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Manou

Jatorrizko izenburua: Manou - flieg’ flink!.
Zuzendaria: 
Christian Haas eta Andrea Block. 
Gidoia: 
Gregory Baranes, Andrea Block, 
Axel Melzener, Phil Parker.
Musika: Frank Schreiber, Steffen Wick.
Iraupena: 88 min
Herria: Alemania.
Urtea: 2019.
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Programa honen 
ideia eta garapena 
Irudi Biziak®- enak 
dira.



Filmaren  
     inguruan
Sinopsia

 ORDENATU ondorengo esaldiak honela sinopsia berreskuratuz:

• Manou-k kaioa izaten saiatzen da baino huts egiten du.                                   

• Manou, heroi handia bihurtuko da.                                                                  

• Enarek eta kaioek arazo larri batzuei aurre egiten diote elkarlanean. 

• Manou, gertakari baten ondorioz kaio bikote batekin hazten da.

• Manou, bere espezieko txoriak ezagutzea eta haiekin bizitzea erabakitzen du. 

Pertsonaiak ezagutzen 
 LOTU pertsonaiak eta ezaugarriak:

MANOU ZUZENTASUNA
YVES KAPITAINA MAITASUNA
BLANCHE ANAITASUNA
LUKE AUSARDIA
KALIFA BAKARDADEA
PONTXO ETA YUSUF GOZOTASUNA
PERCI LAGUNTASUNA

 PERTSONAIEN MEMORY jolasa prestatuko duzue GUZTION ARTEAN:

Irakasleak, bakoitzari kartulina txiki bat banatu (8zm x 8zm, denak kolore berekoak), eta zein pertsonaia marraztu 
beharko duzuen esango dizue. Marrazkiaren azpian pertsonaiaren izena jarri beharko duzue. 

Guztiok amaitzen duzuenean, kartulina guztiak elkartu, nahastu eta buruz behera jarriko dituzue gelako lurrean 
sakabanaturik. Lehengo bikoteak mantenduz talde moduan, memory-ra jolastuko zarete guztiok batera, txandaka 
pertsonaia bikoteak aurkitzen saiatuz.



Talde bakarrean hegan egiten 
dugu. Izaki bakarra gara 

 Hurrengo galderak BAKARKA ERANTZUN eta gero KOMUNEAN JARRI:

 Nor iruditzen zaizu filmeko pertsonaiarik lehiakorrena? Zergatik? 

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 Nor iruditzen zaizu filmean elkarlana gehien bultzatzen duen pertsonaia? Zergatik?

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 Adierazi lehia erakusten duen agerraldi bat. 

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 Adierazi elkarlana erakusten duen agerraldi bat. 

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 Baino lehiakortasuna eta elkarlanaren arteko ezberdintasunak ondo ikusteko eta ikasteko, denok 
ezagutzen dugun jolas bat egingo dugu: AULKIEN JOLASA. Bi aldiz errepikatuko dugu:

1. Partaide zenbakia baino aulki bat gutxiago hartu. Aulki guztiekin borobil bat osatu. Irakasleak musika ja-
rriko du eta partaide guztiak biraka hasiko dira aulkien inguruan. Irakasleak musika etengo du, eta partaide 
guztiek eserlekua bilatuko dute arin. Aulkirik gabe geratzen dena, kanporatua izango da. Beste aulki bat 
kendu, eta berriz jarriko du musika irakasleak. Horrela izango da, partaideak kanporatu eta aulkiak kendu. 
Azken aulkian esertzea lortzen duen bakarrak irabaziko du lehia.

2. Partaide zenbakia baino aulki bat gutxiago hartu. Aulki guztiekin borobil bat osatu. Irakasleak musika jarriko 
du eta partaide guztiak biraka hasiko dira aulkien inguruan. Irakasleak musika etengo du, eta partaide guztiek 
elkarlana egin beharko dute talde osoa oinak lurretik kanpo izateko. Lortzen dutenean, aulki bat aterako da, 
baino ez da partaiderik kanporatuko! Hurrengo erronka, aulki bat gutxiagorekin talde guztia oinak lurretik 
kanpo izatea… Horrela izango da, aulkiak kendu baino partaideak mantendu. Estrategiak bilatu beharko dituzte 
denen artean denak oinak airean izateko… Eta ia noraino iristen diren elkarlanean.

Oso aulki gutxi geratzen direnean eta ja ezinezkoa denok oinak airean izatea, nahikoa izango da partaide 
guztiak aulkiarekin kontaktua izatea.



Aurrera!! 

 Jolastu ostean, HAUSNARKETA TXIKI BAT egingo dugu TALDE HANDIAN:

 Nola sentitu zarete lehen aldiz jolastean? Deskribatu sentipenak, azaldu diren emozioak …

 Nola sentitu zarete bigarren aldiz jolastean? Deskribatu sentipenak, azaldu diren emozioak ...

 Zein iruditzen zaizue izan dela bi jolasen arteko ezberdintasun nagusia? 

 Noiz pasatu duzu hobe? 

 TALDE HANDIAN:

 GOGORATU ETA AIPATU Manou ausarta azaltzen den agerraldi guztiak.

 ERANTZUN HURRENGO GALDERA: Inoiz sentitu al zara Manou bezain ausarta? Noiz?  

 Bai, ausartak izan behar gara beldurra ematen diguten, edo guretzat ezezagunak diren egoeren aurrean ez kikil-
tzeko eta aurrera egiteko. Eta askotan esan digute ausartak garela, edo ez garela. Baino hori ez da horrela: Ausardia 
entrenatu egiten da. Nola jakin behar da soilik. Hona hemen ausardia entrenatzeko ERRONKA:



Patua alda dezakegu, 
                         etorkizuna eraiki

 BAKARKA:

 Pentsatu eta idatzi, zer den nahiko BELDUR ematen dizun gauza/egoera/jarduera bat.

 Bildu informazioa zure beldurraren inguruan (zer egin ohi den, eta zer ez den egin behar egoera horretan), 
eta idatzi.

 Plan bat sortu (irudimena erabili) eta idatzi: zein pauso eman ditzakezu aurrera egiteko beldur zehatz hori 
gainditzeko.

  

BELDURRA INFORMAZIOA PLANA

TALDE HANDIAN KONPARTITU. Beharbada, besteek niri bururatu ez zaizkidan 
ideia lagungarriak dituzte niretzat, nik neure beldurra gainditzeko. Interesgarria 
izango da ere ikustea denok ditugula gure beldurrak.

 Manou, kaioen artean hazten da enara izanik. Kaioen bizimodua jarraitu behar du: itsaskiak jan, hegoak astindu gabe 
hegan egin, uretan ibiltzen ikasi, uretan arrainak harrapatu, arrautzak zaindu besteek lo egiten duten bitartean, etb. 
BAKARKA ERANTZUN:

 a. Nola uste duzu sentitzen dela Manou egoera honetan? 

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 b. Manou gustura bizi dela kaioen artean uste duzu? 

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 d. Nola uste duzu sentitzen dela Yves-ek joan behar duela esaten dionean?

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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 Badira gure auzoetan edo eta gure herrietan, Manou bezala sentitzen diren pertsonak. Beste herrialdeetatik datoze-
nak hona bizitzera, hizkuntza ezberdina mintzatuz, janzkera eta jateko modu ezberdina izanik, ohitura ezberdinak, 
mundua ikusteko modu ezberdina… Eta askotan, kaioei eta enarei gertatzen zaien moduan, gure herrietan ere, lurralde 
berdina konpartitzen badugu ere, ez dugu ordea bizitza elkarbanatzen, ez dugu ia elkar ezagutzen.

TALDE TXIKITAN, pentsatu zuen auzoetan edo herrian bizi den pertsona atze-
rritar batean, beste kultura bateko dena. Ondoren, BILDU AHALIK ETA INFOR-
MAZIO GEHIEN bere herrialdea, beraien hizkuntza, bizimodu eta ohiturei buruz. 
Saiatu beste taldeek aukeratutako herrialde berberak ez aukeratzen.

HIZKUNTZA JANZKERA JAKIAK OHITURA EZBERDINAK

Amaitzean, talde txiki bakoitzak, aukeratutako kulturaren AURKEZPENA egingo du gelako kideentzat. Horrela denok 
ezagutuko ditugu apurtxo bat gehiago, gure artean bizi diren enarak

 GOGORATU GUZTION ARTEAN  Yves Kapitainak Manou-ri alde egin behar duela esaten dion agerraldia. Nola uste 
duzue sentitzen dela Manou une horretan? 
Ostean, pentsa dezagun une batez, Yves-ek Manou ez kanporatzea erabakitzen duela. Zer gertatuko litzateke hori 
gertatu izan balitz? IDATZ EZAZUE BAKARKA lerro gutxi batzuetan, filmaren jarraipena aldaketa honetan oinarrituz.



Euskara 
         Landuz

 TALDE HANDIAN PIKI-HITZA jolasa egingo dugu irakaslearen laguntzaz.

 LAUKIAK BETE ETA KOLOREZTATU.

LUMAK

MOKOA

ISATSA

HANKAK

HEGOAK


