IKASTETXEETARAKO INGURUMEN
HEZIKETAKO PROGRAMA

GARAIOKO PARKE PROBINTZIALA
ETA MENDIXURREKO PARKE
ORNITOLOGIKOA

Ikasturte honetan, Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza sailak Garaioko
Parke Probintzialean eta Mendixurreko Parke Ornitologikoan eskaintzen den
debaldeko Ingurumen Heziketarako programarekin jarraitzen du,
Programa hezitzaile honek 2’5 – 3 orduko iraupena daukaten bost unitate didaktiko
ditu, hezeguneak eta haien biodibertsitatea kontserbatzea zein garrantzitsua den
kontzientziatzeko helburuarekin. Aktibitateak, zikloka banatuta, hezkuntzako
kurrikulumetara egokituak daude eta Eusko Jaurlaritzako Heziberri 2020 proiektuaren
arabera, konpetentzien garapenean laguntzen dute.

UNITATE DIDAKTIKOAK
ZIKLO
HEZITZAILEA

UNITATE
DIDAKTIKOA

HELBURUA

KOKALEKUA

LH-ko 1. eta
2. mailak

Ura: Guztion
altxorra

Urak duen garrantzia ezagutu
ekosistemetan eta gure
eguneroko bizitzan, baita bere
jatorria ere.

Garaioko Parke Probintziala

LH-ko 3. eta
4. mailak

Hegaztiak
ezagutu!

Ezagutu eta identifikatu
urmaeletako hegazti
esanguratsuenak.

Mendixurreko Parke
Ornitologikoa

LH-ko 5. eta
6. mailak

EKOS operazioa

Ekosistemak identifikatu, zein
espezie bizi diren haietan eta
euren arteko harremanak.

Mendixurreko Parke
Ornitologikoa

DBH-ko 1.
zikloa

Ezberdinak eta
garrantzizkoak

Bi ekosistema bereizi eta balioan
jarri beren onurak eta zerbitzuak.

Garaioko Parke Probintziala eta
Mendixurreko Parke
Ornitologikoa

Giza faktorea

Gizakiaren eragina paisaian
aztertu eta urtegiak eskaintzen
dituen erabilerak eta kudeaketa
ezagutu.

Uribarri Ganboako urtegiaren
hegoaldeko Ibilbide Berdea

DBH-ko 2.
zikloa

URA: GUZTION ALTXORRA
Norentzat: LH-ko 1. eta 2. mailak
Iraupena: 2 ordu eta 30 minutu
Non: Garaioko Parke Probintzialean
Nola: Oinez
Garaioko Parkean egiten den ibilbidetxo baten bitartez, ikasleek urak naturan
dituen forma ezberdinak, urarengan menpekotasuna duten espezieak eta
baliabide bezala duen garrantzia ezagutuko dute.
Bestetik, Zadorra ibaiak urtegian duen sarrera behatzeko aukera izango dute
prismatiko eta teleskopioaren bitartez. Honetaz gain, urtegia eta herri urperatuen
historia ezagutuko dute maketa baten laguntzaz.
Jarraian urtegiaren ertzean bizi diren espezieak identifikatuko dituzte hauen
urarekiko mendekotasuna aztertuz. Bukatzeko ondorioztatuko da zergatik den ura
altxor bat, hain garrantzizkoa den baliabide hau zaintzeko beharra nabarmenduz.

HEGAZTIAK EZAGUTU!

Norentzat: LH-ko 3. eta 4. mailak
Iraupena: 2 ordu eta 30 minutu
Non: Mendixurreko Parke Ornitologikoan
Nola: Oinez
Ikasleek Urtegiaren hegoaldean kokatzen den eta Nazioarteko Garrantzizko
Ramsar Hezegunea den Mendixurreko Parke Ornitologikoa bisitatuko dute.
Bertan, “Kaskabeltzen” behatokian, hegaztien inguruko ezaugarriak ezagutzeko
aukera izango dute, esaterako, haien morfologia, elikadura, bizimodua etab.
Horretarako material didaktiko ezberdinak erabiliko dira: moko eta zangoen
ereduak, aztarnak, lumak, hezurrak eta habiak. Horretaz gain, Mendixurren bizi
diren hegazti mota ezberdinak identifikatzen ikasiko dute, teleskopioaren eta
primsatikoen bidez hezeguneko hegaztiak in-situ behatuz.

EKOS OPERAZIOA
Norentzat: LH-ko 5. eta 6. mailak
Iraupena: 2 ordu eta 30 minutu
Non: Mendixurreko Parke Ornitologikoan
Nola: Oinez

Ikasleak ikerlariak izango dira Mendixurreko Parke Ornitologikoan egiten den
ibilbidetxoan animalien aztarnak eta hezurrak bilatuz. Haien artean azeri eta orkatz
baten garezurra, dortoka baten oskola, basurdearen aztarnak eta hegaztien
lumak aurkituko dituzte.
Honetaz gain, hezegunean bizi diren animalien ezaugarri garrantzitsuenak ikasiko
dituzte, hala nola, euren artean eta inguruarekin sortzen dituzten harremanak
(sinbiosia, harraparitza edota bizkarroitasuna), energia transferentzia ezberdinak
(kate-trofikoak), etab.

DESBERDINAK ETA
GARRANTZIZKOAK
Norentzat: DBH-ko 1. zikloa
Iraupena: 3 ordu
Non: Garaioko Parke Probintzialean eta
Mendixurreko Parke Ornitologikoan
Nola: Bizikletaz

Garaiotik Mendixurrera bizikletaz egindako ibilbidetxo baten bitartez ikasleek bi
ekosistema moten arteko ezberdintasunak (hezegunea eta nekazaritzarako
lurrak) identifikatuko dituzte.
Zein abantaila ditu hezeguneak biodibertsitateari dagokionez? Ze espezie bizi
dira nekazal lurretan? Ze ondasun eta zerbitzu eskaintzen dizkigute urtegiaren
muturrek? Hezegunea eta nekazal lurrak konparatuz gero, zein da baliotsuena?

GIZA FAKTOREA

Norentzat: DBH-ko 2. zikloa
Iraupena: 3 ordu
Non: Garaioko Eskualde Parkean
Nola: Bizikletaz

Uribarri Ganboako urtegia gizakiaren esku-hartzearen eredu garbia da eta bere
kudeaketan alderdi asko kontuan izaten dira: Nondik dator urtegiaren ura? Zein
erabilpen ditu urtegiak? Zein da uraren kalitatea? Nor bizi da bertan? Zein
mehatxu ditu? Zeintzuk dira babes-neurriak?
Bizikletaz egiten den ibilbidetxo baten bitartez ikasleek sakonago ezagutuko dute
Uribarri Ganboako urtegia.

KONTUAN IZAN BEHARREKOAK:

-

-

Gehienez 25 ikasle. Ikasle gehiago izatekotan jarri kontaktuan
gurekin bisita egokitzeko.
Bizikletaz diren ekintzetan bizikletarik erabili nahi ez bada,
hautazko ibilbide bat oinez egiteko aukera dago.
Lehen Hezkuntzako ekintzak mugikortasun murriztua duten
pertsonentzako egokituak daude.
2020-21 ikasturtean Garaio edota Mendixurreko
desplazamendua ez du Arabako Foru Aldundiak finantzatuko.
Parkeetako bisitak osatzeko, urtegitik gertu, beste hezkuntza
baliabide batzuk aurki ditzakezue: Aguraingo alde zaharra,
Alaiza eta Gazeo elizetako margolan gotikoak, Zalduondoko
etnografia museoa, gaztandegiak eta bisita daitezkeen lehen
sektoreko gainontzeko ustiapenak etab. Arabako Lautadaren
Eskualdeko Turismo Bulegoaren bitartez bisitak eska daitezke.

Programan parte hartu nahi baduzu edo bere edukiei buruz
informazio gehiago nahi baldin baduzu ondorengo telefono
zenbakiak eskaintzen dizkizugu, programaren kudeaketaz
arduratzen den entitatearenak hain zuzen ere:

945 176 276
695 782 498
garaio@galemys.com

ORDUTEGIA:
9:00-14:30
Astelehenetan itxita

