
 Plazer txiki horiengatik ez balitz… 

Ikasbiletik hartua eta IKAn moldatua 

 

 

Zein dira bizitzan zoriona ematen 

diguten plazer txiki horiek? 

Horietako bat musika entzutea izan 

daiteke, baina ikusiko duzun 

bezala, gure bizitza plazer txiki 

ugariz dago osatua. 

 

 

 

 

 1- Bizitzako plazer txiki horiek! 

Sekuentzian sartu aurretik zure bizitzako plazerei buruz hitz egingo duzu. Erantzun beheko 

galderei, eta komentatu taldean. 

 

 1.1- Bizitzan zerk ematen dizu plazerik handiena? Beheko adibideez gain, nahi dituzunak 

gehitu ditzakezu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mendi gailurretik inguruei 

begira egoteak 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Gustuko musika entzuteak 

 

 

 

 

 

 

 

Itsasoan edo hondartzan                                                                                  

oinutsik ibiltzeak 

 1.2- Zer garrantzia du zuretzat musikak? Aukeratu beheko erantzunetatik edo eman zuk 

beste bat. 

 Bizitzeko behar-beharrezkoa dut. 

 Batzuetan entzuten dut, baina ez dut musikaren beharrik sentitzen. 

 Lantokian egunero entzuten dut, eta kontzentratzen laguntzen dit. 

 .......... 

 



 2- Zergatik gustatzen zaigu musika entzutea? 

Irratsaio honetan musika entzuteko sentitzen dugun beharrari buruz aritu dira. Irakurri beheko 

baieztapenak eta audioa entzun bitartean, adierazi bat datozen entzun duzunarekin. 
 

  EGIA GEZURRA EZ DU ESAN 

Gizakiak betidanik izan du musika entzuteko 

premia.      

Duela ia hogeita hamar mila urte egin omen zen 

lehen musika-tresna: zulatutako hartz baten 

hezurra.   
   

Accumbens izeneko garuneko zentroaren bitartez 

gure hainbat sentsazio kudeatzen dira.      

Gure bizitzako esperientziaren arabera, musika 

lasaia edo erritmo handikoa gustatzen zaigu.      

Accumbens nukleoak esaten digu zergatik 

gustatzen zaigun entzuten ari garena.      

Musika entzutea gustuko janaria jatea bezalakoa 

da.      

Ezin da esan musika entzuteak adikzioa sor 

dezakeenik.      

 

 

 3- Zeren parekoa da? 

 Plazerak deskribatzeko 

konparazioak erabiltzen 

ditugu.  Beheko azalpen eta 

adibideei erreparatu ondoren, 

proposatzen zaizkizun elementuak 

nahi dituzun moduan konbinatuta, 

egin itzazu konparazioak. 



 

 

- (e)N MODUKOA;  -(e)REN PAREKOA; -(e)N BEZALAKOA: 

Nolakotasuna adierazten du, eta aipatzen diren bi elementuak maila berean jartzen dira. 

Ikusi adibideak: 

 

- Musika gustuko janari bat jatearen parekoa da. 

- Mikel Laboaren kantak entzutea pastel gozo-gozoa jatea bezalakoa da. 

- Kafe egin berriaren usaina muxu gozo baten parekoa da.  

          Nire bizitzako plazerak                                        Beste plazer batzuk 

 

- Musika entzutea 

- Hondartzan oinutsik ibiltzea 

- Mendi gailurretik inguruneari begira egotea        

- (Mikel Laboaren) kantak entzutea 

- Gauez itsasoan bainatzea 

- Bazkalondoan lo-kuluxka egitea. 

 

- Txokolate beltza 

- Gazta 

- Ardo ondua 

- Musika klasikoa 

- Kafe egin berria 

- Txanpain ona 

Adibidez: Jende askori asko gustatzen zaio hondartzan oinutsik ibiltzea, batzuentzat musika 

klasikoa entzutearen parekoa da. 

 

 

 4- Zein da taldean zure parekoa? 

Azaldu taldekideei zein diren zure bizitzako plazer horiek, eta egin galderak beraien plazer eta 

zaletasunei buruz. Ea aurkitzen duzun zure antzeko zaletasunak dituen laguna. Erreparatu 

beheko elkarrizketa-adibideari. Plazerak deskribatzeko saiatu aurreko ariketako egiturak 

erabiltzen. 

- Aizu Ane, zuri musika entzutea asko 

gustatzen al zaizu? 

- Bai, ikaragarri. Niretzat musika entzutea 

txokolatea jatearen parekoa da. 

- Ba, niri ez zait musika entzutea gustatzen, 

baina goizean plazer bat da niretzat 

egunkaria irakurriz lasai gosaltzea. 

 

 

Zein dira taldean gehien aipatu diren plazer txiki horiek? Osatu zerrenda bat. 



 ERANTZUNAK 

 

2- Zergatik gustatzen zaigu musika entzutea? 

 

  EGIA GEZURRA EZ DU ESAN 

Gizakiak betidanik izan du musika entzuteko 

premia.      

Duela ia hogeita hamar mila urte egin omen zen 

lehen musika-tresna: zulatutako hartz baten 

hezurra.   
   

Accumbens izeneko garuneko zentroaren bitartez 

gure hainbat sentsazio kudeatzen dira.      

Gure bizitzako esperientziaren arabera, musika 

lasaia edo erritmo handikoa gustatzen zaigu.      

Accumbens nukleoak esaten digu zergatik 

gustatzen zaigun entzuten ari garena.      

Musika entzutea gustuko janaria jatea bezalakoa 

da.      

Ezin da esan musika entzuteak adikzioa sor 

dezakeenik.      

 

 

 


