Mozorro bila

JJ18

Ikasgelan
Ariketa hauek Ikasbileko 1864065 atazan aurkituko dituzu

1- Entzun aurretik
1.1 Zergatik mozorrotzen gara?
Galdetu al diozu sekula zeure buruari zergatik mozorrotzen garen inauterietan? Nondik
ote dator ohitura hori? Hemen duzu Kike Amonarrizek elkarrizketa1 batean galdera horri
erantzundakoa. Testua irakurri ondoren, beheko galderei erantzun, zure iritzia eta ekarpenak
ikasgelara eramateko.
Nondiknorakoa dugu barruan inauterietan mozorrotzeko
grina?
Mozorrotzea ohikoaren kontrako antidotoa
da. Inauteria bada
zoramen esparru bat, askatasun esparrua eta, azken batean,
gorteetan lehen bufoiak zeuden bezala  eta bufoiak ziren
erregeari edo gorteari inork esan ezin ziezaiokeena esaten
zuena gaur egun, hori komikoek telebistan betetzen dute
neurri batean. Nik uste dut hori bazegoela, eta gizarte
mailan, inauteriak ziren. Inauteriak ziren egunbufoiak, egun
horietan dena zen posible eta nik uste dut hori ere badela.
Gizarte guztiek, aginte guztiek behar diote eman herritarrari
bere 
egonezina, bere protesta, bere adierazi beharrak
asetzeko esparru bat edo modu bat
. Gizarteak, nolabait,
urteko egun guztietan kargatzen zuen zama arintzen zuen
inauterietan
.
Egun horietan jendeak egiten badu egiten duena, eta gai
bada barrutik ateratzen zaion zoramen momentu hori
gozatzeko, magia momentu hori gozatzeko, hori da
pertsonak 
barruan daukan zera bat
. Denek ez dute aukera
hori ateratzeko, eta nik uste dut, inauteriak eta halako
festagiroak eskaintzen dutela horretarako aukera, baina
denok ez gara berdin momentu guztietan. Nik uste dut
“mozorro hori” ere bazarelako 
egiten duzula egiten duzuna.

Galderei erantzun:
Ados al zaude Kike Amonarrizek eman dituen arrazoiekin? (Erreparatu testuan azpimarratuta
dauden zatiei).

Eta zuk, ba al duzu mozorrotzeko ohiturarik?
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Zergatik mozorrotzen zara zu, edo zure ingurukoak?

Nolakoa zen ikusi edo jantzi duzun mozorrorik onena? Aipatu mozorro horren ezaugarriak
(dibertigarria, sinplea, oso landua, osagarri askokoa…)

1.2 Hainbat mozorro
Jon eta Jone inauterietako mozorroa prestatzen berandu samar hasi direnez, zailtasunak
dituzte zerbait txukuna egiteko. Elkarrizketan hainbat mozorro aipatuko dituzte. Zer iruditzen zaizkizu?
Komentatu zure ikaskidearekin. Elkarrizketa entzundakoan jakingo duzue zer pentsatzen duten
beraiek.

● Adan eta Eva
● Bert eta Mary Poppins
● Printzesa eta apoa

● Popeye eta Olivia
● Frankenstein eta bere neskalaguna
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Adibide hauek lagungarriak izan daitezke balorazioak egiteko garaian:








Egokia iruditzen zait / ez zait egokia iruditzen
Izan liteke horrelako zerbait
Hori janzteko… izan behar duzu
konplikatu samarra izan daiteke...
Nik ez nuke hori aukeratuko….
Tamalez, ez dago astirik horren mozorro landua prestatzeko
Nik uste dut elkarrekin atera behar badute, hobe dela...

Zein dira zure ustez mozorro egokiaren ezaugarriak? Partekatu zure ikaskidearekin
ariketan bildu dituzun ezaugarriak. Ados al zaudete?

2- Entzun bitartean
2.1 Zer jantzi?
Entzun Jon eta Jone mozorroei buruz hitz egiten. Garbi al dute zer jantzi?
Bai, bukaeran bien gustuko mozorroa aukeratu dute
Ez dute ezer zehaztu, baina Joneri zerbait bururatu zaio
Joni ez zaio Joneren proposamenik gustatu eta beste egun baterako utzi dute

2.2 Jone, inauterietako erregina
Jone lehen inauterietako erregina omen zen, baina orain ez dirudi oso animatuta dagoenik.
Zergatik? Entzun ariketa eta idatzi arrazoia(k). Komentatu zure ikaskidearekin gauza bera ulertu
duzuen.
● ………………………………………………………
● ………………………………………………………
● ………………………………………………………

2.3 Nolako mozorroa?
Inauterietan janztekotan, nolako mozorroa izan beharko lukeen aipatu dute. Ezaugarri
hauetatik zein 
EZ
dute esan?
Ez dute esan
beroa izan behar du
makillatuta joatea ezinbestekoa da
zerbait berezia izan behar du
osagarririk behar ez duen mozorroa nahiago dute
ongi estalita ateratzeko aukera eskaini behar du
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3. ENTZUN ONDOREN
3.1 Inauteri festa
Inauteri festa ospatuko duzue euskaltegian eta taldean mozorrotzea erabaki duzue.
Nolako mozorroa jantziko duzue?
1. Adostu zer egingo duzuen: mozorro lehiaketan parte hartu, koreografiaren bat...
2. Partekatu mozorro egokiaren ezaugarriak taldean (1.2 ariketan adostu dituzuen ezaugarriak
erabili)
3. Erabaki zein den taldean mozorrotzeko jantzirik onena, arrazoiak emanez.
4. Luzatu festara mozorrotuta joateko gonbitea gainontzeko taldeei, ohartaulan jartzeko idatzi
batean jasota.

Gonbidapena idazteko hainbat adibide:





Datorren… ospatuko dugun inauteri festara...
Ezinbestekoa izango da…
Mozorroak .... izan behar du
Nahi izanez gero....
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