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Neska-mutikoek eskubidea dute jolasteko  
eta jarduera artistiko eta kulturalak egiteko  

denbora eta leku egokiak izateko.



Astelehenetik 
ostiralera, eskolatik 
irteten naizenean...



...eskauten bilerara joaten 
naiz segituan.



–Beti laguntzeko 
prest!



Eskauten bileratik  
irten eta gero, ingeles 
ikastaro trinkoetara  

joaten naiz.



–  Hey, kids, see you  
tomorrow!



Ingeles ikastaro trinkoetatik 
irten ondoren, etxera joaten 

naiz etxeko lanak egitera.





– Seme, ohera joan zaitez, 
oso berandu da.

–   Segituan bukatuko 
dut, ama.



–  Zuen lekuetan prest,  
aurrera!



Asteburuetan, atletismo 
entrenamenduetara joaten 

naiz...



...etxeko lanetan 
laguntzen dut...



...eta nire eskolako lanak 
egiten ditut.



–  Josu, bazatoz gurekin 
zinera? – Ezin dut, ama; oraindik ez ditut 

nire lanak amaitu.



GUAU,
    GUAU!



– Zubezala, geldi hor, 
etzan zaitez eta 
utzidazu etxeko 
lanak egiten.



–Zubezala, ez, geldi.  
Oso mihi bihurria duzu.  
Kili-kili egiten didazu.



–  Zubezala, utzidazu bakean!  
Zer, jolastu nahi duzu, ezta? 



–Orduan, tira,  
goazen parkera.





–Ai ene!, barre eta korrika  
asko egin dut. Badakizu  
gauza bat, Zubezala? 



–  Zure bizimoduari  
inbidia diot. Ez dizute 
etxeko lanik agintzen,  
ez duzu atletismoan 
entrenatu behar, 
ez duzu hizkuntza 
berririk ikasi behar... 



...eta denbora osoa  
ematen duzu jolasten  
eta lo egiten.



– Ai, Zubezala! Zin  
degizut oraindik aurrera 
jolasten eta atseden hartzen 
denbora gehiago emango 
dudala eta konpromiso 
gutxiago izango dudala,  
zu bezala. Ados al zaude? 





HARAT-
HONAT
KORRIKA

HARAT-
HONAT
KORRIKA

HARAT-HONAT KORRIKA
Pertsonei autoei gertatzen zaiena gertatzen zaigu: azeleragailu bat eta balazta bat 
ditugu. Baina batzuei ahaztu egiten zaie non dagoen balazta eta, azkenean, zerbaiten 
aurka jotzen dute. Txakurtxo jostalari batek balazta deskubritzen irakatsiko dio Josuri, 
egunero-egunero eskolaz kanpo dituen jarduera ugariak geldiarazteko.

Eskubideak Ditugu-k 6 urtetik gorako neska-mutilak dituzten familiei hurbiltzen die 
Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioa.

Bildumako liburuak:

- Berdintasuna / Lagunen eskua
- Osasuna / Hitzez hitz
- Ongizatea / Hainbat hobe norbaitekin
- Hezkuntza / Letratxoa
- Babesa / Korrika egin eta kontatzea

- Nortasuna / Esaten dutena, esaten dutela
- Lehenengo haurrak / Automobilek loditzen dute 
- Parte-hartzea / Komunaren hondamena
- Familia / Oso familia normala
- Jolasa / Harat-honat korrika


