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Berezko jolasaren akonpainamendu gunea eta unea, naturarekin bat egiten

duen hazkuntza giron batean.

Bizitza filosofia bi uztartzen dira familiei erabateko akonpainamendu

proposamen bat eskainiz. Familia lotura indartuko duen eta lana-familia 

kontziliazioan  lagunduko duen gune bat sortzea du helburu proiektu honek. 

Honek guztiak, elkarbizitzaren onurak, uztarpena eta adierazpena aberastuko

ditu. Finean, txikiak eta familiak euste eta tribu gune eta giro berberean.

Kiribilore Permakultura ingurumen-zientzia, ekologia, biologia, zoologia eta

abarren esparrutik bat egingo du Gutxinaka-gutxinakarekin arte,

esperimentazio gune, psikomotrizitate bizitu, sorkuntza, irudimenaren

bitartez. Gozamena, elkarlaguntza, esplorazioa askatasun osoz eta

adierazpena bere zentzu zabalenean izango dira sortuko den lotura magiko

honen ardatz.

Sorkuntza, emozio, harreman, eboluzio, loturako prozesuen... finean, 

bizitza prozesuaren akonpainamendu gunea izango da. Beti ere, pertsona 

bakoitzaren erritmoak, beharrak eta desioak errespetatuz.

Giro seguru eta goxoa. Euste eta, aldi berean, hedapenerako esparrua. 

Abentura eta kuriositate gunea non natura zikloak bizi eta behatzeko aukera

dagoen. Zikloekin bat egiteko aukera.

GutxiNatura, jolas eta esperimentazio gunea naturan, euste esparru,

askatasun esparru, tribua.



1.AUKERA

NATURAREKIN BAT

Umeentzako jolas, esplorazio eta natura gunea

B) Hiru egun astean, 9,00etatik 13,00etara

A) Astelehenetik ostiralera, 9,00etatik 13,00etara
Haurraren bizi-unea, haren beharrak eta
familiarenak kontuan hartuta zuen egoera 
 elkarrekin baloratuko dugu.

3-4 urtetik gorako umeentzako 12 leku

Familia eta lana bateragarri egiten laguntzeko
beharrezkoa dela sentitzen baduzue, ordutegia
luzatzea baloratuko da.

IZENA EMATEKO

Proposamen hauen artean aukeratu daiteke:

Haurtzaroa zaintzeko gunea,  arte, mugimendu eta naturaz sortutako
esperimentazio guneak eskainiz berezko jolasa eta esplorazioa bultzatuko
dituena

Informazio gehiagorako harremanetan jarri



Familia gunea

3-4 familia, gehienez 6-8 pertsona 

Astean bi egun, 10:00etatik 13:00etara

Astelehenetan eta asteazkenetan; edo astearteetan eta

ostegunetan

GutxiNaturan aste osoan gozatzen duten haurren eta familien arteko
bizikidetza-giroa. Haiekin batera, espazioa, esperientziak eta bizipenak
partekatuko dituzte astean bi egunez

2. AUKERA

IZENA EMATEKO

Informazio gehiagorako harremanetan jarri

ERABATEKO AKONPAINAMENDUA



Bidelaguna
Hezitzaile somatikoa

Dantza
Haur garapena

Silvia Vieira

GutxiNatura lan taldea

Konpromisua
Eskarmentua
Ziurtasuna

Bidelaguna
Ingurumen zientziak

Artista
Natura bizi egiten du

Maddi Lainotz
Gutxinaka-gutxinakako

sortzaile eta
arduraduna

Psikomotrizista

Laura Rodriguez
Bidelaguna

Jolas konektiboa
Arte eszenikoak

Coach-a

Aurora Freire
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Astelehenetik ostiralera
Gasteiztik 5 minutura
Haur eta familientzat
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