DBH 1. eta 2. mailak (13-14 URTE)

EZBERDINAK ETA
GARRANTZIZKOAK

Jabetu, gozatu eta parte hartu gurekin
hezegunearen zainketan

Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailak
BISITA AURRETIK ETA ONDOREN EGITEKO EKINTZAK

1

AURKIBIDEA
1.

SARRERA ......................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.

HELBURUAK................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

3.

HARTZAILEAK ............................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

4.

UNITATEAREN DESKRIBAPENA ................................................ ¡Error! Marcador no definido.

4.1.

Aurretiko ekintzak ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

4.2.

Bisita Garaioko Eskualde Parkera eta Mendixurreko Parke Ornitologikora ................................... 4

4.2.1.

Aurkezpena ........................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

4.2.2.

Burutuko diren ekintzak eta landuko diren edukiak ............. ¡Error! Marcador no definido.

4.3.

Geroko ekintzak ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido.

5.

UNITATEAREN EDUKIAK ............................................................ ¡Error! Marcador no definido.

6.

EGOKITZAPEN KURRIKULARRA ............................................... ¡Error! Marcador no definido.

6.1.

Oinarrizko konpetentziak .............................................................. ¡Error! Marcador no definido.

6.1.1.

Oinarrizko zehar-konpetenztaik............................................ ¡Error! Marcador no definido.

6.1.2.

Oinarrizko disziplina barneko konpetentziak ....................... ¡Error! Marcador no definido.

7.

EBALUAZIOA ................................................................................................................................. 16

7.1.

Ikaslearen ebaluazioa .................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

7.2.

Irakaslearen ekintzaren ebaluazioa ................................................ ¡Error! Marcador no definido.

7.3.

Barneko ebaluazioa ....................................................................................................................... 16

8.

INFORMAZIO OSAGARRIA .......................................................................................................... 17

8.1.

Garaiori eta Uribarri-Ganboako urtegiari buruz ............................ ¡Error! Marcador no definido.

8.2.

HEZIBERRI plana 2020-ri buruz .................................................. ¡Error! Marcador no definido.

8.3.

Bestelako gaiei buruz .................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

9.

ERANSKINAK ................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.

9.1.

I. ERANSKINA: Ikasleentzako fitxak .......................................... ¡Error! Marcador no definido.

9.2.

II. ERANSKINA: Irakasleentzako fitxak ...................................... ¡Error! Marcador no definido.

9.3.

III. ERANSKINA: Irakasleriaren ebaluazioa ................................ ¡Error! Marcador no definido.

2

1. SARRERA
“Garrantzizkoak eta ezberdinak” unitate didaktikoa Garaioko Parke Probintzialean eta
Mendixurreko Parke Ornitologikoan garatzen da, “Jabetu, gozatu eta parte hartu gurekin
hezegunearen zainketan” programa hezitzailearen barnean. Bizikletaz egiten den interpretazio
ibilbide baten bitartez ikasleek ezagutuko dituzte urtegiaren inguruan dauden ekosistema mota
ezberdinak, zeintzuk diren bertan bizi diren landare eta animali mota nabarienak eta zeintzuk
diren euren artean dituzten harreman ekologikoak.

2. HELBURUAK
Unitate didaktikoaren helburu nagusia Uribarri Ganboako urtegiaren inguruan dauden
ekosistemak ezagutzea da, hezegunearen osagai biotiko eta abiotikoak ezberdinduz eta haien
arteko harremanak ulertuz. Modu honetan ikasleek barneratuko dute nola izan den inguru
artifizial honen naturalizazio prozesua, haien interesa habitaten eta izaki bizidunen
kontserbazioan piztuz. Konkretuki, ondorengo helburu espezifikoak lortu nahi dira:






Izaki bizidunekiko eta haien habitatekiko interesa eta errespetua sustatu.
Kooperazioa bultzatu talde lanak eginez.
Uribarri Ganboako biodibertsitatea eta ekosistema mota ezberdinak ezagutu.
Urtegiaren inguruan dauden animali eta landare aberastasuna eta aniztasuna balioan
jarri.
 Biodibertsitateak gizakiaren ongizatean duen garrantziaz sentsibilizatu.
 Ingurumenaren kontserbazioa hobetzen duten jarrerak sustatu.

3. HARTZAILEAK
Ekintza Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailako ikasleei zuzenduta dago, euren
behar kurrikularrei, hezagutza mailari eta adinari egokituz.

4. UNITATEAREN DESKRIBAPENA
Unitate didaktikoa hiru zatitan banatzen da:
 Klasean lantzeko aurretiko ekintzak, gaia aurkezteko, bisitaldian landuko diren edukien
ulermena eta bereganatzea errazteko eta motibazioa pizteko.
 Bisitaldia Mendixurreko Parke Ornitologikora, non ekintza ezberdinak in situ egingo
dituzten.
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 Klasean egiteko geroko ekintzak, zeintzuen bitartez ikasleek bisitaldian zehar
bereganatutako ezagutza finkatuko duten.

Aurretiko eta geroko ekintzak hautazkoak diren arren, bere burutzea gomendatzen da, ikasleek
planteatutako helburu guztiak lortu ditzaten.

4.1. Aurretiko ekintzak
Bisitaldiaren gaia aurkezteko, aurretik klasean lantzeko ariketa batzuk proposatzen dira. Hauek
izango dira aurretiko materialak.

EKINTZA MOTA

EKINTZA

EDUKIAK

IRAUPENA

Sentsibilizazioa,
motibazioa eta
aurretiko ezagueren
balorazioa

Aurkezpen eskutitza
(A1)

Biodibertsitatearen eta bere
kontserbazioaren garrantzia

5´

Biodibertsitatea
(A2)

Gaiaren aurkezpena eta egokitze
biologikoak

5´

Biodibertsitatea eta paisaien
sailkapena

5’

Biodibertsitatea eta balio
ekologikoa

10’

Urtegian dauden ekosistemak

10’

Biodibertsitatearen
kontserbazioaren garrantzia

5’

Motibazioa eta
aurretiko ezagueren
balorazioa

Motibazioa

Gure inguruaren
biodibertsitatea
(A3)
Uribarri-Ganboa
ezagutuz
(A4)
Urtegiaren aberastasuna
(A5)
S.O.S. Biodibertsitatea
(A7)

I. Eranskinean ikasleentzako ariketen fitxak kontsultatu daitezke, zuri-beltzez edota kolorez
inprimatzeko eta fotokopiatzeko prest daudenak, eta II. eranskinean, irakaslearentzako
erantzunak.

4.2. Bisita Garaioko Eskualde Parkera eta
Mendixurreko Parke Ornitologikora
4.2.1.

Aurkezpena

Programa ikasturte osoan zehar goizez eskaintzen da, gutxi gorabehera 3 orduko iraupenarekin
ikastetxearen behar. Iraupena ikastetxeen beharren eta ordutegien arabera moldatua izan daiteke,
baita eguraldiaren arabera ere. Aipatu ere, 15-20 minutuetako atsedenaldia kontutan hartzen
dela.
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4.2.2.

Burutuko diren ekintzak eta landuko diren edukiak
METODOLOGÍA ETA
BALIABIDEAK

GUNEA

EKINTZA

EDUKIAK

GARAIOKO
INFORMAZIO
BULEGOAREN
KANPOALDEAN

Ongietorria
taldeari
(B1)

Ongietorria taldeari,
hezitzailearen
aurkezpena eta
irteeraren aurkezpen
laburra.

INFORMAZIO
BULEGOAREN
BARNEAN

Urtegiaren eta
biodibertsitate
kontzeptuaren
aurkezpena
(B2)

Biodibertsitate
kontzeptuaren
aurkezpena (genetika,
espezieak, ekosistemak).
Ibilbidearen azalpena
mapa baten bitartez.

Galderak eta
erantzunak. Maketa
eta mapa
orokorraren
erabilpena.

15´

BIZIKLETEN
BILTEGIA

Bizikleten
banaketa
(B3)

Bizikleta eta kaskoen
banaketa eta hauen
erabilpen eta zirkulazio
arauen azalpena.

Bizikletak, kaskoak
eta zulaketak
konpontzeko
materiala, eta
prismatikoak.

15´

Garaioko eta
Orenin irlako
paisaia
(B4)

Urtegiaren historia y
bertoko faunaren
behaketa. Landare eta
fauna biodibertsitatearen
analisia. Parke
Probintzialean natura eta
aisia elkar-bizitzeko
egiten den kudeaketari
buruzko azalpen laburra.

Galderak eta
erantzunak. Analisi
eta arrazoiketa
teknikak.
Momentuko
behaketa eta
inguruko
inbestigazioa.
Prismatikoak eta
fitxak.

20´

Soro-eremuaren
paisaiaren
biodibertsitatearen
analisia. Animali eta
landare espezieak.
Monokultiboen
ezaugarrien azalpena eta
korridore-ekologikoen
garrantzia. Ondasun eta
zerbitzuen analisia.

Galderak eta
erantzunak. Analisi
eta arrazoiketa
teknikak.
Momentuko
behaketa eta
inguruko
inbestigazioa.
Prismatikoak eta
fitxak.

20´

IBILBIDEA 1.
GELDIUNEA:
GARAIOKO PARKE
PROBINTZIALAREN
HEGOALDEA

IBILBIDEA 2.
GELDIUNEA:
LANDA-EREMUA

IBILBIDEA 3.
GELDIUNEA:
MENDIXURREKO
P.O. SARRERA

Soro-eremuen
ekosistema
(B5)

HAMAIKETAKOA

Galderak eta
erantzunak.
Talde lana.

IRAUPENA

10´

15’
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IBILBIDEA 4.
GELDIUNEA:
MURGILARIEN
BEHATOKIA

Hezegunearen
ekosistema
(B6)

Hezegunearen
ekosistemaren
biodibertsiatearen
analisia. Animali eta
landare espezieak.
Paisaia eta faunaren
behaketa. Ondasun eta
zerbitzuen analisia.

IBILBIDEA 4.
GELDIUNEA:
KASKABELTZEN
BEHATOKIA

Mehatxuak eta
ondorioak
(B7)

Ondorioak: Zein eremu
du biodibertsitate
gehien, zein da bere
balioa eta zeintzuk dira
bere mehatxuak.

EKINTZAREN
BUKAERA
BIZIKLETEN
BILTEGIAN

Bizikleten eta
utzitako
materialen
itzulera
(B8)

Agurra taldeari.

Galderak eta
erantzunak. Analisi
eta arrazoiketa
teknikak.
Momentuko
behaketa eta
inguruko
inbestigazioa.
Prismatikoak eta
fitxak.

20´

Galdera eta
erantzunak. Talde
eztabaida.

25’

Bizikletak, kaskoak
eta zulaketak
konpontzeko
materiala eta
prismatikoak.

40´

4.3. Geroko ekintzak
Landutako guztia sendotzeko eta ebaluatzeko, eta unitatearekin amaitzeko, klasean egiteko
geroko ekintza batzuk proposatzen dira.
EKINTZA MOTA

Barneraturiko ezagueren
balorazioa

EKINTZAREN IZENA

EDUKIAK

IRAUPENA

Hezeguneak vs Soroak
(C1)

Espezien sailkapena eta
hauen aberastasunaren
balorazioa.

Biodibertsitatearen
balioa
(C2)

Biodibertsitatea
kontserbatzearen
garrantziaren balorazioa

10’

Biodibertsitatea
kontserbatuz
(C3)

Mehatxuen balorazioa
eta nola ekiditu

10’

10´

II eranskinean, aurretiko ekintzekin batera, geroko ekintzen fitxak eransten dira.
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5. UNITATEAREN EDUKIAK
EDUKI KONTZEPTUALAK

PROZEDURAZKO EDUKIAK

JARRERAZKO EDUKIAK

Biodibertsitate kontzeptua ulertzen
du.
Ekosistema ezberdinak osatzen
dituzten elementu biotikoak eta
abiotikoak ezberdintzen ditu.
Urtegiaren inguruan dauden
ekosistemen biodibertsitatea
baloratzen du.

Materiala eta bizikleta modu
egokian erabiltzen ditu.
Ekosistema mota ezberdinen
eta haien biodibertsitatearen
presentziaren zergatiak ikertzen
ditu.

Espezie eta inguruaren artean
dauden harremanak ulertzen ditu.
Biodibertsitatea kontserbatzearen
balioa aitortzen du eta mehatxuen
kontrako konponbideak
proposatzen ditu.

Talde lanerako gaitasuna
erakusten du.
Ekintza zuzentasunez
gauzatzeko eginkizunak
planifikatzen ditu.

Ingurunea errespetatzen du.
Hezitzailearen azalpenei jaramon
egiten dizkio.
Materiala zaintzen du.
Bere ikaskideen iritziak
errespetatzen ditu.
Gaiari buruz interesatzen da.

6. EGOKITZAPEN KURRIKULARRA
Honako unitate dikatikoa diseinatzeko, abenduaren 22ko 236/2015 Dekretua kontutan izan da,
Oinarrizko Hezkuntzaren kurrikuluma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen
duena. Modu honetan, dagokion hezkuntza-mailako kurrikulumak finkatzen dituen edukiekin
konplitzen du. Gainera, Europako arauek ezarritako funtsezko konpetentzien bereganatzean ere
laguntzen du.
 Area nagusia: Natur Zientziak
 Gaia: Ezberdinak eta Garrantzizkoak
 Maila: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailak.
 Proposamenaren testuingurua: Ikasleek biodibertsitate kontzeptua bereganatuko dute
Garaioko Parke Probintzialaren eta Mendixurreko Parke Ornitologikoaren inguruaren
behaketaren bitartez. Bisita bizikletaz egingo da eta behaketa zein analisirako
materialak erabiliko dituzte, biodibertsitatearen kontserbazioan interesa bultzatuz.

6.1. Oinarrizko konpetentziak
Eusko Jaurlaritzaren HEZIBERRI 2020 proiektuaren arabera, konpetentzia-mota bi daude:
kurrikulumaren barnean arlo eta ikasgai guztietarako amankomunak diren oinarrizko zehar-
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konpetentziak, eta oinarrizko disziplina barneko konpetentziak, arlo eta ikasgai ezberdinen
bidez lortzen direnak.

6.1.1.

Oinarrizko zehar-konpetentziak

Oinarrizko zehar-konpetentziak bizitzako esparru eta egoera guztietan arazoegoerak
eraginkortasunez ebazteko behar diren konpetentziak dira. Horregatik arlo edo ikasgai guztietan
orotara egindako lanaren bidez sustatu eta indartu behar dira. Bost bereizi daitezke:
 1. Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako
konpetentzia
Hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioa eta komunikazio digitala modu osagarrian
erabiltzea da, komunikazio egokiak eta eraginkorrak egiteko egoera pertsonal, sozial eta
akademikoetan.
 2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia
Ikasteko eta lan egiteko ohiturak, ikasteko estrategiak eta pentsamendu zorrotza izatea da,
ikasitakoa erabili eta beste testuinguru eta egoera batzuetara transferitzea, norberaren
ikaskuntza autonomiaz antolatzeko.
 3. Elkarbizitzarako konpetentzia
Pertsonen arteko, taldeko eta komunitateko egoeretan elkarrekikotasun-irizpideekin parte
hartzea da, gainerako pertsonei aitortuz nork bere buruari aitortzen dizkion eskubideak eta
betebeharrak, eta horrela, ekarpen bat egitea norberaren eta guztion onari.
 4. Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia
Ekimenez jardutea eta prozesu ekintzailea ausart eta eraginkor kudeatzea da egoera eta
testuinguru pertsonal, sozial, akademiko eta lanekoetan, ideiak ekintza bihur daitezen.
 5. Norbera izaten ikasteko konpetentzia
Bizitzako hainbat egoera eta esparrutan norberari sortzen zaizkion sentimenduez eta
pentsamenduez hausnartzea eta norberak egiten dituen ekintzez gogoeta egitea, eta, horien
gainean egiten den balioespenari erreparatuta, haiek sendotzea edo doitzea; finean,
pertsonaren autorrealizaziorako bidea egitea bere dimentsio guztietan, etengabeko
hobekuntzaren bidez.
Ondoren, planteatutako ekintzak oinarrizko zehar-konpetentziei egiten dieten ekarpena
adierazten da:
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OINARRIZKO ZEHARKONPETENTZIA

EKINTZA

ACTIVIDADES
PREVIAS

VISITA

1

2

3

4

Aurkezpen eskutitza (A1)

X

X

Biodibertsitatea (A2)

X

X

Gure inguruaren biodibertsitatea (A3)

X

X

Uribarri-Ganboa ezagutuz (A4)

X

X

Urtegiaren aberastasuna (A5)

X

S.O.S. Biodibertsitatea (A7)

X

X

X

X

X

X

X

X

Ongietorria taldeari (B1)
Urtegiaren eta biodibertsitate kontzeptuaren
aurkezpena (B2)
Bizikleten banaketa (B3)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Garaioko eta Orenin irlako paisaia (B4)
Soro-eremuen ekosistema (B5)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hezegunearen ekosistema (B6)

X

X

X

X

X

Mehatxuak eta ondorioak (B7)

X

X

X

X

X

X

X

X

Bizikleten eta utzitako materialen itzulera (B8)
ACTIVIDADES
POSTERIORES

6.1.2.

Hezeguneak vs Soroak (C1)

X

X

Biodibertsitatearen balioa (C2)

X

X

Biodibertsitatea kontserbatuz (C3)

X

X
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X

X

X

X

X

X

Oinarrizko disziplina barneko ekintzak

Oinarrizko disziplina barneko konpetentziak bizitzako esparru eta egoera guztietan
arazoegoerak eraginkortasunez ebazteko behar diren diszplina konkretu batekin erlazionatutako
baliabideak transferitzen dituzten konpetentziak dira. Diziplina barneko oinarrizko
konpetentziek diziplina-matrize bat dute oinarri, eta modu sistematizatuan ikasten dira
konpetentzia horiek lortzeko behar diren baliabideak, arlo eta ikasgaietako adierazpenezko
ezagutzen, prozeduren eta jarreren bitartez. Baina, era berean, ikasleek, bizitzan izango dituzten
arazo-egoerei aurre egingo badiete, gainditu egin behar dute ezagutza-diziplina eta -arloen
antolamendu banakatua, eta, horregatik, diziplina guztietako baliabideen osagarritasuna, hau da,
diziplinartekotasuna, landu behar dute arazoak konpontzeko. Zazpi bereizten dira:
 1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia
Hitzezko eta idatzizko testuak erabiltzea da, euskaraz, gaztelaniaz eta atzerriko hizkuntza
batean edo gehiagotan, bizitzako egoera guztietan egoki, eraginkortasunez eta hizkuntza
aniztasuna errespetatuz komunikatzeko. Horrekin batera, heziketa literarioa lantzean datza,
nork bere burua eta ingurunea hobeto ezagutzen laguntzeko.

9

 2. Matematikarako konpetentzia
Jakintza matematikoa erabiltzea bizitzako beharrizanei dagozkien arazoak interpretatzeko,
deskribatzeko, azaltzeko eta horiei erantzuteko, arloaren berezko pentsamendu- eta
adierazpen moduak eta tresnak erabilita.
 3. Zientziarako konpetentzia
Zientziaren jakintza eta metodologia modu koherente, bidezko eta zuzen batez erabiltzea
testuinguru esanguratsuetan sistema eta fenomeno naturalak interpretatzeko, eta aplikazio
zientifiko eta teknologiko nagusiak erabiltzea askotariko testuingurutan, errealitatea
ebidentzia zientifikoen argitara ulertzeko eta erabaki arduratsuak hartzeko bizitzaren esparru
eta egoera guztietan.
 4. Teknologiarako konpetentzia
Produktu eta sistema teknologikoak zentzuz erabiltzea eta garatzea, jakintza teknikoak eta
gainerako adarretako jakintzak era metodiko eta eraginkorrean aplikatuta, interesa duten
egoerak ulertzeko eta konpontzeko edota produktu eta zerbitzu berriak eskaintzeko, eta
lortutako emaitzen berri ematea, hobekuntza-prozesuekin eta erabakiak modu arduratsuan
hartzeko prozesuekin jarraitzeko.
 5. Konpetentzia sozial eta zibikoa
Nork bere burua, norberaren taldea eta bizi duen mundua ezagutu eta ulertzea da, gizarte
zientzien jakintzak eskuratuz, kritikoki interpretatuz eta erabiliz; zientzia horien berezko
prozedurak eta metodologiak erabiltzea, autonomiaz eta herritarrei dagokien arduraz
jarduteko bizitzaren ohiko egoeretan, gizarte guztiz demokratikoa, solidarioa, inklusiboa eta
askotarikoa lortzeko bidea urratzearren.
 6. Arterako konpetentzia
Hainbat kultura- eta arte-adierazpen ulertzea eta modu kritikoan balioestea, denbora- eta
erabilera-testuingurutan, faktore estetikoek pertsonen eta gizarteen bizitzan duten
garrantziaz jabetzeko. Era berean, arte-hizkuntzak ezagutzea, eta haien kodeak erabiltzea
arte-mezuak ekoitzi eta nork bere burua ekimenez, irudimenez eta sormenez adierazi eta
komunikatzeko.
 7. Konpetentzia motorra
Autonomiaz, izaera kritikoz, sormenez eta adierazkortasunez lantzea norberaren, gainerako
pertsonen eta ingurune fisiko eta kulturalaren jardun-eremu motorreko egoerak, eta jokabide
motorra lantzen laguntzen duten jakintzak, prozedurak eta jarrerak barneratzea, jarduera
fisikoa eta kirola egiteko ohiturak hartu eta, bizimodu osasungarri batean oinarrituta,
gorputzaren eta norberaren alderdi fisiko eta emozionalen ongizatea lortzen laguntzeko.
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Oinarrizko disziplina barneko konpetentzia guztiak beraien osagarriak diren trebetasunak
zehazten dituzten multzoetan azaltzen dira. Ondoren, planteatutako ekintzak oinarrizko
disziplina barneko konpetentziei egiten dioten ekarpena multzoka adierazten da:

KON.

ARLO

MUL.

AZPIMULT.

1. MULTZOA. Eduki komunak

BIOLOGIA ETA GEOLOGIA

ZIENTZIARAKO KONPETENTZIA

A. Arlo eta
ikasgai
guztietan
komunak
diren
oinarrizko
zeharkonpetentzie
kin lotutako
edukiak

B. Ikasgai
honen eduki
multzo
guztietarako
komunak
diren
edukiak

EDUKIAK
● Informazioa identifikatzea, lortzea, gordetzea eta
berreskuratzea.
● Informazioa ulertzea (konparatzea, sailkatzea,
sekuentziatzea, aztertzea eta laburbiltzea), buruz ikastea eta
azaltzea (deskribatzea, definizioak eta laburpenak egitea,
azalpenak ematea, etab.).
● Informazioa balioestea eta adieraztea (argudioak azaltzea,
arrazoiak ematea, etab.).
● Ideiak sortu, hautatu eta adieraztea.
● Ideiak, zereginak eta proiektuak planifikatzea, eta haien
bideragarritasuna aztertzea.
● Egindako plangintza betetzea eta, beharrezkoa baldin
bada, hura doitzea.
● Plangintzaren eta egindako lanen ebaluazioa egitea eta
hobekuntza-proposamenak lantzea.
● Lortutako emaitzaren berri ematea.
● Harremanak eta komunikazioa lantzea (enpatia eta
asertibitatea).
● Taldean ikasteko lanetan laguntzea eta elkarlanean aritzea.
● Giza eskubideak eta gizarteko konbentzioak errespetatzea.
● Gatazkak kudeatzea.
● Norberaren gorputza erregulatzea.
● Norberaren emozioak erregulatzea.
● Norberaren alderdi kognitiboa erregulatzea.
● Norberaren komunikazioa erregulatzea (hitzezkoa, hitzik
gabekoa eta digitala).
● Norberaren jokabide morala erregulatzea.
● Norberaren motibazioa eta gogo-indarra erregulatzea.
● Metodologia zientifikoa eta haren oinarrizko ezaugarriak
fenomeno naturalak eta benetako egoerak aztertzeko,
identifikatzeko eta ebazteko aplikatzeko irizpideak eta
jarraibideak: behaketa, eztabaida, hipotesiak egitea,
egiaztatzea, esperimentazioa, ondorioak ateratzea eta
emaitzak jakinaraztea.
● Lan zientifikoaren berezko estrategiak, lagungarriak
direnak alderdi hauekin lotutako ohiturak eta jarrerak
garatzeko: jakin-mina, interesa, zehaztasuna eta
zorroztasuna, sormena, pentsamendu kritikoa, ahalegina eta
autonomia norberaren lanean, eta jarrera arduratsua eta
aktiboa lanean, izan banakako lana, izan talde-lana.
 Gizakiak, bizi ahal izateko, naturarekiko duen
mendekotasuna aintzat hartzeko baliabideak.
 Zientzian jarduten duten pertsonen ikuspegi estereotipatua
gainditzeko estrategiak,sexuen araberako estereotipoak
gaindituz, eta ezagutza zientifikoak testuingurusozialetik eta
historikotik ateratzekoa gainditzekoak.
● Eguneroko bizitzan baliabideekiko jarrera arduratsua
izateko eta ingurumena hobetzeko jarduerak garatzeko
estrategiak.
● Portaera-, lan-, eta segurtasun-arauak laborategian eta
landa-lanetan.

EKINTZA

Ekintza
guztiak

Ekintza
guztiak

11

3. MULTZOA. Lurra planeta
4. MULTZOA. Biodibertsitatea
Lur planetan

 Ur geza, baliabide mugatua: ur gezaren erreserbak Lurrean,
oro har, eta Euskal Herrian, bereziki, eta hura
kontserbatzearen eta iraunkortasun-irizpidez kudeatzearen
garrantzia.
 Ur gezaren eta ur gaziaren kutsadura.
 Ura araztea eta ura zaintzea. Ura eta osasuna.

MUL.

1. MULTZOA. Eduki komunak

ARLO

GGEOGRAFIA ETA HISTORIA

KONPETENTZIA SOCIAL ETA ZIBIKOA

KON.

 Izaki bizidunek natura-baliabideen iturri moduan duten
garrantzia aintzat hartzeko irizpideak.
 Izaki bizidunen aniztasuna eta ingurumenera egokitzea:
ingurumenak, neurriak, formak, elikadura.
 Biodibertsitatea: sarrera. Euskal Herriko espezie bereziak.
Biodibertsitatearen galera. Euskal Herriko naturaguneen
balioespena.
 Izaki bizidunak errespetatzeko eta zaintzeko ohiturak.
Biodibertsitatearen galerarekin lotutako arazoak.

A4
A5
B4
B6
B7

Ekintza
guztiak

AZPIMULT.

EDUKIAK

EKINTZA

B. Ikasgai
honen eduki
multzo
guztietarako
komunak
diren
edukiak

 Ikasgaia ikasi eta menderatzeko hizkuntza-trebetasunak
aplikatzea: idatzizko eta ahozko testuak ulertzea, hiztegi
espezifikoa interpretatu eta erabiltzea, ahoz eta idatziz
ongi moldatzea, eta abar.
 Alderdi geografiko, historiko eta kulturalekin zerikusia
duten hipotesiak planteatu eta formulatzea eta
arrazoibideak ondorioztatzea.
 Errealitate geografikoari buruzko informazioa lortu eta
prozesatzea, paisaiak eta paisaietan ikus daitezkeen
aldaketak zuzenean edo zeharka behatzeko teknikak
aplikatuz.
 Paisaien konfigurazioan, gertaera geografiko jakin batzuen
lokalizazio eta banaketan, ingurumenaren degradazioan eta
beste alor batzuetan ingurunearen eta giza ekintzaren artean
gertatzen diren interakzioak aztertzeko jarraibideak.
 Hainbat iturritatik eratorritako garrantzizko informazioa
lortu, interpretatu eta erregistratzeko jarraibideak.
 Lortutako informazioarekin bakarka zein taldeka idazmena
lantzeko jarraibideak: laburpen, sintesi, lan monografiko,
konparazio-koadro, txosten eta ikerlan txikiak
planifikatu eta egitea, eta abar.
 Hainbat lurralde eta paisaia aurkitu eta ezagutzeko jakinmina, eta aniztasun hori babestu beharreko aberastasuntzat
jotzea.
 Espazioa aurkitu eta aztertzeko sentsibilitatea eta interesa,
elementu fisikoen eta giza ekintzaren arteko harremanen
adierazpena den heinean.
 Inguruneak eskaintzen dituen aukerez kontzientzia hartzea,
eta biodibertsitateari eta garapen jasangarriari eusteko
ekarpen aktiboak egiteko prest azaltzea.

Ekintza
guztiak
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DBH1: 2. MULTZOA. Lurra eta ingurune
naturalak: giza ekintza ingurune
naturaletan
DBH2: 2.MULTZOA.
Giza espazioa.
Biztanleria eta gizartea
3 MULTZOA:
Bizikidetza eta
gizarte-balioak

BALIO ETIKOAK

 Euskal Herriko ezaugarri naturalak:
o Kokapen geografikoa. Arku Atlantikoaren
gurutzebidean kokatua.
o Paisaia-aniztasuna: erliebearen formak,
hidrografia, klima, landaredia. Giza ekintza
paisaietan.
o Euskal Herriko ekosistemak.
 Arrisku naturalak.
 Ingurune naturala. Giza ekintza ingurune naturalean:
eremuak eta ingurumen-arazoak.
 Ingurumena babesteko politikak.
 Klima-aldaketa.
 Gatazka ekologikoak.
 Baliabide naturalak.
 Baliabide eta ingurune naturalen kudeaketa jasangarria.
 Landaguneak eta hiriguneak Euskal Herrian, Espainian,
Europan eta munduan.
o Urbanizazio-prozesuak bizkortzea eta haien
eragin-eremuak zabaltzea. Landaguneak
berrantolatzea.
o Hiri-arazoak.
o Ingurumen-arazoak. Kutsadura.
o Garapen jasangarria.

Ekintza
guztiak

Ekintza
guztiak


 Asertibitatea. Asertzio-estrategiak. Gaitasun sozialak.
 Proposamen eta judizioak emateko argudioak erabiltzea.
 Errespetuzko komunikazio-teknikak erabiltzea.
 Benetako egoerak aztertzea eta kritikoki ebaluatzea.

Ekintza
guztiak
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AZPIMULT.

PLASTIKAKO, IKUSIZKO
ETA IKUS-ENTZUNEZKO
HEZKUNTZA
2. MULTZOA. Artehizkuntzen baliabide eta
konbentzioak

MUL.

MUL.

EKINTZA

 Adierazpen-asmorik gabeko forma estetikoak, forma
geometrikoak eta horien adibideak eguneroko bizitzan.
 Inguruko egiturak, koloreak eta formak aldatzeko
propietateak, funtzioak eta aukerak behatzea eta
komentatzea.

AZPIMULT.

EDUKIAK

B4
B5
B6

EKINTZA

2. MULTZOA. Jarduera
fisikoa eta osasuna

ARLO

EDUKIAK

 Beroketaren eta atzera lasaitzearen helburuak eta
oinarrizko ezaugarriak. 

B3

4. MULTZOA. Mugimenduaren kultura:
aisia eta denbora librerako hezkuntza

KONPETENTZIA MOTORRA

KON.

ARLO

GORPUTZ-HEZKUNTZA

ARTERAKO
KONPETENTZIA

KON.

 Euskal kulturako eta beste kultura batzuetako jolas, dantza
eta kirolak ezagutzea eta horietan laguntzeko eta lankidetzan
aritzeko jarreraz parte hartzea, elementu kultural eta
sozialak diren aldetik.
 Norberak egindako jolas eta kirol banakako eta taldekoek
berezko dituzten ekintzak eta kiroltasunezko keinuak ikastea,
lantzea eta horiek lotutako trebetasun motorrak hobetzea,
eta jardun horietan, jolas eta kirolen barne- eta kanpo-logika
interpretatzea eta errespetatzea, eta jolas arautu eta
egokituak proposatzea, talde-kirolen oinarri
tekniko eta taktikoak eta kirol horiek dituzten eraso eta
defentsako estrategia komunak ikasteko.
 Ariketa fisikoa eta kirolak egitea natura-ingurunean, eta
horiek egitean, ingurunea zaintzeko arauak eta segurtasunarauak betetzea, orientazioko teknika oinarrizkoak lantzea
eta logistika-baldintza oinarrizkoak zaintzea.

B3
B4
B5
B6
B7
B8
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EDUKIAK

EKINTZA

2. MULTZOA. Ahozko komunikazioa: hitz egitea,
entzutea eta elkarrekin solasean jardutea

 Hainbat euskarritan dauden ahozko testuak ulertzea,
pertsona arteko harremanen,
hedabideen eta ikaskuntzaren arlokoak, batik bat narrazio-,
azalpen- eta instrukziotestuak.
 Hainbat euskarritan dauden ahozko testuak sortzea,
pertsona arteko harremanen,
hedabideen eta ikaskuntzaren arlokoak, batik bat narrazio-,
azalpen- eta instrukziotestuak, hizkuntzaren eta
komunikaziorako osagaien sexista ez den erabilpena
ziurtatuz.
 Ahozko nahiz ikus-entzunezko harremanetan parte hartzea,
ikasgelan eta ikastetxean
loturak sendotzeko, eta ikaskuntza-jarduerak antolatzeko eta
kudeatzeko.
 Ahozko harremanen arauak erabiltzea, lagunduta: hitz
egiteko txandak, gaiari eustea,
inoren iritzia aintzat hartzea, kortesiazko arauak...
 Hitz egiteko interesa, jarrera proaktiboarekin eta
konfiantzarekin.
 Solaskideen hizkuntza-erabilerak errespetatzea.

Ekintza
guztiak

3. MULTZOA. Idatzizko
komunikazioa:
irakurtzea eta idaztea

MUL.

 Hainbat euskarritan dauden idatzizko testuak ulertzea eta
interpretatzea, persona arteko harremanen, hedabideen eta
ikaskuntzaren arlokoak, batik bat narrazio-, azalpen- eta
instrukzio-testuak.
 Hainbat euskarritan dauden idatzizko testuak sortzea, aldez
aurretik egindako plangintza bati jarraituz: pertsona arteko
harremanen, hedabideen eta ikaskuntzaren arlokoak, batik
bat narrazio-, azalpen- eta instrukzio-testuak, hizkuntzaren
eta komunikaziorako osagaien sexista ez den erabilpena
ziurtatuz.

6. MULTZOA.
Hizkuntzaren alderdi
soziala

ARLO

EUSKARA ETA LITERATURA, ETA GAZTELANIA ETA LITERATURA

HIZKUNTZA- ETA LITERATURAKOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA

KON.

AZPIMULT.

 Hizkuntza-aniztasuna kultura-balio positibotzat hartzea.
 Norberaren euskalkia eta gainerako euskalkiak hizkuntza
aberasteko bidetzat hartzea.
 Eskolako eta gizarteko hainbat esparrutan euskara
erabiltzeko jarrera proaktiboa.
 Esamolde baztertzaile oro saihesteko interesa.

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

B4
B5
B6
B7
C1
C2
C3

Ekintza
guztiak
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7. EBALUAZIOA
7.1. Ikaslearen ebaluazioa
Ikasleek bereganatutako ezagutzaren eta gaitasunen ebaluazioa hezitzaileak bisitaldian zehar
gauzatuko du, batez ere bi momentuetan:
-

Hasieran Mendixurreko Parke Ornitologikoan egiten den aurkezpenean, ikasleen
aurretiko ezagutza, aukerak eta esperientziak zehazteko.

-

Bisitaldiaren bukaeran, galdera-erantzun metodologiaren bidez, idei nagusiak
birgogoratzeko eta finkatzeko.

Bestetik, klasean egiten diren geroko ekintzak ohituren aldaketan eta konpromiso-hartzean
laguntzen du.
Ekintza labur hauekin jarrera aldaketa baloratzea zaila da, epe luzerako helburua baita.
Programa hau ekarri txikia da heziketa-prozesu globalean, zeinean beste motatako esperientziak
ere hartzen duten parte.

7.2. Irakaslearen ekintzaren ebaluazioa
Irakasleek bai bisitaldian zehar, baita geroko ekintzak klasean gauzatzerakoan ere, ikasitakoaren
ebaluazioa egiteko aukera izango dute.
Gainera bisitaldian egindako ekintzen balorazioa ere egin ahal izango du ebaluazio-fitxa sinple
baten bidez, zeinean Likert eskala batekin ítem ezberdinak baloratu ahal izango dituzte,
esaterako besteak beste, landutako edukiak, antolamendua edota metodologia. Ebaluaketa-fitxa
betetzea aukerazkoa da, baina guztiz gomendagarria, programaren hobekuntza jarraituarako
tresna ona baita. Irakasleren ebaluazio-fitxa III. eranskinean begiratu daiteke.

7.3. Barneko ebaluazioa
Proiektua garatzearen arduradunak diren hezitzaileek ekintza hauen ebaluazio jarraia egiten
dute, etengabe egoera ezberdinetara moldatzeko beharrezkoak diren erabakiak hartuz. Honetaz
aparte, denboraldiaren amaieran ikasturtean zehar gauzatutako ekintzen garapenarekin lotutako
informazioa biltzen duen memoria bat egiten dute, zeinean hurrengo urterako hobekuntzak
proposatzen diren.
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8. INFORMAZIO OSAGARRIA
8.1. Garaiori eta Uribarri Ganboako urtegiari buruz
 Arabako Foru Aldundiko webgunea.
https://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1223997083419&language=es_ES&pagen
ame=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_contenidoFinal

8.2. HEZIBERRI plana 2020-ri buruz.
 Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko webgunea. Heziberri 2020 Plana
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/heziberri-2020/

8.3. Bestelako gaiei buruz.
 RAMSAR hitzarmena
www.ramsar.org
 Ebroaren Konfederazio Hidrografikoa
www.chebro.es
 Birding Euskadi
www.birdingeuskadi.net
 Biodiversidad Virtual
www.biodiversidadvirtual.org
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9. ERANSKINAK
9.1. I.ERANSKINA: IKASLEARENTZAKO FITXAK

DBH 1. eta 2. mailak (13-14 URTE)

EZBERDINAK ETA
GARRANTZIZKOAK

Jabetu, gozatu eta parte hartu gurekin
hezegunearen zainketan

Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailak
BISITA AURRETIK ETA ONDOREN EGITEKO EKINTZAK
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BISITA AURRETIK EGITEKO EKINTZEN FITXAK

“Ezberdinak eta garrantzizkoak” Uribarri-Ganboako urtegian
aurkitzen den biodibertsitateak guztion bizi-kalitatea kontserbatzeko
duen garrantziaz aritzen den unitate didaktikoa da.
Bisita egin baino lehen, aurretik lantzeko ekintza batzuk proposatzen
dizkizuegu, testu-inguruan kokatu eta gaiari buruz ikasitakoa
gogorarazi ahal izateko. Modu honetan, zuen bisitaldian urtegiaren
inguruneak izkutatzen duen benetazko balioa ulertzeko gai izango
zarete.

Hemendikan animatzen zaituztegu zuen buruko makineria
aktibatzera. Aurrera!
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1. BIODIBERTSITATEA
Gaian sartzeko eta zuen aurre-ezagupenak gogorarazteko, ondoren
aurkezten den testua laukian dauden hitzekin osatzea proposatzen dizuegu.
moldatzeko

biodibertsitatea

eboluzio

Mendira goazenean edo parke batera hurbiltzen garenean, txoriak,
zuhaitzak, belarrak, zuhaizkak, etab. ikus ditzazkegu. Hala ere, ondo
fijatzen bagara, zuhaitz guztiak, txori guztiak edota gainontzeko izakiak ez
dira berdinak, oso aldakorrak dira. Lurran bizi diren edo bizi izan diren izaki
bizidunen aniztasunari _________________deritzo.
Biodibertsitatea______________deituriko prozesu motel baten emaitza
da. Prozezu horren bitartez, espezieak apurka aldatzen doaz inguruneari
____________________gaitasunari esker.

Behin testua ulertuta, gai izango zinake azaltzeko zertarako diren
abantailotsuak ondoren adieratzen diren moldaketak?
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2. GURE INGURUNEKO BIODIBERTSITATEA
Euskal Herriak biodibertsitate handia dauka bertan aurkitzen diren paisai
ezberdin askoei esker. Zure ezagupenak frogatzeko, hurrengo laukian
azaltzen diren izaki bizidunak ingurune egokian sailkatzea proposatzen
dizugu. Kontutan izan ingurune bakoitzarako landare adibide bat eta fauna
beste adibide bat aukeratu behar dituzula.
Landare aromatikoak Kaioa
Erbia
Oreina

Haritza Landare zukutsuak
Eskorpioia
Itsas-algak
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3. URIBARRI GANBOA EZAGUTZEN

Dakizuen moduan, laster Uribarri Ganboako urtegiaren hegoaldean dauden
Garaioko Parke Probintziala eta Mendixurreko Parke Ornitologikoa
bisitatuko dituzu, beraien biodibertsitatea eta balio ekologikoa ezagutzeko.
Baina, zer dakizu hezeguneei buruz? Eta urtegiei buruz? Erantzun
ondorengo baieztapenak egiazkoak (E) ala gezurrezkoak (G) diren.

Hezeguneak biodibertsitate txikia duten urpetutako zonaldeak
dira.
Hezeguneek zenbait onura eskaintzen dizkigute, esaterako urgeza eta elikagaien hornikuntza, edo klima-aldaketaren arintzea.
Hezeguneak soilik ur gazikoak izan ahal dira.
Hezeguneek zenbait ekosistema ezberdin izan ditzazkete, hala
nola ur-lamina edo ibar-basoa.
Urtegi bat ura biltzeko edota energia ekoizteko artifizialki
urperatutako zonaldea da.
Urtegi batek biodibertsitate txikia dauka jatorri artifiziala
duelako.
Uribarri Ganboako urtegia hezegune mota bat da.

Gezurrezko baieztapenak aurkitzekotan, arrazoitu hemen zure erantzunak:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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4. URTEGIAREN ABERASTASUNA

Uribarri Ganboako urtegia hegazti urtarrentzako Penintsulako zonalderik
garrantzitsuenetariko bat da. Bere tamaina handiak ahalbidetzen du hegazti
migratzaileek bertan ugaltzea, negupasatzea edo atseden hartu eta elikatzea.
Hegazti urtarrez aparte, bestelako landare eta animali espezieak topa
ditzazkegu bere ekosistema ezberdinetan.
Jakingo zenuke ondorengo biztanleak dagokion ekosisteman kokatzea?
Geziekin lotu.

Ezagutzen dituzu espezie horien izenak? Noizbait ikusi dituzu?
Non? Zure ikaskideekin komentatu.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
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5. S.O.S BIODIBERTSITATEA

Biodibertsitaea zaintzea oso garrantzitsua da, berezko garrantzia izateaz
aparte, gizakioi gure biziraupenerako ezinbesteko onurak eta zerbitzuak
eskaintzen baitizkigu. Hala ere, ikerketa berrien arabera, ezagutzen diren
espezieen %33-a baino gehiago (25.000 bat espezie) galzorian dago.
Zergatik?
Taldeka, espezieen desagerpenaren kausa
posibleen zerrenda bat egin.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
______________________________________________

Ekintz hauen bitartez, gogoratu duzu biodibertsitatearen garrantzia.
Dena den galdera ugari erantzunik gabe geratu dira, hauek bakarrik
ulertu baitaitezke leku eta momentu egokietan. Leku eta momentu
horiek Uribarri Ganboako bisitaldia dira:
Zuen
zain gaude! A LA VISITA
FICHAS DE ACTIVIDADES
POSTERIORES
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BISITA OSTEAN EGITEKO EKINTZEN FITXAK

“Ezberdinak eta garrantzizkoak” unitate didaktikoarekin amaitzeko,
ondorengo ekintzak egitea proposatzen dizuegu, bisitaldian landutako
guztia finkatzen eta zure ikasketa autoebaluatzen lagunduko dizutenak.

Gogora ekartzen…
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1. HEZEGUNEAK vs. SOROAK
Urtegiaren hegoaldera egindako bisitaldian zehar, hezegunea osatzen duten
ekosistemetan (ur-lamina, ur-ertza eta ibar-basoan)

eta baita soroak

osatzen dituzten paisaietan ere topa ditzazkegun espezieetaz hitz egin
genuen.
Gai izango zinateke ondoren aurkezten diren izaki bizidunak dagokion
ingurunean kokatzeko?

Ihia

Apoarmatu korrontezalea

Hegatxabala

Zume zuria

Zingira mirotza

Lizarra

Baso-igel jauskari
HEZEGUNEA

Murgil handia

Kopetazuri arrunta

Uhandre marmolaire

Lertxun hauskara
Basasagua

Belatza

Mitxoleta

Ur-poligonoa

Murgilari arrunta
Erkametza

Azeria
Asma-belarra

Mirotz urdina
ZOROA
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Taula aztertu eta erantzun ondorengo galderei:
 Zein inguruan aurkitzen ditugu espezie gehiago?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Zerk eragin du beste inguruneak espezie gutxiago izateak?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Hori jakinda, esan daiteke ingurune horrek garrantzia gutxiago
duela?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Nola mantendu daiteke biodibertsitatea ingurune hauetan?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
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2. BIODIBERTSITATEAREN BALIOA

Ekintzaren zehar biodibertsitatea kontserbatzeko garrantziaz aritu gara,
izaki bizidunen biziraupenerako ezinbestekoa baita. Gai izango zinateke
baieztapen hau argudiatzeko eta adibideren bat emateko?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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3. BIODIBERTSITATEA KONTSERBATZEN
Ikusi duzun moduan, Mendixurreko Parke Ornitologikoa, Uribarri
Ganboako urtegiaren hegoaldean kokatzen dena, oso hezegune aberatsa da
izaki

bizidunen

aniztasunean.

Hala

ere,

hitz

egin

dugu

ere

biodibertsitatearen galera eragiten duten mehatxuei buruz. Talde txikiak
osatuz, zehaztu zein neurri har ditzakegu biodibertsitatea babesteko.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

“Ezberdinak eta garrantzizkoak” bere bukaerara heldu da. Esperu dugu
ulertu izana biodibertsitatearen kontserbazioak duen garrantzia eta balioa
bizi-kalitaterako eta guztion biziraupenerako.

¡Eskerrik asko eta laster arte!
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9.2. II.ERANSKINA: IRAKASLEARENTZAKO FITXAK

DBH 1. eta 2. mailak (13-14 URTE)

EZBERDINAK ETA
GARRANTZIZKOAK

Jabetu, gozatu eta parte hartu gurekin
hezegunearen zainketan

Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailak
BISITA AURRETIK ETA ONDOREN EGITEKO EKINTZAK
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BISITA AURRETIK EGITEKO EKINTZEN FITXAK

“Ezberdinak eta garrantzizkoak” Uribarri-Ganboako urtegian
aurkitzen den biodibertsitateak guztion bizi-kalitatea kontserbatzeko
duen garrantziaz aritzen den unitate didaktikoa da.
Bisita egin baino lehen, aurretik lantzeko ekintza batzuk proposatzen
dizkizuegu, testu-inguruan kokatu eta gaiari buruz ikasitakoa
gogorarazi ahal izateko. Modu honetan, zuen bisitaldian urtegiaren
inguruneak izkutatzen duen benetazko balioa ulertzeko gai izango
zarete.

Hemendikan animatzen zaituztegu zuen buruko makineria
aktibatzera. Aurrera!
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2. BIODIBERTSITATEA
Gaian sartzeko eta zuen aurre-ezagupenak gogorarazteko, ondoren
aurkezten den testua laukian dauden hitzekin osatzea proposatzen dizuegu.
moldatzeko

biodibertsitatea

eboluzio

Mendira goazenean edo parke batera hurbiltzen garenean, txoriak,
zuhaitzak, belarrak, zuhaizkak, etab. ikus ditzazkegu. Hala ere, ondo
fijatzen bagara, zuhaitz guztiak, txori guztiak edota gainontzeko izakiak ez
dira berdinak, oso aldakorrak dira. Lurran bizi diren edo bizi izan diren izaki
bizidunen aniztasunari biodibertsitatea deritzo.
Biodibertsitatea eboluzio deituriko prozesu motel baten emaitza da.
Prozezu horren bitartez, espezieak apurka aldatzen doaz inguruneari
moldatzeko gaitasunari esker.

Behin testua ulertuta, gai izango zinake azaltzeko zertarako diren
abantailotsuak ondoren adieratzen diren moldaketak?
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3. GURE INGURUNEKO BIODIBERTSITATEA
Euskal Herriak biodibertsitate handia dauka bertan aurkitzen diren paisai
ezberdin askoei esker. Zure ezagupenak frogatzeko, hurrengo laukian
azaltzen diren izaki bizidunak ingurune egokian sailkatzea proposatzen
dizugu. Kontutan izan ingurune bakoitzarako landare adibide bat eta fauna
beste adibide bat aukeratu behar dituzula.

Landare aromatikoak Kaioa
Erbia
Oreina

Haritza Landare zukutsuak
Escorpioia
Itsas-algak
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4. URIBARRI GANBOA EZAGUTZEN

Dakizuen moduan, laster Uribarri Ganboako urtegiaren hegoaldean dauden
Garaioko Parke Probintziala eta Mendixurreko Parke Ornitologikoa
bisitatuko dituzu, beraien biodibertsitatea eta balio ekologikoa ezagutzeko.
Baina, zer dakizu hezeguneei buruz? Eta urtegiei buruz? Erantzun
ondorengo baieztapenak egiazkoak (E) ala gezurrezkoak (G) diren.

Hezeguneak biodibertsitate txikia duten urpetutako zonaldeak
dira.
Hezeguneek zenbait onura eskaintzen dizkigute, esaterako urgeza eta elikagaien hornikuntza, edo klima-aldaketaren arintzea.
Hezeguneak soilik ur gazikoak izan ahal dira.
Hezeguneek zenbait ekosistema ezberdin izan ditzazkete, hala
nola ur-lamina edo ibar-basoa.
Urtegi bat ura biltzeko edota energia ekoizteko artifizialki
urperatutako zonaldea da.
Urtegi batek biodibertsitate txikia dauka jatorri artifiziala
duelako.
Uribarri Ganboako urtegia hezegune mota bat da.

G

E
G
E

E

G
E

Gezurrezko baieztapenak aurkitzekotan, arrazoitu hemen zure erantzunak:
-Hezeguneek biodibertsitate handia daukate ur-mailaren aldaketei
moldatutakoa.
-Hezeguneek ur gazikoak, adibidez kostaldeko urmaelak; ur gezakoak,
esaterako urtegiak eta lakuak; edota bi ur-moten nahasketakoak
(deltak eta padurak) izan daitezke.
-Urtegi batek biodibertsitate handia izan dezake naturalizazio
prozesuari esker.
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5. URTEGIAREN ABERASTASUNA

Uribarri Ganboako urtegia hegazti urtarrentzako Penintsulako zonalderik
garrantzitsuenetariko bat da. Bere tamaina handiak ahalbidetzen du hegazti
migratzaileek bertan ugaltzea, negupasatzea edo atseden hartu eta elikatzea.
Hegazti urtarrez aparte, bestelako landare eta animali espezieak topa
ditzazkegu bere ekosistema ezberdinetan.
Jakingo zenuke ondorengo biztanleak dagokion ekosisteman kokatzea?
Geziekin lotu.

Ezagutzen dituzu espezie horien izenak? Noizbait ikusi dituzu?
Non? Zure ikaskideekin komentatu.
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Goitik behera, ezkerraldetik hasita: alga berdea, zume zuria, murgil
handia, lertxun hauskara, txepetxa eta lezka.
6. S.O.S BIODIBERTSITATEA

Biodibertsitaea zaintzea oso garrantzitsua da, berezko garrantzia izateaz
aparte, gizakioi gure biziraupenerako ezinbesteko onurak eta zerbitzuak
eskaintzen baitizkigu. Hala ere, ikerketa berrien arabera, ezagutzen diren
espezieen %33-a baino gehiago (25.000 bat espezie) galzorian dago.

Zergatik?
Taldeka, espezieen desagerpenaren kausa
posibleen zerrenda bat egin.

-

Habitaten galera.
Ingurune naturalaren gehiegizko ustiapena.
Ingurune naturalaren kutsadura.
Espezie kanpotar inbaditzaileen sarrera.
Klima-aldaketaren efektuak.

Ekintz hauen bitartez, gogoratu duzu biodibertsitatearen garrantzia.
Dena den galdera ugari erantzunik gabe geratu dira, hauek bakarrik
ulertu baitaitezke leku eta momentu egokietan. Leku eta momentu
horiek Uribarri Ganboako bisitaldia dira:
Zuen zain gaude!
FICHAS DE ACTIVIDADES POSTERIORES A LA VISIT
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BISITA OSTEAN EGITEKO EKINTZEN FITXAK

“Ezberdinak eta garrantzizkoak” unitate didaktikoarekin amaitzeko,
ondorengo ekintzak egitea proposatzen dizuegu, bisitaldian landutako
guztia finkatzen eta zure ikasketa autoebaluatzen lagunduko dizutenak.

Gogora ekartzen…
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1. HEZEGUNEAK vs. SOROAK

Urtegiaren hegoaldera egindako bisitaldian zehar, hezegunea osatzen duten
ekosistemetan (ur-lamina, ur-ertza eta ibar-basoan)

eta baita soroak

osatzen dituzten paisaietan ere topa ditzazkegun espezieetaz hitz egin
genuen.
Gai izango zinateke ondoren aurkezten diren izaki bizidunak dagokion
ingurunean kokatzeko?

Ihia

Apoarmatu korrontezalea

Hegatxabala

Zume zuria

Zingira mirotza

Lizarra

Baso-igel jauskari

Mitxoleta

Ur-poligonoa

Murgilari arrunta
Erkametza

HEZEGUNEA
Ihia Apoarmatu korrontezalea
Murgil handia
Zume zuria
Kopetazuri arrunta
Zingira mirotza
Uhandre marmolaire
Ur-poligonoa
Lertxun hauskara Lizarra
Murgilari arrunta
Baso-igel jauskari

Murgil handia

Kopetazuri arrunta

Uhandre marmolaire

Lertxun hauskara
Basasagua

Belatza

Azeria
Asma-belarra

Mirotz urdina
SOROA

Belatza

Hegatxabala
Mitxoleta
Mirotz urdina
Azeria
Asma-belarra
Basasagua
Erkametza
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Taula aztertu eta erantzun ondorengo galderei:
 Zein inguruan aurkitzen ditugu espezie gehiago?
Hezegunean, ingurua anitzagoa baita, hiru ekosistemaz osatuta
dagoelarik: ur-lamina, ur-ertza eta ibar-basoa.
 Zerk eragin du beste inguruneak espezie gutxiago izateak?
Giza jarduerak ingurunea aldatu egin du soroen paisai homogeneoa
eta dibertsitate txikikoa sortzeko.
 Hori jakinda, esan daiteke ingurune horrek garrantzia gutxiago
duela?
Ez, onura eta zerbitzu anitzak eskaintzen dizkigulako, adibidez,
elikagaiak, abereentzako bazka eta polinizatzaileentzako polena.
 Nola mantendu daiteke biodibertsitatea ingurune hauetan?
Jatorrizko basoaren arrastoak diren soroen arteko mugetako
landarediak mantenduz. Arrasto hauek korridore ekologikoen
funtzioa daukate eta sakabanatze gaitasun txikiko espezieentzat
zubi bezala jokatzen dute. Habitat ezberdinak konektatzen dituzte,
espezie

askoei

babesa

eta

elikagaiak

eskainiz,

eta

beraz,

biodibertsitatearen zainketan lagunduz.
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2. BIODIBERTSITATEAREN BALIOA

Ekintzaren zehar biodibertsitatea kontserbatzeko garrantziaz aritu gara,
izaki bizidunen biziraupenerako ezinbestekoa baita. Gai izango zinateke
baieztapen hau argudiatzeko eta adibideren bat emateko?

Biodibertsitatea gizakiaren ongizatea laguntzen duten zerbitzu ugarien
oinarria da. Horien artean hornikuntza zerbitzuak, adibidez, elikagaia,
ura eta zura, besteak beste. Baita ere erregulazio zerbitzuak, hala nola,
klimaren erregulazioa, uholdeena, gaixotasunena, hondakinena eta
uraren kalitatearena. Eta beste zerbitzu mota batuk, adibidez
kulturalak aisialdia, hezkuntza eta gozamenaren bitartez, eta
ahalbidetzen du ere lurzoruen eraketa, izaki bizidunen aniztasuna eta
elikagaien birziklapena.
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3. BIODIBERTSITATEA KONTSERBATZEN
Ikusi duzun moduan, Mendixurreko Parke Ornitologikoa, Uribarri
Ganboako urtegiaren hegoaldean kokatzen dena, oso hezegune aberatsa da
izaki

bizidunen

aniztasunean.

Hala

ere,

hitz

egin

dugu

ere

biodibertsitatearen galera eragiten duten mehatxuei buruz. Talde txikiak
osatuz, zehaztu zein neurri har ditzakegu biodibertsitatea babesteko.
- Ingurua ez zikindu eta kutsatu.
- Fauna ez molestatu.
- Landareak pakean utzi.
- Animali exotioak ez erosi.
- Etxeko animaliak inguru naturaletan ez askatu.
- Material birziklatuak erabili.
- Boluntariotza egin ingurugiroaren babes eta kontserbazio
programetan.

“Ezberdinak eta garrantzizkoak” bere bukaerara heldu da. Esperu dugu
ulertu izana biodibertsitatearen kontserbazioak duen garrantzia eta balioa
bizi-kalitaterako eta guztion biziraupenerako.

¡Eskerrik asko eta laster arte!
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9.3. III.ERANSKINA: IRAKASLERIAREN EBALUAZIOA
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