
LASAITASUNERAKO TXOKOA 

Konfinamendu egoera honetan umeen kasketak, haserrealdiak edo 
frustrazio egoerak areagotu daitezkeela ulertzen dugu. Horregatik, 
proposamen honen bitartez lasaitasuna lantzeko eta kudeatzeko aukera 
posible bat aurkeztu nahi izan dugu. 

 

Hasteko, umeen parte hartzearekin lasaitasunerako txoko bat prestatu dezakegu etxean. 
Umeak urduri edo haserre sentitzen direnean txokora joan ahal izateko eta gutxika haien  
lasaitasuna kudeatzen ikasten hasteko. Eta nahiz eta hasieran batean haiekin txokora 
joan beharko dugun gutxika autonomiaz joaten ikasiko dute. 

Txokoa lasaia eta abegitsua izanen da eta bertan kokatu ahal dugu: mantak, kuxinak, 
lasaitasuna lortzeko objektuak (pelutxeak, lasaitasunerako botilak, plastilina, euri makilak) 
erlaxatzeko musika, oporretako argazkiak, edota haiek sentitzen dutena adierazteko 
koadernoak eta margoak.   

Gainera, haiei gehien gustatzen zaizkien ipuinak txokoan kokatzeaz gain hurrengo ipuin 
hauek ere kokatu ahal ditugu: ”Respira” arnasa hartzeko eta yoga egiteko ariketen istorio bat da, ”Koloretako munstroa” 
emozioei buruzko kontakizuna da, eta kasketak eta haserrea kudeatzeko ipuina: “Sumendi bat daukat”.  

 Respira: https://www.youtube.com/watch?v=ibJFHBTWBDA (umeen adina kontutan hartuz hobe da ipuinetik 

adibideak edo ideiak soilik hartzea). 

 Sumendi bat daukat: https://www.youtube.com/watch?v=7vUxOel4NAw 

 Koloretako munstroa: https://www.youtube.com/watch?v=awLOH4AeZjY 

Nola egin LASAITASUNERAKO BOTIL BAT: 

Materialak: plastikozko botila bat beharrezkoa da (gogorra bada gehiago iraungo du), itsaskina (tapoia zigilatzeko), 
koloratzaile elikagarria, ur beroa, purpurina, gel finkagarria (gomina), itsaskin likido gardena edo umeen 
gorputz olioa.  

Jarraitu beharreko pausuak:  

1. Ur beroarekin botila erdi-arte bete.  

2. Koloratzaile elikagarri bi tanta bota eta nahastu.  

3. Gomina, itsaskina edo olioa bota (gutxi gora behera botilaren goraino iritsi arte).  

4. Purpurina sartu eta nahastu.  

5. Tapoia itsaskinarekin zigilatu. 

Hautazkoa, purpurina gabe egin daiteke; horretako, olio begetala erabili ahal da.  

Nola egin EURI MAKIL BAT: 

Materialak: kartoizko hodia, zotzak, boligrafo bat, zinta itsasgarria edo itsaskina (celo), goma eva, zinta isolatzailea, 
azazkal-moztekoa. Jarraitu beharreko pausuak:

1. Kartoizko hodiak txikiak badira bi hodi hartu eta zinta itsasgarriarekin edo zelorekin batu.  

2. Zotzak sartzeko zulatu behar diren kokaguneak boligrafoarekin 

margotu. Argazkian agertzen den bezala espiralean eginen dugu.  

3. Kokaguneak zulatu eta zotzak sartu. Soberan geratzen diren 

zotzak azazkalak moztekoarekin moztuko ditugu. Eta zuloak 

itsaskinarekin estaliko ditugu.  

4. Hodiaren oinarrietako bat isolatzailea den zintarekin estali eta beste aldetik dilistak, arrotza… 

sartu eta zintarekin estali berrrio.  

5. Goma evarekin, kartoi mehearekin edo paperarekin forratu edo margotu 

eta apaindu.   

 ETA GURE EURI MAKILA EGINA DAGO!! 

https://www.youtube.com/watch?v=ibJFHBTWBDA
https://www.youtube.com/watch?v=7vUxOel4NAw
https://www.youtube.com/watch?v=awLOH4AeZjY
https://hiztegiak.elhuyar.eus/es/corta%C3%BA%C3%B1as

