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Albisteak

Urtarrilaren 10ean inaguratuko da

Ludoteka berritua
Lizaur kaleko 5 zenbakiko eraikinean igogailua egokitzeko lanak
direla eta, Txaloka ludoteka Gaztelekuko sotoan egon da maiatzaz
geroztik. Baina dagoeneko obrak amaitu direnez, ludoteka bere
jatorriko lekura itzuliko da. Urtarrilaren 10ean irekiko ditu ateak
aurpegi berrituarekin, eta herritar guztiak daude gonbidatuta ongietorri festan parte hartzera eta instalazio berritua ezagutzera.
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GOGOAN
HARTU
 INAUGURAZIO
EKITALDIA
Urtarrilaren 10ean,
inauguratuko da
ludoteka berritua.
Aiert Alberdik
kontzertua emango
du 18:30etan, eta
ondoren luntxa
egongo da.

 ATE IREKIAK

Uurtarrilaren 13tik
31ra Txalokako
ateak irekita egongo
dira ludoteka berria
ezagutu nahi duten
herritar guztientzat.

 LUDOTEKAKO
ORDUTEGIA
Astelehenetik
ostiralera,
16:45-19:45 dago
zabalik ludoteka.

 ADINA

3-8 urte arteko
haurrei zuzenduta
dago ludoteka.

 KUOTA

Urte osoko kuota
60€koa da (hilean
6€); familia bereko
bigarren umearen
kuota 50€ eta
hirugarrenarena 40€

 IZEN-EMATEA
Ikasturteko edozein
momentutan eman
daiteke izena
ludotekan.

 INFORMAZIOA
Lizaur kaleko 5
zenbakian dago
ludoteka. Hurbildu
eta ezagutu
konpromiso barik.
Bestela, deitu edo
idatzi: 943250715
/ 688634340 edo
txaloka.ludoteka@
gmail.com

Alazne Agirre eta Leire Anduaga, ludotekako hezitzaileak, eta Jone Ojea, Txatxilipurdiko koordinatzailea

'Berramesten'

ludotekako proiektu hezitzaile berria
Txaloka ludotekaren ardura duen Txatxilipurdi
elkarteak hiruzpalau urte daramatza
Berramesten izeneko proiektua lantzen, eta
ludotekan egin berri diren egokitzapen lanak
lagungarriak izango dira egitasmoa garatzen
jarraitzeko. Hona hemen Berramesten
egitasmoaren oinarri nagusiak.
BALOREAK
Euskaraz jolastuz, lagunartean ondo pasatzeko
gunea da ludoteka. Haurraren garapenean
jolasak duen garrantzia azpimarratu nahi dute
ludotekako arduradunek, eta jolas librearen
bitartez, haurren autonomia eta hezkidetza
edo inklusioa bezalako balioak landu.
Haurren parte-hartzea lantzea, sustatzea eta
sakontzea da Berramesten proiektuaren beste
zutabe nagusietako bat. Jolas librearen bitartez
haurren autonomia eta parte-hartzea bultzatzen
da; haurren interes pertsonaletatik abiatuz,
elkarlanean sortutako jolasak, irteerak eta beste
hainbat jarduera antolatzen dituzte bertan.
Naturarekiko harremanari ere garrantzia
berezia ematen diote ludotekan. Naturak
hezkuntzan duen eragin positiboa landu eta
garatzen dute, herriko parke eta naturguneetan
aktibitate ugari antolatuz. Altzari eta materialei
daogkienez ere, plastikoa ekidin eta material
naturalezkoak (egurra...) izatea lehenesten dute.
Komunikazio ez bortitza da Berramesten
proiektuaren beste zutabeetako bat, eta,
horretarako, Marshall Rosenber psikologo Estatu
Batuarraren izen bereko liburua dute oinarri.

ESPAZIOA ETA BALIABIDEAK
Lizaur kaleko 5 zenbakiko eraikinean egin
diren obrak baliatuz, ludotekako espazioa ere
proiektu hezitzailearen beharretara egokitzeko
aukera izan dute zerbitzuko arduradunek. Hala,
oztopo arkitektoniko guztiak ezabatu eta haurren
beharrizanetara egokitutako gunea egokitu dute:
estimulatzailea, segurua, malgua, funtzionala,
estetikoa eta epela...
Materiala ere funtsezkoa da haurren ikaskuntza
prozesua eta hausnarketa errazteko; beraz,
ezinbestekoa da materialaren ezaugarriak
eta kokapena (alturan eta eskuragarri egotea)
kontuan hartzea. Txukuntasuna eta ordenak
ere garrantzi handia du, eta ildo horretan ere
lanketa berezia egiten da haurrekin batera.
Txaloka ludotekan material ez egituratuaren
aldeko apustua egiten dute. Helburu konkretu edo
zehatz bat ez duten materialak dira; egurrezko
blokeak, harriak, harea, makilak, kartoizko
kaxak, arropa edo trapu ezberdinak...Jolas
espontaneo zein sinbolikoa ahalbidetzeaz
gain, norberaren parte hartzea eta besteekiko
elkarrekintza areagotzen dute.
Bestalde, adimen anitzei erantzuten dien
materiala izan behar da: motorra, psiko-motorra,
kognitiboa, emozionala, soziala komunikatiboa...
Eta, azkenik, galbahe etikoak pasatzen dituzten
materialak izan behar dute: ez sexistak,
material naturalez egindakoak (plastikoa ahalik
eta gutxien erabiliz), lankidetza eta sormena
sustatuko dituena, jolas sinbolikoak ahalbidetuko
dituena...

