haur eta gaztetxoen
irakurzaletasuna eta sormena
bultzatzeko

tailerrak

poropopoesia

Adin tartea: 8-13 urte

Ordu t’erdiko saio bi (formatu moldagarria)

Era jolasti eta sortzailean poesiaren mundura sartzeko proposamena da. Helburua haur eta gazteen
irakurzaletasuna bultzatu eta poesiarekiko plazera deskubritzea eta bizitzea da. Poesia genero
ezberdinak ezagutu eta berauetan sortuz, liburutxo bat egingo du poeta txiki bakoitzak.

sormen tailerra

Adin tartea: 10-16 urte

Ordu bete ala ordu t’erdiko saio bakarra

Ume edo gaztetxo bakoitzaren sormena berpizteko tailer dibertigarria. Ahots, idazketa eta gorputz
adierazpideak erabiliz, norbanako bakoitzaren inkontzientea xaxatu eta lotsa kreatiboak astintzeko
ariketak egiten ditugu. Mintzaldi txiki batez, bizitzan jarrera sortzailea izateak ematen dizkigun indar
eta aukerez solasten gara parte-hartzaileekin.

Deitu lasai eta moldatuko gara saio kopuru,
leku, aurrekontu eta bestelakoekin.
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haur eta gaztetxoen
irakurzaletasuna eta sormena
bultzatzeko

tailerrak

galderen baratzea

Adin tartea: 8-12 urte

Hiru saiotako tailerra

Baratzeak egiten ditugu. Buru argi eta askeak hazteko baratzeak. Filosofia da gure ureztagailua.
Haurrek berezkoa duten jakin-mina oinarritzat hartuz, hitz egiteko, entzuteko, irakurtzeko eta
hausnartzeko haurren gaitasuna indartzen ditu tailer filosofiko honek. Pentsalari handien gisa aritzeko
beharrezkoak diren denbora lasaia eta espazio goxoa eskaintzen ditugu, ez galderak erantzuteko asmoz,
baizik eta umeek galdera berriak sor ditzaten.

Adin tartea: 12-18 urte.
Ordu t’erdiko saio bi.

Raparen jatorriaz jarduten gara gazteekin,
ahozko inprobisazioaren eta errimen
historia laburra gurean eta munduko
kulturetan kokatuz. Raparen izaera
inkonformista eta errebeldeak lotura berezia gauzatzen du nerabezaroan murgiltzen ari diren gazteekin.
Bukaeran, taldeka letra bat egin eta rap abesti bat grabatzen dugu, beraientzat opari.

@ni_ju_ne eta @itziar_bastarrika

RAP ikastaroa

etxe irakurleak
Nagusientzako haur literatura irakurketa kluba.
Ordu t’erdiko 5 saio, arratsaldetan.

Haur literaturan inguruko geure iritzi kritikoan sakontzeko
taldea da hau. Liburuen aukeraketa egiten ikasiko dugu
eta literatura gure irakurle txikiei erakargarria egiteko
errekurtsoak landuko ditugu. Haur literaturaren zirrikituak
ezagutuz, haurrentzako ibilbide literario erakargarria
sortuko dugu.

Deitu lasai eta moldatuko gara saio kopuru,
leku, aurrekontu eta bestelakoekin.
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