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1. sarrera

1. LAN-EGITASMOA

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!
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Ingurugiro-hezkuntzari buruzko zerbait entzuten dugunean, burura datozkigu umeekin batera egindako
hainbat jarduerarekin lotutako irudiak: landareak nahiz animaliak zaintzearekin lotutakoak, edota
basoekin edo lurzoruko paperekin, etab. Baina ingurugiro-hezkuntzak, gauza horiek guztiak ez ezik,
gai sakonagoak ere aurkezten dizkigu, hezkuntza egokia ingurumenari lotuta baitago, nahitaez.
Bestalde, heziketak bizitza osoa irauten du, eta leku askotan ematen da. Haurren kasuan, familian,
eskolan eta auzoan bertan gauzatzen da. Horiek dira gure seme-alaben heziketarako testuinguru
nagusiak, eta eremu horietan egiten diren jardueretan parte-hartzea oso garrantzitsua da euren garapenerako.
A ATAZAN ardatz nagusia izango da familiaren esparruan zer egin litekeen ingurumena zaintzeko.
Jolasa aldarrikatuko dugu famili bizitza pizteko baliabide gisa, baita ikasbide moduan ere. Ataza honetan, hainbat jolas hezigarriren berri izango dugu, eta, era berean, geure jolaserako gogoa berpizten
ere saiatuko gara.
B ATAZAN eskolaren zereginaz jardungo dugu. Eskola gune egokia da haurra gizarte-eragile bihurtzeko. Ataza honen ardatza izango da haurrek hiri jasangarriago baten aldeko neurriak erabakitzeko
egingo duten forum bat. Forum horretan hiriari buruz duten ikuspegia azaldu eta aldarrikapen bat
egingo dute, herri edo hiri garbiago baten alde.
C ATAZAN ikusiko dugu nola txerta dezakegun, jarduera hezigarri batzuen bidez, haurra komunitatearen gizarte-bizitzan. Izan ere, eskualdeko mankomunitateak lehiaketa bat antolatu du, eta haurrek
horma-iragarki bat, esku-orri bat eta artikulu bat osatzeko testuak bidali behar dituzte aurtengo
propaganda-kanpainarako.
Bestalde, MATERIAL OSAGARRIETAN zera aurkituko duzue:

• BESTERIK NAHI? atazan Karrantzako parke naturala ezagutzera joango gara.
• XUXEN IBILI! atazan ortografiari eta idazkerari buruz jardungo dugu.

1. sarrera

2. IKASTUNITATEAREN IBILBIDEA
1. SARRERA

• Ikastunitatearen helburuen eta lan-egitasmoaren aurkezpena.

A ATAZA: JOLAS EGINEZ IKASI
• Birziklatzearen gaia etxean nola lantzen den aztertu.
• Haurrekin jolas egiteko arrazoien zerrenda egin.
• Haurren aldizkarietan azaldutako hainbat jolas egin.
• Haurrekin egiteko moduko hainbat jolasen jarraibideak ulertu, eta nork
bere iritzia eman.
• Jolas ezagunen baten jarraibideak azaldu.
• Etxean jostailu bat egiteko instrukzioak ulertu, eta haurrek egindako
galderei erantzun.
• Famili bizitzan txertatzeko moduko beste jokabide eta ekintzen
inguruan eztabaidatu.

MINTZ/IRAK/ENTZ
(8. or.)

B ATAZA: HITZAREN INDARRA
• Jendaurreko azalpen luzeak noiz egiten ditugun ikusi, eta izan ohi
ditugun zailtasunak identifikatu.
• Haurrek jendaurrean izan ohi dituzten kezkei erantzun.
• Psikologo baten artikulua irakurri, eta aholku-zerrenda bat idatzi.
• Herrian dauden arazoak zerrendatu, eta konpontzeko proposamenak egin.
• Zenbait esaera zaharren esanahia argitu.
• Ingurumen-arazoei buruzko azalpen bat egiteko aholkuak eman haurrei.
• Haurrei azaldu zer gertatzen den isurtzen ditugun hondakinekin.
• Erreportajeak ikusi eta ideiak bildu.

IRAK/MINTZ/ENTZ/IDAZ
(19. or.)

• Zerrendatu eta sailkatu etxeko zaborrik ohikoenak.
• Aditu baten azalpena entzun ondoren, argitu zenbait objektu zein
zaborrontzitara bota behar diren.
• Zabor-mota ezberdinen kutsagarritasunari buruzko artikulu-zati bana
irakurri, eta elkarri eman artikuluak dioenaren berri.
• Haurrek esku-orri bat osatzeko proposatutako hainbat testuren artean
egokiena hautatu.
• Artikulu baten azaleko irakurketa egin duten haurren iruzkinak zuzenak ala
okerrak diren erabaki.
• Artikuluari amaiera emateko bi haurren proposamenak alderatu, eta
egokiena zein den erabaki.

MATERIAL OSAGARRIAK
A) BESTERIK NAHI?
• Mapa kontzeptual bat osatu, mendi
aldera egin ohi diren txangoen
xehetasunak jasota.
• Irakurri parke natural bati buruzko
informazioa, eta haurrei egiteko
moduko proposamena prestatu.
• Lehiaketa baten oinarriak ulertu, eta
pentsatu haurrek
nolako testua eta zein tokiri buruzkoa
egingo luketen.
• Hainbat haurrek egindako testuak
irakurri eta alderatu.
• Haur batek egindako testua irakurri,
eta identifikatu berezitasunak.
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(37. or.)

IRAK / MINTZ
B) XUXEN IBILI!
• Ortografiari buruzko galdeketa
bati erantzun, eta iritzia eman.
• Ortografiaren gaineko solasaldi
bat entzun; solaskideek egiten
dituzten azalpenak ulertu, eta
erantzuteke gelditzen den galdera
batez eztabaidatu.
• Zenbait hitzen idazkera egiaztatu
Hiztegi Batuan.
• Zenbait irizpide eta idaztarau
argitu Euskara Hobetzen webgunean.
• Internetetik Xuxen zuzentzailea
jaisteko jarraibideak ulertu.
• Haur baten testuan Xuxenek
okertzat azpimarratutako hitzak
zuzendu.

(41. or.)

IRAK/ENTZ/MINTZ

IRAK/MINTZ/IDAZ

AUTOEBALUAZIO-ORRIA

(27. or.)

(46. or.)

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

C ATAZA: BEREIZI ETXEKO ZABORRAK!

(6. or.)

2. atazak

A
JOLAS EGINEZ IKASI
Familia erabakigarria da haurraren bizitzaren lehen urteetan. Umeak imitazioaren bidez ikasten duenez, garai egokia da ingurumenaren aldeko jarrerak lantzeko.
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1
gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

Ikusi telebistako iragarkia. Ezaguna al duzue?

•

Adierazi ea etxean lantzen duzuen gai hau:

• Ea ingurumenaz, zaborraz edota birziklatzeaz hitz egiten duzuen.
• Ea zaborra gaika biltzen duzuen etxean.
• Ea zer, nola eta non biltzen duzuen.
• Ea etxeko nork egiten duen lan hori.
• Ea seme-alabek zer egiten duten.
•

Seme-alabekin gai horiei buruz jardutean, litekeena da haurrek hurrengo hiru galdera hauek egitea.

2. atazak

Zergatik birziklatu
behar da zaborra?

A

Zer egiten dute
zabortegian pilatzen
den zaborrarekin?

Zertarako erabiltzen da
gero birziklatu dena?
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•

Ikusi "Autobus Magikoa" saioa, eta jaso zer esaten duten hiru galdera horiei buruz.

•

Ondoren, prestatu seme-alabari emateko moduko erantzun samur bat.

Jolasa da jarrera horiek barneratzen joateko modu bat; jolasekin ondo pasatzen dugu denok, baina,
gainera, zenbait jolas baliagarriak dira inguruko gauzak beste modu batera ikusteko, naturarekin
lotura sentitzeko... eta, azken batean, ikasteko.
Jolasa denok dugu gustuko, baina helduoi, askotan, kosta egiten zaigu jolastea. Etxeko patxadan
errazago aurkitzen ditugu horretarako une egokiak.

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

2

2. atazak

A
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•

Taldeka, adierazi zein jolas-mota egiten duzuen zeuen haurrekin, nolako jostailuak erabiltzen dituzuen
gustura...

•

Bururatzen al zaizkizue haurrekin jolas egiteko arrazoiak? Sailkatu taula honetan.

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

AFEKTIBO-EMOZIONALAK

•

HEZIKETAREKIN LOTURIKOAK

Jarraian irakurriko duzue "Jolasa, umeentzat bakarrik?" izeneko testua. Bertan zerrendatzen dira jolas
egiteko hainbat arrazoi. Irakurri, eta esan jarraian dauden baieztapenak EGIA ala GEZURRA diren.

egia
Jolasa haurrentzat ikasteko biderik eraginkorrena da.
Jolasen bidez nagusiok ere gauza asko ikasten ditugu.
Jolaserako motibatuta bagaude, ondo pasatuko dugu.
Jolasen bidez ia edozein gairen gainean jardun dezakegu.
Jolasean ez gara buruaz bakarrik baliatzen.
Trebetasun sozialak behar dira jolasaz gozatzeko.
Jolasa askotan erabiltzen da ingurugiro-hezkuntzan.

gezurra

2. atazak

A

Jolasa, umeentzat bakarrik?
Jolasaren bitartez, umeek imitatu, harremanak izan eta ingurua ezagutzen dute.
Adin horretan, jolasa ikaskuntzarako biderik eraginkorrenetarikoa da. Gainera,
gezurra dirudien arren, bide hau ez da haurtzaroan agortzen. Jolasaren bidez,
umeek eta nagusiok hezkuntzaren aldetik balio handia duten alderdiak garatzen
ditugu. Besteak beste, jolasak ondoko ezaugarriok ditu:
· Edozein adinetan ere, motibazioari eragiten dio, dibertsioa eta poza sortzen baititu.
· Gaiekiko ikuspegi eta hurbiltze orokorra ahalbidetzen du.
· Sentimenduak eragin eta baloreei loturiko alderdiak ditu.
· Jarduera fisikoak eta zentzumenak sustatzen ditu.
· Negoziaziorako eta elkarrizketarako gaitasunak garatzen ditu.
· Prozesuari (jolasteari berari) lehentasuna eman dakioke, emaitzei baino gehiago.
· Taldeko ikaskuntza errazten du.
· Gauzak besteen ikuspegitik ikusten laguntzen du (batez ere, simulazio- eta interpretazio-jolasetan).
Hori guztia kontuan hartuz, argi dago jolasa gero eta baliabide didaktiko erabiliagoa dela; izan ere, metodologia parte-hartzaile eta ludikoan oinarrituriko ikaskuntza-prozesuak sortzeko erabiltzen da.
Ingurugiro-hezkuntza jolasaren hezkuntza-ahalmen hori ondoen erabili duen joera
pedagogikoetakoa da. Jolas-mota asko erabiltzen dira. Esaterako, miaketa-jolasak,
sentsibilizaziokoak, jakintzazkoak, etab.

•

Alderatu zeuen erantzunak, eta, jarraian, egin denon artean jolasteko arrazoien zerrenda (irakurritakoetatik gogoratzen dituzuenez gain, erantsi zeuri iruditzen zaizkizunak ere).

Irakurri dugun testuan aipatzen da jolasak jostatzeko ez ezik, ikasteko ere oso tresna baliagarriak direla.
Hori ikusteko aukera izango dugu orain.
Horretarako, hemen dituzue bi joko haurrekin etxean erraz egiteko modukoak; gainera, ingurumenaz hitz
egin eta iritziak trukatzeko aukera emango digute.

Lehena oso joko ezaguna da: antzekotasunak eta ezberdintasunak aurkitzea. Haurrak Donostiako bi
argazkien arteko lau ezberdintasun eta lau antzekotasun bilatzen saiatu dira, baina ez dute lortu. Ea
zerrenda osoa egiteko gauza garen!

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

3

•
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2. atazak

A
• Bi taldetan banatu. A taldeak berdintasunak zerrendatuko ditu, eta B taldeak, berriz,
ezberdintasunak. Lauetatik bat GEZURRA izan dadila.

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!
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Berdintasunak

Desberdintasunak

2. atazak

A

• Fitxa trukatu, irakurri, eta erabaki zein den GEZURRA. Bide batez, eztabaidatu ados zaudeten
gainontzeko hirurekin edo ez.

• Hitz egindakoaren berri eman talde osoari, eta, nahi izanez gero, erantsi zerrendari berdintasun-ezberdintasunen bat gehiago.

• Aztertu idatzi dituzuen esaldiak. Jaso hemen berdintasuna eta ezberdintasuna adierazteko erabili
dituzuen egiturak.

Berdintasunak
· berdina izan
· bezain

Desberdintasunak
· baino... gehiago
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• Jolasa amaitutakoan, haurrak ondorengo galdera bota digu. Zer erantzungo diogu?

Eta berrogeita hamar urte barru, nola egongo da
herria: hobeto ala okerrago?

Bigarren jolasa, denbora-pasa ezaguna da: letra-zoparena. Eskolako aldizkariaren azken alean jolas
hau txertatu dute. Ea aurkitzen ditugun hitzak.

• Letra-zopak "Jokabide garbia" du izena. Goiburuan ingurumena zaintzeko hamar arau daude, baina
esaldi horiei hitz bana falta zaie. Horiek dira, hain zuzen, bilatu behar ditugunak.

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

•

2. atazak

A

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!
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• Letra-zopa amaitu eta gero, haurrak galdera bat egin digu. Zer erantzungo diozue?
Zergatik bete behar ditugu agindu horiek?
Zer irabaziko dugu?

•

Egin hurrengo adibidearen moduko esaldiak:
"Zaborrak bereizten BADITUGU, horietako batzuk birziklatu ahal izango dira".

2. atazak

A

• Taldean trukatu zeuen iritziak:
1. Euskaraz egiteko zailak iruditzen al zaizkizue jolas hauek?
2. Zein jolas gustatuko zaio gehien zeuen haurrari? Zergatik?
3. Zein dira gehien baloratzen dituzuen jolasen ezaugarriak?
4. Motibatuago sentitzen al zarete jolas egiteko?

4

Jolasak ez ezik, saiakuntza eta eskulan sinpleak ere oso gustuko izan ohi dituzte haurrek. Ingurumen-hezkuntzaren helburu franko oso erraz lortzen dira esperimentu eta joko errazen bitartez.

•

Batzuek eskulanak oso maite dituzte txikitandik.

•
•
•

Zeuek gustuko al dituzue? Gogoan al duzue zeuek egindako jostailuren bat?
Zeuen haurrek egiten al dituzte jolasteko gauzak? Zer moduz pasatzen dute?

Jarraian ikusiko duzue BETIZU programaren MIKROTXOKOAn haurrei egiten zaien proposamen bat.

•

Zeuen seme-alabek ETB-1eko haur eta gazteentzako programak ikusten al dituzte? Gustatzen
al zaizkie? Ezagutzen al duzue MIKROTXOKOA izeneko programa laburra? Zer iruditzen zaizue?

•

15

Jarraian dituzue jostailuak egiteko oinarrizko instrukzioak nahasian. Ordena itzazue. Ondoren, ikusi
azalpena, eta egiaztatu zeuen erantzuna.

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

• Amaitu aurretik ateei bi zulo egin lastotxoak sartzeko; horiekin baloiari putz egingo diogu
• Ateak zelaiari itsatsi plastilinarekin
• Berdindu ostean, alboan bi zulo egingo ditugu 2 cm-ko altuera eta 5-6 cm-ko zabalerakoak
• Egunkaritik hartutako zaletuen argazkiak moztu, eta alboetan itsatsi
• Kaxa barruko neurria hartu, eta neurri bereko kartoi mehe berdea moztuko dugu
• Lastotxoak neurri berean moztu, eta bata bestearen barruan sartu futbol-zelaiko ateak egiteko
• Marraztutako zelaia kaxan itsatsiko dugu; horretarako, lekeda (kola) emango diogu
• Neurrira moztu oinetik hasita 5 zentimetrora. Guraizeak hartu, eta ekin lanari
• Rotulkin (errotuladore) zuriarekin futbol-zelaia margotuko dugu
• Sare-zatiak moztu, eta ateei lotu hariarekin

2. atazak

A
•

Zer iruditu zaizue proposamena? Zeuen haurrari gustatuko al zaio?

5
Esandakoez gain, badira beste ekintza asko famili bizitzaren baitan txerta daitezkeenak.
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gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

•

Esan ados zaudeten edo ez ondorengo baieztapenekin. Arrazoitu, mesedez.

• Ingurugiro-arazoak gehienetan "beste norbaitek sorturiko arazoak" direla uste dugu;
hala ere, gure ekintzek badute eragina ingurugiroan.

• Ez dugu nahikoa egiten ingurugiroaren hondamendiaren kontra eta eskualde pobreen
alde.

• Geure eguneroko bizitzako ekintza txikiak oso onuragarriak izan daitezke ingurumena
zaintzeko.

• Geure jokabidea aldatzen joatea seme-alabak hezteko modu egokia da.
• Horrela, haurrei ingurumena errespetatzeko mezua emango diegu geure ekintzen bidez.
• Balio handiagoa du ematen diegun ereduak esaten diegunak baino.

2. atazak

A

Jarraian, geure jokabideaz hausnartzeko galdeketa bat duzu.

•

Jarrerak eta ekintzak

Maiztasuna
Beti

Batzuetan

Inoiz
ere ez

1. Ezer erosi aurretik, behar dudan ala ez pentsatzen dut
2. Kontuan hartzen dut zerbitzuek eta produktuek ingurumenean
duten eragina
3. Behar ez direnean itzali egiten ditut argiak eta aparatuak
4. Behar dudanean besterik ez dut erabiltzen berogailua

5. Garraio publikoa erabiltzen dut
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6. Nahiago dut produktu iraunkorrak erabili "erabili eta botatzekoak"
baino
7. Papera, beira, pilak… birziklatzeko ontzietara eramaten ditut
8. Interesa daukat ingurugiroari buruzko gaietan, eta informazio
egokia edukitzeko ahalegina egiten dut
9. Birziklaturiko produktuak erabiltzen ditut (papera, plastikoa, beira…)

10. Ura alferrik ez galtzeko ahalegina egiten dut

12. Uste dut bizitzeko eta kontsumitzeko nire jokabideak baduela
eragina, bai beste pertsona batzuen bizimoduan, baita ingurugiroan ere
13. Ezer zakarretara bota baino lehen, konpontzeko edo berriro
erabiltzeko ahalegina egiten dut
14. Berriro erabiltzeko edo erraz birziklatzeko moduko ontziak
erabiltzen ditut

•

Ikaskideak bildu, eta sailkatu galdeketan dauden ekintzak: zein dira zailenak eta zein egingarrienak?

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

11. Ingurugiroaren aldeko programetan edo kanpainetan parte
hartzen dut

2. atazak

A
•

Amaitzeko, galdeketan zehazten diren gaiekin loturiko ekintza batzuk proposatzen dira. Hona hemen
zerrenda.

•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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•

Zentzuz kontsumitu
Aprobetxatu eguzkiaren beroa eta argiak
Zaborra gutxitu
Zenbat gastatzen dugun ikusi, zenbat aurrez dezakegun kalkulatzeko
Inguramena hobetzeko kanpainetan buru-belarri esku hartu
Bereiztu gauzen prezioaren eta balorearen artean
Naturaz gozatu
Haurrei erosten irakatsi
Uraren erabilera neurtu
Autoaren erabilera murriztu

Irakurri bi guraso hauen iritziak, eta pentsatu ba ote dagoen tarteko jarrerarik.

•

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

Galdeketaren zein galderarekin dute harremana?

Taldeka jarri, eta eman hirugarren iritzia.

Nik oso garbi daukat: kotxerik ez;
janari ekologikoak; arropetan zuntz
naturalak...
Ingurumenarekin orekan bizitzea funtsezkoa da!
Amaia G.

•

Ez dakit zer espero duten irakasleek!
Haurrei burua puztu egiten diete ideia
ederrekin, baina, gero, bizi egin behar da!
Lortzen duten gauza bakarra hauxe da:
haurrek gutaz irudi txarra izatea.
Fede S.

Zer iruditzen zaizue Ramon Folch jaunaren ondorengo baieztapena?

“Ez da beharrezkoa ezeren errudun sentitzea, baina
erantzukizuna dugu gauza guztietan"

2. atazak

B

HITZAREN INDARRA
Eskola askok haurrak prestatu nahi dituzte herritar kritikoak eta aktiboak izateko. Ildo horretan, irakasleek hainbat lan proposatuko dizkiete, beren gertuko ingurunean nola eragin dezaketen ikusteko.
Gure haurren gelan zera antolatu dute: herri/hiri jasangarriaren eredua erabakitzeko eztabaida-foruma. Jakina, ez da benetako forum bat, simulazio bat baizik, baina haurrek jendaurreko azalpen taxuzko
bat egiten saiatu beharko dute, herri eta hirietan ditugun arazoez jarduten duten bitartean.
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1
Jendaurrean mintzatzea oso lan nekosoa da: urduri jartzen gara, buruak eta mingainak huts egiten ahal
digute... baina, era berean, oso trebetasun estimatua da gaur egun.

Txikitan, segur aski, behin baino gehiagotan egin behar izango zenuten ahozko azalpenen bat klasean;
edota zerbait irakurri elizan; edota ikasturte amaierako jaialdian aurkezpenen bat... Hitz egin zeuen
artean honako puntuoi buruz.
1. Nola sentitzen zinen?
2. Erraz egiten al zenuen
3. Jende askok oso oroitzapen txarrak ditu esperientzia horiek gogoratzen
dituenean; gauza bera gertatzen al zaizu?

•

Egoera askotan gertatzen da luze samar hitz egin beharra baten edo gehiagoren aurrean. Jarraian
duzue egoera-zerrenda bat.

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

•

2. atazak

B
•

Taldeka, adierazi testuinguru horietan zer-nolako hizketaldiak egin behar izaten diren.

Etxean, eguneroko harremanetan
Haurrei azaldu familiako gertaeraren bat;
Familiako ospakizunetan
Auzokideen bileretan
Ikastolako gurasoen bileretan
Irakaslearekin
Kultur eta kirol-elkarteetan
Ekitaldi bat aurkeztu;
Hizkuntz eskoletan (hizkuntza ikasteko ariketa)
Banketxean
Erakunde publikoetan (udalak, aldundiak...)
Azaldu nolako arazoa izan dugun errenta-aitorpenarekin;
Lanean
Azterketetan
Medikuarenean

•
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Markatu kolore gorriz kostata egiten dituzuenak. Markatu beste kolore batez lasai samar egiten
dituzuenak.

-Zein dira usuenak?
-Zenbateraino sentitzen zarete trebe jendaurrean luze samar hitz egiteko?
-Nola moldatzen zarete euskaraz?

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

•

Ikusten dugun bezala, jendaurrean hizketan ondo moldatzea oso lagungarria izan daiteke egoera
askotan. Baina, aldi berean, oso zaila da, eta, gainera, urduri samar jartzen gara normalean.

2. atazak

•

B

Haurrek hiruhilabete honetan hainbat azalpen egin beharko dituzte. Hemen dituzue beraiek
agertutako beldurrak eta zalantzak. Zer erantzungo zeniekete?

Oso urduri jartzen naiz, ama;
zer edo zereman beharko
didazu lasaitzeko!

Ahotsa oso ahula dut, eta
gelakoek ez dute ondo entzuten; orduan kexaka hasten
dira, eta eten egiten didate...

Eta esan behar dudana
ahazten bazait?

Zer da hobea: eskema bat
egitea ala laburpen bat?

Zer egin hitz zailak trabatu
egiten bazaizkit?

Komeni al da lehenengo
saioren bat egitea etxean?
Eta saioa grabatzea?

Denen aurrean jartzen naizenean ez dakit nora begiratu,
eta urduriago jartzen naiz
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Behin esan zidaten hoberena
zela txisteak eta gauza barregarriak sartzea...

Zer egingo dut norbaitek zerbait galdetzen badit?

Irakasleak "Jendaurrean hitz egiteko beldurra" izeneko artikulua emango dizu. Irakurri, eta
azpimarratu galderei nolabaiteko erantzuna ematen dieten esaldiak.

•

Horrenbestez, egin ezazue aholkuen zerrenda bat, jendaurreko azalpenak patxada handiagoz
egiten ohitzeko.

•

Txandaka, bakoitzak proposa dezala aholku bat; irakasleak orri batean jasoko ditu, eta, gero, banatu
egingo du.

•

Irakurri osaturiko zerrenda, eta ordenatu zeure seme-alabari emateko moduan, garrantzitsuenetatik
hasita.

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

•

2. atazak

B
2
•

Haurrek hiriek etorkizunean izan behar dituzten ezaugarriei buruz mintzatuko den forum batean esku
hartu behar dute. Forum horretan proposamenak egin nahi dituzte.
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•

Horrela, bada, taldeka jarri, eta presta ezazue zuen herri/hiriari buruzko hitzaldi bat (ahoz),

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

ondorengo hiru alderdi hauek kontuan hartuz:

a) Kutsadura eta hondakinak: zabortegia, uraren eta airearen kutsadura, zarata,
kutsadura estetikoa, kutsadura elektromagnetikoa…
b) Natura: animaliak (arratoia, katua, hontza, zikoina, enara, txolarrea, ahatea,
zisnea, belatz gorria…), zuhaitzak, parkeak, plazak, berdeguneak, landareak…
c) Hobekuntzarako proposamenak: aisialdirako guneak, eraikuntza eta
hiri-antolaketa, berdeguneak eta bidegorriak, oinezkoen lekuak, lurrazpiko
garraioa, naturaren berreskurapena, nekazaritzako eremuak…

•

Eman hitzaldia ikaskideen aurrean. Lantxo hori eginda, seme-alabak adierazitako kezkei erantzuteko
irizpide gehixeago izango ditugu.

2. atazak

•

B

Jarraian dituzu haurrek adierazitako hainbat kezka. Zer erantzungo zenieke?

Azalpena hasteko, zer esan
dezaket aztergai honi buruz?

Ondoren, eztabaida bat egin
behar omen dugu. Esan didate
aipatzeko eztabaidatzea merezi
duen zerbait.

Irudian gauza asko daude;
banan-banan azaltzen hasten
banaiz, galdu egingo dut
haria...

•
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Azaldu elkarri prestatu dituzuen aholkuak. Grabatu azalpenok, eta, ondoren, entzun grabaketak:

-Hasieran egin al duzue azalpen laburren bat?
-Zenbat urratsetan egin duzue azalpena?
-Lasai iragan al zarete puntu batetik bestera?
-Amaieran ondo itxi al duzue azalpena?

3
gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

Bigarren jardunaldian ikasleek hirietan dagoen kutsadurari aurre egiteko moduez jardungo dute.
Horrela, bada, talde bakoitzak "ponentzia" bat aurkeztu beharko du balizko forum horretan, hiri jasangarria nola eratu azaltzeko.

2. atazak

B
•
•

Haurrek oraintxe ikusi dugun gaiaz jardun behar dute, baina modu formalxeagoan. Hementxe
duzue irakasleak hitzaldia planifikatzeko eman dien mapa kontzeptuala.

•
•

24

Jarraian, kutsadura nola barreiatzen den ikusiko duzue bideoan.

Bi taldetan banatu. Talde batean aztertu uraren nondik norakoak eta bestean, aldiz, airearenak.
Zer ideia proposatuko zenizkiokete haurrari hitzaldian jasotzeko?

Aita, ama! Laguntza behar
dut.Andereñoak esan digu
zeuei galdetzeko ea zer dakizuen hirietako airearen eta
uraren kutsadurari buruz.
Diagrama hau osatu
behar dut.

KAUSAK

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

ARAZOAK

HIRIA

IRTENBIDEAK

ONDORIOAK

•

Talde osoaren aurrean azaldu zer jaso duzuen diagraman eta zergatik. Trukatu mapa
kontzeptualak.

2. atazak

B

4
•

Kontu egizu kutsadurari buruzko erreportaje bat grabatu duzula telebistatik, haurrari lagungarri gertatuko zaiolakoan prestatzen ari den lanerako. Bi taldetan banatu, eta ikusi lehen zatia.

•
•

A taldekoek begira dezatela ea KAUSA eta ONDORIOEI buruz zerbait esaten duen.
B taldekoek ikus dezatela ea ARAZORIK aipatzen edo aztertzen duen eta ea KONPONBIDEAK
proposatzen dituen.

ARAZOAK

KAUSAK

ONDORIOAK

IRTENBIDEAK
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•

Ikusi bigarren zatia.
Oraingoan, xehetasun gehiagoren bila
joko dugu.

•

Talde bakoitza saia dadila galdera-sorta
baten erantzunak lortzen.

•

- Zenbat jende gaixotzen da airearen
kutsaduraren erruz?
- Zenbat pertsona hiltzen dira Europan
kutsaduraren ondorioz?
- Kutsadurak ba al du zerikusirik
auto-istripuekin?

B taldea
- Zeinek eragiten ditu hildako gehiago:
kutsadurak ala auto-istripuek?
- Zergatik bihurtu dira Hirugarren
Munduko hiriak hain itogarri azken
urteotan?
- Zenbat jende ospitaleratzen dute
bihotzekoak jota edota asma
dela eta?

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

A taldea

Elkarri eman ulertutakoaren berri.

2. atazak

B
•

Egindako lanari esker, haurrek azalpena egiteko informazio dezente daukate; baina hori arriskutsu
samarra da, haria gal dezaketelako.

Nahiko nahastuta nabil; gauza gehiegi dira egin behar dudan
azalpenerako. Nahikoa dut atal bakoitzeko ideia bat edo birekin. Zein dira garrantzitsuenak?

•

Taldeka jarri, eta hautatu puntu bakoitzeko ideia bat edo bi. Nahi baduzue, erantsi oharren bat
hirugarren zutabean.

IDEIAK

OHARRAK

Arazoak
Kausak
Ondorioak
Irtenbideak
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•

Aurkeztu zeuen hautua ikaskideei, eta saiatu ados jartzen ideiarik funtsezkoenen gainean.

EZ SAIATU GAUZA GEHIEGI AZALTZEN

• Labur idatzi oharrak; bestela, nahastu
gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

egingo zara paperen artean

• Argi utzi puntu garrantzitsuak
• Lasai bazaude, joan eransten adibideak,
azalpenak... puntu bakoitza aurkeztu ondoren

• Lasai! Zerbait garbi gelditu ez bada, amaieran
beti dute galdetzeko aukera

2. atazak

C

BEREIZI ETXEKO ZABORRAK!
Hazi ahala, gure seme-alabak apurka-apurka komunitateko bizitzan murgiltzen joaten dira. Gero eta
parte-hartze handiagoa izango dute familiatik eta eskolatik kanpo dauden hezkuntza-egoeretan (aisialdiko elkarteak, scout-taldeak, gazte-taldeak, kultur etxeak...). Parte-hartze hori oso garrantzitsua izaten
da haurren hezkuntzarako eta gizarte-integraziorako.
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1
Zaborren arazoa larritu egin da, produktuak ontziratzeko erabiltzen diren materialak ugaldu egin direlako
eta gero eta toxikoagoak direlako. Batzuetan, ontziak behar-beharrezkoak dira produktua egoki kontserbatzeko, baina, gehienetan, produktua gustagarriagoa egiteko amarrua baino ez da izaten.
Mankomunitateak gaiaren inguruko horma-iragarki bat egin nahi du, eta haurrei eskatu die horretarako
proposamenak bidaltzeko.

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

Oraingoan, eskualdeko mankomunitateak lehiaketa bat proposatu du 10-14 urteko haurrentzat, datorren kanpainako materialak diseinatzeko. Eta geure seme-alabak bere lagun-taldearekin hartuko du
parte.

2. atazak

C
•

Mankomunitatearen helburuetako bat da zaborrak berriz erabili eta birziklatzea, baina, horretarako,
hiritar guztion laguntza behar dute. Jende askok, oraindik, ez du oso garbi zaborrak zein kalte egiten
dion ingurumenari, eta, horrezaz gain, batzuek ez dakite nola bereizi behar duten zaborra. Zer dakigu
guk horri buruz?

•

Zerrendatu zeure zabor-poltsako hondakinak, eta sailkatu hurrengo multzoetan. Adibidez:
Tomatea babesteko
plastikoa
Arrautzaren azalak
Zainzurien lata

Garagardo-botila
Eltzeko hondarrak

Esnearen bricka

Aguarrasa
Iratzargailuaren pila

Bonbillak
Zapata-kaxa

Patata-azalak

Oliba-hezurrak

Oliben
potoa

Zartagineko olio
errea

Erlojuko
pila

Jogurt-ontzia

Leungarriaren ontzia
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Lixiba-ontzia
Ardo
botila

Kartoi mehea

Zerealen kaxa

Aldizkariak
Kortxoak
Laranja-azalak

Pintura

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

Entsalada-hondarrak

Oilasko-hondarrak

PLASTIKOAK

Etxera ailegatzen
den propaganda

Supermerkatuko
plastikozko
poltsak

TOXIKOAK
ETA
PRODUKTU
KIMIKOAK

HONDAKIN
GALKORRAK

PAPERA
ETA KARTOIA
BEIRA
ISURKIAK

2. atazak

•

C

Beharbada, zalantzaren bat izan duzue nora bota erabakitzean. Zalantza horiek argitzeko
entzun "Etxeko zaborraren birziklapena" irrati-pasartea, eta egiaztatu zuen hautuak.

•

Zein dira kaltegarrienak? Zergatik biltzen dira hondakin batzuk gaika? Adierazi zein den zeuen
jokabidea zaborrekin.

•

Zeuen seme-alabei eskolan esan diete edari freskagarriak ez erosteko latetan, hobe dela
plastikozko botiletan edota, askoz hobeto, beirazko ontzietan. Eztabaidatu ea egia den edo ez.

•
•

Jarraian, horri buruzko bideo-pasarte bat ikusiko duzue (Mende amaiera). Argitu erantzuna.

Mankomunitatera lehiaketaren inguruko informazioaren bila joan zaretenean, horma-iragarkiaren
lehiaketan parte hartzeko baldintzak jaso dituzue.
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gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

2. atazak

C
•

30

Hona hemen zuen seme-alaben lagun batzuek egindako bi proposamenak. Zein duzue gustukoen?
Zergatik?

ERNE ONTZIEKIN!

ERNE ONTZIEKIN!

-ZOPAK erosi beti izoztuta edo latetan;
poltsakoak garestiagoak dira.
-USAIN-KENKARIEK ozonoari erasotzen
diote. Erosi plastikozko barrak.
-ARROZA hobeto egongo da paperezko
poltsetan. Plastikozko poltsak desegokiak
dira.
-BARAZKI freskoak erosi eta plastikozko
poltsarik edota erretilurik gabe.
-GAZTA erosi osorik. Ataletan edota
xerratan saltzen dutenean elikagai
gutxiago du.

-Ahal dela, ontzirik gabeko gauzak erosi;
adibidez, barazki freskoak.
-Aprobetxatu ontzi hutsak beste gauzetarako; adibidez, higiene-produktuenak berriro
bete.
-Aukera duzunean, erosi ontzi biodegradagarriak dituzten produktuak: papera edo
kartoia adibidez.
-Kontuan izan plastikoa fabrikatzeko latorria
egiteko baino energia gutxiago behar dela.
-Izozketa-prozesuan energia asko erabiltzen
da.

Hodei (12 urte)

Mikel (13 urte)

AUZIARI ERROTIK HELDU

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

Zeharka nekez aldatzen da jendearen jokabidea. Zer
lortu nahi duzu? Horixe izan behar duzu garbi.

2
Gaur egun, ugaltzen ari dira zaborra gaika biltzeko eta hondakinak berrerabili eta birziklatzeko ekimenak eta gai horri buruzko sentsibilizazio- eta publizitate-kanpainak. Oraingo honetan, esku-orri
baten testua egiteko ideiak eskatu dizkiete eskolako haurrei. Helburua da aurreko urteko foiletoa
baliatzea, baina testua berrituta.
Iaz, orri guztietan testua euskaraz eta gazteleraz atera zuten. Hortaz, leloa baino ezin izan zuten jarri.
Aurten, gaztelerazkoak eta euskarazkoak banandurik aterako dituzte. Hortaz, orrietan toki gehiago
izango dute.

2. atazak

C

ESKU-ORRIEN LEHIAKETA
- Aurten esku-orrien testua berritu nahi dugu
- Hizkuntza bakarrean argitaratuko dira (alde batetik, euskaraz eta, beste aldetik,
gazteleraz)
- Ez dira elkarren itzulpena izango
- Aurkeztu proposamenak, hiru zaborrontzien marrazkietan azalpen bat eransteko
- Aurkeztuko den testuak "ERNE ONTZIEKIN!" leloarekin bat egin behar du

•

Informazio bila hasi zarete, eta irakasleak artikulu interesgarri bat emango dizue irakurtzeko: "Ezagutu
etxeko zaborra".

•
•
•

Jarri launaka, fitxa bana hartu, eta argitu ikaskideekin zalantzak.
Gero, elkarri eman fitxak dioenaren berri.
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Hemen dituzue seme-alaben beste lagun batzuek esku-orrirako prestatu dituzten proposamenak. Elkarri
fitxak erakutsi gabe, eztabaidatu, eta erabaki kasu bakoitzean hiruretatik zein den zuzena.

ZABORRONTZI HORIA
gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

A. Material hauek oso kutsagarriak dira. Zabortegietan
nolanahi pilatuta atmosfera kutsatzen dute. Ontzi horian
sartzen badituzu, erre egingo ditugu, eta, horrela, betiko
desagertuko dira.
B. Zeure ahaleginari esker, ontzi horiek berriro erabiliko dira,
objektu ezberdinak egiteko.
C. Material hauek oso gutxitan birzikla daitezke; hala ere,
komeni da beste zaborretatik bereiztea. Zabortegietan
erre eta lurperatu egingo dira. Hori askoz ere
kaltegarriagoa da.

2. atazak

C
ZABORRONTZI BERDEA
A. Beirazko materiala garbitu, eta berriro itzultzen zaie
fabrikatzaileei, berrerabil dezaten.
B. Beira berriro erabil daiteke, ontzi berriak egiteko. Ez da
merkea, baina bai zabortegian pilatzea baino merkeagoa.
C. Beira material garbia da, ez da herdoiltzen eta iragazgaitza da. Horregatik, komeni da jasotzea eta berriro
erabiltzea.
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ZABORRONTZI URDINA

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

A. Gero eta paper gehiago behar dugu, eta ez dugu
zuhaitz nahikorik. Erabilitako papera birziklatu behar
dugu; bestela, ez da paper nahikorik egongo.
B. Munduko baso asko arriskuan daude. Papera birziklatzen
badugu, zuhaitz asko salbatuko ditugu.
C. Gero eta eskaera handiagoa dago. Jendeak paper eta
kartoi birziklatua nahi du. Zeure paper zaharrak behar ditugu.

AZPIMARRATU ZER DUGUN IRABAZTEKO...
Jendeak jakin behar du bere ahaleginak merezi duela,
balio duela zerbaitetarako. Azken batean, probetxurik
ateratzen ez badugu, nekez ahaleginduko gara.

2. atazak

C

3
Aurtengo kanpaina biribildu nahi dute, eskolako aldizkarietan artikulu bat txertatuta. "Zaborra, a zer
pisua!" da artikulu horren izenburua, eta UNICEF erakundeak kaleratzen duen JATUN SUNQU aldizkarian argitaratu zen.
Ataletako batek 'Kriseilu berdea' du izena. Bertan ingurumenarekin lotutako gaiak jorratzen dira,
eskolako haurrei horien garrantziaz ohartarazteko.
Mankomunitatekoek sail horretako artikulu bat hautatu dute, baina haurrek beste amaiera bat proposatzea nahi dute. Beraz, eskola bakoitzean bukaera ezberdina emango diote artikuluari.
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- Artikulu hau Unicefen JATUN SUNQU aldizkarian argitaratu zen lehenik
- Aurtengo kanpainan erabiliko dugu, eskola-aldizkarietan argitara emateko
- Artikulua gure beharretara egokitu nahi dugu
- Haurrek amaieran beren gustuko aldarrikapen bat idatziko dute
- Eskola bakoitzean epaimahai bat izendatuko da, eta eskolakoen artean
horietako bat hautatuko
- Argitara emandako guztien artean sari bat zozkatuko da
Ander, Arantza eta Eider

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

ARTIKULUARI AMAIERA EMAN

2. atazak

C
•

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!
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•

Haurrek artikuluaren lehen atala irakurri dute, eta ezbaian ari dira zer ote den artikuluaren bidez lortu nahi
dena. Hona hemen batzuen erantzunak. Irakurri artikulua (irakasleak emango dizue), eta esan zein iruditzen zaizuen egokia eta zein ez.

Artikulu honek azaltzen digu zer
egiten den zaborrarekin

Artikuluak azaltzen du legea
aldatu dela eta hemendik aurrera garestiagoak izango direla
ontziak

Idazleak nahi du zabor asko
sortzen dugula konturatzea,
eta lagundu egin behar dugula zabor horrek gutxiago
kutsatzeko

Artikuluak azpimarratzen du
zaborrak sortzen dituztenek
ordaindu behar dutela zaborrak
biltzea eta birziklatzeak balio
duenaren parte bat.

Hemen dituzu bi haurrek egindako proposamenak, alegia, Hodeik eta Mikelek Jatun Sunqu aldizkariaren artikuluari amaiera emateko idatzitako pasarteak. Zein gustatzen zaizu gehien? Zergatik?

BAKOITZARI BEREA

AHALEGIN TXIKI BAT

Gaur egun, dena kontsumoa da. Gauzak
erosten ditugu duten itxuragatik. Gainera,
dena oso merke nahi dugu.

Gero eta jende gehiago konturatu da ezin
dugula horrela jarraitu. Arazo asko daude,
eta etorkizunean pentsatzen jartzen zarenean beldurtu egiten zara.

Hori ez dago ondo. Ontzi kutsagarriak
gustatzen bazaizkigu, garestiago ordaindu beharko ditugu.

Ondo bizi nahi dugu, baina zein da ordaina?
Ingurumena hondatzea? Geure ondorengoei
basamortu zikin bat uztea?

Gainera, zergatik ez ditugu aprobetxatzen beste gauza batzuetarako? Adibidez,
zapata-kutxa bat gauzak gordetzeko erabil liteke. Horrela, nahiz eta garestiagoa
izan, zerbaitetarako erabili dugu.

Ez da asko eskatzen: zaborrak birziklatzen
laguntzea eta zenbait ontziren truke gehixeago ordaintzea.

Kutsatzen baduzu, ordaindu egin beharko
duzu!

Hodei (12 urte)

Ohartu al zarete, batzuetan, ontzia ia barrukoa baino garestiagoa dela? Prest al zaude
erosotasun apur baten truke, ingurumena
hondatzeko?
Bien bitartean, lagundu alferrikako ontziak
birziklatzen.
Mikel (13 urte)

2. atazak

•

Irakasleak emango dizue jatorrizko artikuluaren amaiera. Alderatu bi haurrek egindakoarekin. Zein da
antzekoena?

•

Jarraian aholku batzuk dituzue. Horietatik zein dira jendea konbentzitzeko baliagarriak? Zerrendako
lau ez dira zuzenak

C

NOLA KONBENTZITU JENDEA, ZERBAIT EGIN DEZAN?
Hasi zeure iritzia ematen; argi utzi zer pentsatzen duzun.
- Arazoa konplexua baldin bada eta askoren esku badago, ez da komeni oso gogor aritzea.
- Salatzeko jarrera izan; horrela, lortuko duzu jendea errudun sentitzea eta zeuk proposatutakoa errazago egingo dute.
- Baikorra izan; izan ere, dena galduta badago, zertarako egin ezer?
- Ez nahastu gauzak. Saiatu, gauza oso zehatzei buruz hitz egiten.
- Ez konformatu gauza txikiak eskatzearekin; jendeari gutxi eskatzen badiozu, gutxiago
ematen du.
- Ez ibili itzulinguruka edota ez heldu gaiari zeharbidez; gauzak argi utzi. Jendeak ez baditu
gauzak garbi ikusten, nekez egingo du ezer.
- Ez galdu denbora zeure proposamena justifikatzen; jendeari esan zer egin, eta kito.
- Gogorarazi gauza txikiek gauza handiak lortzeko balio dutela.
- ...

•
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Berrikusi Hodeik eta Mikelek Jatun Sunqu aldizkariaren artikuluari amaiera emateko idatzitako
pasarteak. Ikusi zein irizpide bete dituzten eta zein ez.

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

2. atazak

C
1
•

Hona hemen beste iradokizun batzuk. Hauek aurreko ataletan ikusi ditugunek baino konpromiso handiagoa eskatzen dute. Hona hemen jarduera horietako batzuen izenburuak:

•

Zeri buruzkoa ote da proposamenetako
bakoitza? Egin zeuen hipotesiak.

•

Ondoren, irakurri fitxa bakoitza (irakasleak
emango dizue). Esan zeri buruzkoa den.

•

Amaieran, adierazi zein ekintza iruditzen

Hobe denok batera
Izan zaitez ingurumenaren aldeko
boluntarioa
Egunerokoa aurkitu
Desberdintasuna errespetatu
Esan auzokoari
Adi egon

zaizuen erraza eta zein ez.

•

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!
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Amaitzeko, hona hemen hainbat esaldi esanguratsu. Adierazi taldeari zer pentsarazten dizueten.

Praktika irakasle bikaina da
(Plinio gaztea)
Gutxi egitekotan, hobe ezer ez egitea: ez dago hori
pentsatzea baino hutsegite handiagorik
(Edmun Burke)
Lurra ez da gure gurasoen ondare,
gure seme-alaben mailegua baizik
(Indiarren gogoeta)
Igelak ez du bere putzuko ur guztia edaten
(txinatarren esaera zaharra)
Ingurugiro-hezkuntza ez da hezkuntza-prozesuko
alderdi batzuetara mugatzen:
bizimodu berri baten eragilea da
(Unesco)
Eta zertan zebiltzan galdetu zieten bi hargini. Batek erantzun zuen: "Harri hau bloketan
ebakitzen ari naiz". Besteak, "Katedrala eraikitzen ari den talde batekoa naiz".
(?)
Bizi zaitez xume, beste batzuk bizi ahal izateko
(Gandhi)

GOGOAN IZAN
BIZITZAREN AURREAN SENTIBERATASUNA IZATEA DA
HEZKUNTZAREN EMAITZA NAGUSIA

3. material osagarriak

A

BESTERIK NAHI?
Euskal Herrian oso zabalduta dago mendi eta paraje naturalak ezagutzeko ohitura, haur gehienei gustatzen zaie, eta oso modu egokia izan liteke natura hobeto ezagutzeko eta naturaz gozatzen ikasteko.
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1
•

Mendi aldera egiten ditugun irteerek hainbat berezitasun dituzte. Osatu jarraian duzuen diagrama,
txango baten ezaugarriak jasota.

ZER IKUSI?

ZENBATEKO IRAUPENA?
JANTZIAK
NOLAKO JANARIA?
NON JAN?

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

ZER EGIN HAURRAK
GUSTURA EGOTEKO?

NOLA JOAN?
IRTEERA-ORDUA
MAPAK…

3. material osagarriak

A
•

Jarraian, Karrantzako bailarari buruzko testua emango dizue irakasleak. Irakurri, eta familiakoei aurkezteko plan bat prestatu.
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•

Taldeka banatu. Talde bakoitza ardura dadila galdera hauetako bati erantzuna bilatzeaz.
Bide batez, jaso zerrenda batean paisaiarekin zerikusia duten hitzak (mendia, zelaia...).

Nolako berezitasunak ditu
hango paisaiak?

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

Zein herri ikusiko ditugu? Ba al
dute berezitasunen bat?

•
•

Nolako ibilaldia egingo dugu?
Nondik nora?

Ba al dago toki berezirik ikusteko?

Irteera haurren gustukoa izango al da? Zer uste duzu? Zer da gehien gustatuko zaiena?
Irakasleak emango dizue txango hau egin zuen haur-talde baten azalpena. Irakurri, eta
azpimarratu haur horien iritziak jasotzen dituzten pasarteak.

•
•

Zeuen seme-alabek antzeko inpresioa izango al lukete? Zer uste duzu? Zergatik?

Osatu atazaren hasieran eratu duzuen mapa kontzeptuala, bi testu horietan aurkitu dituzuen hitzak
erabilita.

3. material osagarriak

A

2
•

Jarduera honetan, ikasleak baso baten barruan egin behar du ibilaldia. Bidean hainbat lan egin behar ditu.
Taldeka jarri, eta proposatzen diren probak egin ahoz. Ea zein taldek egiten dituen probak azkarren.

39

Zer eraman behar dugu
bizkar-zorroan?

•

Parte-hartzaileek irteeraren
batera joan behar al dute?
Zertara?

Testuek argazkiei buruzkoak
izan behar al dute?

Parte-hartzea erabakiko bazenute, zein toki hautatuko zenukete? Zergatik? Beharbada, honez gero, joanak
izango zarete inoiz horrelako tokiren batera. Azaldu nora, nolakoa den, merezi duen...

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

Zertarako behar dugu
koadernoa?

3. material osagarriak

A
• Lehiaketa, bestalde, literatur lehiaketa ere bada. Lehiaketa honetan, edozein testu-mota aurkez
liteke (deskribapena, gutuna, narrazioa, olerkia, elkarrizketa, azalpena). Jarraian dituzue
xehetasunak.

•

Azpian dituzue falta diren sei hitzak. Txerta itzazue dagokien tokian.

1. deskribapena / 2. gutuna / 3. narrazioa / 4. olerkia / 5. elkarrizketa/ 6. azalpena

LITERATUR GENEROA: NORBERAREN AUKERA
Zeuek aukeratu zer-nolako testua idatzi nahi duzuen. Hala ere, hementxe dituzue
iradokizun batzuk:

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!
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- Kanpoko lagun bati edo ikusi duzuen animaliaren bati zuzenduriko
_________________.
- Lekuari buruzko xehetasunak jasoko dituen _________________.
- Gune horretan giroturiko alegiazko nahiz benetako ____________.
- Paisaiaren _________, edo monumentu historiko garrantzitsu, eliza, baserri
nahiz beste zerbaitena (bizipenak, sentipenak edo erakargarriena
adieraziz).
- __________: toki horretan gertatutako pasadizoren bat (guztiz alegiazkoa nahiz
benetakoa).
- _____________ edo bertsoren bat.

•

Hitz horiek testu-mota nagusiak izendatzen dituzte. Zeuen haurrek ez dute oso argi zein diren
genero horien arteko ezberdintasunak. Taldeka, pentsatu zer esan diezaiekezuen genero
bakoitzari buruz.

•

Zein genero uste duzue hautatuko lukeela zeuen haurrak mendiari buruzko literatur lehiaketan parte
hartzeko? Zein gomendatuko zeniokete zeuek? Zergatik?

3. material osagarriak

B

XUXEN IBILI!
Unitate honetan, haur zein helduok izan ohi dugun buruhauste bati buruz jardungo dugu: ortografiaz.
Garrantzitsua al da? Haurrek baloratzen al dute? Non eskuratu zalantzak argitzeko baliabideak?
Horrekin kezkaturik bazabiltza, egizu geurekin aurrera.
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Beste honetan kontuak serioagoak dira: diruaz arituko gara!

1
•

Garaiak aldatuko dira, ikasketa-planak ere bai, baina ortografiak beti du tarte eder bat eskolako
lanen artean. Dena den, ezin esan gehienen gustuko kontua denik edota erraz ikasten denik.
Geure esperientziak nolakoak izan ziren ikertzeko galdeketa bat egingo dugu ikasgelan.

•

Hemen dituzue gaiarekin lotutako hainbat galdera. Taldeko kide bakoitzak har dezala baten

1. Eskola-garaian, kosta egin al zitzaizun ortografia zuzen erabiltzea?
2. Nolako ariketak egiten zenituzten eskolan, ortografia lantzeko? Gustukoak al zenituen?
3. Nola moldatzen zara orain? Ba al duzu arazorik?
4. Zer egiten duzu zalantza bat sortzen zaizunean?
5. Saiatzen al zara zuzen idazten: gutunak, etxekoentzako oharrak, erosketak egiteko zerrenda...?
6. Zeure seme-alabek kezka berezirik izan al dute inoiz?
7. Ortografiak garrantzi handia al du? Zergatik?
8. Zure iritziz, ortografia nahikoa lantzen al da eskoletan?
9. Ortografia erraztearen aldekoa al zara?
10. Euskara Batuaren ortografi arauak ezagutzen al dituzu?

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

ardura. Galdetu banan-banan ikaskideei, eta jaso erantzunak.

3. material osagarriak

B
•

Ordenatu zeuen oharrak, eta azaldu ikaskideei zein izan diren galdeketaren emaitzak eta zein
ondorio atera duzuen.

•

Jarraian, ortografiari buruzko solasaldi labur bat entzungo dugu. Esatariak, besteak beste, honako
galderak egingo dizkie solaskideei:

- Nola idazten duzue: ordenagailuz ala eskuz?
- Zaintzen al duzue ortografia?
- Zergatik uste duzue gaurko gazteek egiten dituztela hainbeste akats ortografiko?
- Euskaldunok ba al dugu berezitasunen bat gai honetan?

•

Pasartea entzun aurretik, txandaka, esaldi bana asmatuko duzue gai horiekin lotuta; jarraian
dituzuen esakuneak erabili beharko dituzue. Esaldiak arbelean idatzi.
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1. ona da
2. saiatzen naiz
3. espero dut
4. ortografiak laguntzen du
5. gehiago gustatzen zait
6. harritzen nau
7. ahal badut
8. nahiago dut
9. txikitatik ikasten dugu
10. ohitura dugu

•

Orain solasaldia entzungo dugu. Entzun ahala, identifikatu arbelean dauden ideiak aipatzen

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

dituzten edo ez.

•

Bigarren aldiz entzun, eta idatzi zer esan duten solaskideek, ondorengo esakune horiek erabilita.

- Nahiago dut......
- Saiatzen naiz......
- Ahal badut......
- Gehiago gustatzen zait......
- Ohitura beti izan dugu......
- Txikitatik ikasi dugu......
- Espero dut......
- Ona da......
- Harritzen nau......
- Ortografiak laguntzen du......

3. material osagarriak

•
•
•

B

Hartu dituzuen oharrak alderatu, eta denen artean taxuz idatzi esaldiak.
Irakasleak solasaldiaren transkripzioa emango dizue.
Bilatu bertan esaldi horiek, eta alderatu zeuenekin. Ikusiko duzuen bezala,
esaldi guztiak ez dituzte zuzen egin.

•

Amaiera aldera, solaskideetako batek zera esan du: susmoa duela euskaldunok ez ote dugun
berezitasunen bat gai honetan. Ados al zaudete berak esandakoarekin? Eztabaidatu.

2
Euskaraz, ortografia normalizatzen orain dela oso urte gutxi hasi ginen. Izan ere, 2000. urtean argitaratu zuen Euskaltzaindiak Hiztegi Batua, eta, hiztegi hori egin beharreko lanaren lehen urratsa denez gero,
kontuan izan falta diren hitz askoren forma batua zehazten jarraitu beharko dutela.
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•

Euskaltzaindiak egin duen lanetako bat hauxe izan da: jendeak modu ezberdinetan erabili izan ohi
dituen hitzen artean erabaki zein den egokiena euskara baturako. Hemen dituzue Euskaltzaindiak
aztertu dituen hitz batzuk.

•

Ba al dakizue zein den bietan euskara batuan onetsi edota onartu dena?

•

?

HIBAI
KONTUTAN HARTU
ERTZAIN
ELKAR
ERITZI
JARDUN
JOSTAILU
TXOTXONGILO
KORPUTZ
JARRAIA

Jo ezazue www.euskaltzaindia.net helbidera. Bertan, Hiztegi Batua aurkituko duzue. Bilatu,
ohiko hiztegietan bezalaxe, hitz horien sarrerak, eta ikusi zuzen erabaki duzuen ala ez.

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

IBAI
KONTUAN HARTU
HERTZAIN
ALKAR
IRITZI
IHARDUN
JOSTAGAILU
TXONTXONGILO
GORPUTZ
JARRAITUA

3. material osagarriak

B
•

Modu berean, beste arau orokorrago batzuk ere eman ditu. Adibidez, jarraian dituzuen bikoteen artean
bat hobetsi du euskara baturako.

•

?

Ba al dakizue zein den bietan euskara batuan onetsi edota onartu dena?
EMAN ERAZI
BADATOR
BAIKARA
SEIEHUN
HORI EGINEZ GERO
HAMAIRU
HILAREN LAUAN
ORDU BATA T'ERDIAK
BERROGEITAHIRU
OHIZKO ARAZOAK

EMANARAZI
BA DATOR
BAIT GARA
SEIREUN
HORI EGIN EZKERO
HAMAHIRU
HILAREN LAUEAN
ORDU BATA ETA ERDIAK
BERROGEITA HIRU
OHIKO ARAZOAK
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•

Jo ezazue www.habe.org/ikaslearengunea helbidera. Bertan, EUSKARA HOBETZEN gunea
aurkituko duzue. Taldeka, arduratu zerrendako auzi bat edo biren inguruko informazioa
eskuratzen. Entzun edota irakurri EUSKARA HOBETZEN atalean ematen den informazioa, eta
azaldu ikaskideei.

3
Hiztegi, eskuliburu eta beste hainbat material lagungarriez gain, euskaraz badugu ordenagailuan egiten
ditugun testuak automatikoki zuzentzeko programa bat: XUXEN. Akats ortografikoak eta errakuntzak baino
ez ditu zuzentzen, baina laguntza ederra da, hala ere, ordenagailuan ari den edozeinentzat.

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

•

Beharbada, denek ez duzue ordenagailurik edota ez zarete erraz moldatzen Internetetik programak jaisten...
Aurrera segitu baino lehen, argi dezagun puntu hori.

• Zuetako zenbatek duzue ordenagailua?
• Ba al dakizue nola jaitsi programak Internetetik?
• Jakin nahi al duzue nola lortu Xuxen zuzentzailea?

•

Inoiz behar izanez gero, XUXEN honako helbidean aurkituko duzue: www.euskadi.net. Programa jaitsi baino
lehen, instrukzioak aurkituko dituzue. Irakurri, eta saia zaitezte programa zuen ordenagailura eramaten.

3. material osagarriak

•

B

Seguru aski, zalantzaren bat sortuko zaizue, informatikarien instrukzioak irakurtzean.
Ea argitzen ditugun denon artean zalantza horiek?

Neuk ez dut Xuxen izan inoiz
ordenagailuan. Orduan, ezer
berezirik egin behar al dut?

Neuk Xuxen II dut. Zer egin
behar dut?

•

Nik badut Xuxen I, baina ez nuen
Internetetik hartu; bere garaian
erosi egin nuen. Kontuan hartu
behar ditut ohar horiek?
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Zer da "Hasi > Ezarpenak >
Kontrol-panela" ?

Oraindik ere zalantzaren bat baduzue, idatzi XUXENen orrian dagoen helbide elektronikora.
Adierazi zein zalantza duzuen, eta igorri zeuen mezua.

Idatzi lau lerro, eta egiaztatu XUXEN zuzentzailea badabilela. Kontuan izan akats ortografikoak bakarrik
zuzentzen dituela.

•

Gehiago sakondu nahi baduzue, irakasleak emango dizue aztertzeko ume batek prestatu duen "Txuri arraina" izeneko testua. Hainbat akats egin ditu, eta XUXENek azpimarratu egin dizkio. Zuzendu testua.

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

•

4. autoebaluazio-orria

AUTOEBALUAZIO-ORRIA

1. Unitate honetan, ingurumenaren gaiarekin lotutako hainbat hitz ikasi ditugu. Ea ematen dizkizugun aukeren artean asmatzen duzun zein den zuzena.
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- Kristalezko potoak zaborretara bota beharrean, gauzak gordetzeko, eskulanak egiteko
berrerabili / birziklatu / berrikusi.
- Autoen erruz hiriak oso kutsatuta / suntsituta / garbiak daude.
- Ingurumena zainduko badugu, argindarraren kontsumoa areagotu / murriztu / bultzatu egin
behar da.
- Argindar gutxiago erabiliko dugu, eguzkiaren beroa eta indarra xahutzen / galtzen /
aprobetxatzen badugu.
- Gaur egun, saiatzen gara hiriak jasanezinak / jasangarriak / jasangaitzak egiten.
- Ondasun eskasa denez, ura aurreztu / garbitu / agortu egin behar da.

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

2. Unitatean zehar haurrekin batera egiteko moduko hainbat ekintza batzuk ezagutu ditugu. Zerrendatu
interesgarriak iruditu zaizkizun hiru eta hainbeste gustatu ez zaizkizun beste hiru.

INTERESGARRIAK IRUDITU ZAIZKIT

EZ ZAIZKIT HAIN INTERESGARRIAK IRUDITU

1.
2.
3.

1.
2.
3.

4. autoebaluazio-orria

3. B ATAZAN geure seme-alabei ahozko azalpenak prestatzen laguntzeko hainbat modu ikusi ditugu. Birpasatu egindako lana, eta jaso hemen oinarrizko aholkuen zerrenda bat.
AHOZKO AZALPENAK ONDO EGITEKO AHOLKUAK

4. Eman zeure iritzia.

• Lehen baino irizpide handiagoa al duzu zaborrak bereizteko?
• Lehen baino erraztasun handiagoa al duzu euskaraz jarduteko?
• Lehen baino errazago idazten al duzu euskaraz?
• Ortografia zaintzeko bitartekoak errazago erabiltzen al dituzu (Xuxen…)?
• Orain, errazago lagunduko al diezu seme-alabei etxeko lanetan?
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5. Baloratu 1etik 10era.

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

Landu dugun gaia interesgarria izan da.
Erabili ditugun testuak gustatu zaizkit.
Eman diren aholkuak baliagarriak dira.
Gomendatu dituzten multimedia, aldizkari eta liburuak baliagarriak dira.
Neure parte-hartzea.
Haurrekin egiteko ideia praktikoak.

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

Oharrak
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Oharrak
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gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

gurasoak. Lagunduz. Zain dezagun ingurua!

Oharrak
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