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1. SARRERA
“Ura: guztion altxorra” unitate didaktikoa Garaioko Parke Probintzialean gauzatzen da, “Jabetu,
gozatu eta parte hartu gurekin hezegunearen zainketan” programa hezitzailearen barnean.
Ekintza ezberdinen bitartez, esaterako urtegian Zadorra ibaiaren sarrera behatzea, Ganboa
harana errepresentatzen duen maketa ikustea eta bizidunen ur-mendekotasunari eta erabilerari
buruzko jolasak egitea, ikasleek urak bizitzarako duen garrantzia aztertu ahal izango dute, bere
kontserbazioa sustatuz.

2. HELBURU DIDAKTIKOAK
Unitate didaktikoaren helburu nagusia, parte-hartzeko ekintza dinamikoen bidez ura izaki
bizidunentzako duen garrantzia ezagutzea da. Zehazki, ondorengo helburu espezifikoak lortu
nahi dira:





Bizitzaren garapena ahalbidetzen duten uraren hainbat ezaugarri ezagutu.
Ingurunean dauden ur-ekosistemak bereizi.
Uribarri Ganboako urtegian uraren eta izaki bizidunen arteko erlazioa ulertu.
Orokorrean uraren erabilera ezberdinak, eta bereziki urtegiko uraren erabilerak
identifikatu.
 Behaketa gaitasuna eta talde lana sustatu.
 Ura baliabide mugatuaren erabilera arduratsua eta bere kontserbazioa piztu.

3. HARTZAILEAK
Unitatea Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailetako ikasleei zuzenduta dago, haien
kurrikulumetara, jakite-mailara eta adinetara egokitzen baita.

4. UNITATEAREN DESKRIBAPENA
Honako unitatea hiru atalez osatuta dago:
 Klasean lantzeko aurretiko ekintzak, gaia aurkezteko, bisitaldian landuko diren edukien
ulermena eta bereganatzea errazteko eta motibazioa pizteko.
 Garaiora bisitaldia, non ekintza ezberdinak in situ egingo dituzten.
 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.
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4.1.

Aurretiko ekintzak

Bisitaldiaren gaia aurkezteko, aurretik klasean lantzeko ariketa batzuk proposatzen dira.
“Murgi” murgil handia izango da aurretiko material hauek aurkeztu eta ikasleak gidatuko
dituena.

EKINTZA MOTA

EKINTZAREN IZENA

EDUKIAK

IRAUPENA

Murgiren gutuna
(A1)

Garaioko Parke Probintzialaren
aurkezpena

5´

Goazen txangora!
(A2)

Bisitaldian ikusiko diren Garaioko
tokien mapa
Eraman beharreko jantzi eta
materialak.
Naturan izan beharreko portaera.

25´

Motibazioa eta
ezagutzaren
balorazioa

Urezko paisaiak
(A3)

Ibaien, lakuen, itsasoen, urtegien
eta piszinen ezaugarri nagusiak.

15´

Motibazioa

Murgiren agurra
(A4)

Bisitaldia egiteko gonbitea.

5’

Sentsibilizazioa,
motibazioa eta
aurretiko
ezagutzaren
balorazioa

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

4.2.

Garaiora bisitaldia

4.2.1. Aurkezpena
Programa ikasturte osoan zehar goizetan eskaintzen da, gutxi gora-behera 2 ordu eta erdiko
iraupenarekin. Iraupena ikastetxeen beharren eta ordutegien arabera moldatua izan daiteke, baita
eguraldiaren arabera ere. Aipatu ere, 15-20 minutuetako atsedenaldia kontutan hartzen dela.

4.2.2. Garatu beharreko ekintzak eta landuko diren edukiak
GUNEA

INFORMAZIO
BULEGOA

EKINTZA

EDUKIAK

Ongietorriak
Garaiora!

Ongietorria, azpitaldeen
antolaketa, aurretiko
ezagutzaren balorazioa.

(B1)

METODOLOGÍA ETA
BALIABIDEAK

IRAUPENA

Galderak-erantzunak
10 ´

Txartelen banaketa
Talde lana
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Galderak-erantzunak
IBILBIDEA
(behatokia)

Nork ekartzen du
ura?

Zadorra ibaiaren
behaketa urtegiaren
sarreran.

(B2)

Analisi eta dedukzio
teknikak. Aurretiko
ezagutzaren balorazioa.

15´

Talde lana
Maketa
INFORMAZIO
BULEGOA

Urtegiaren
historia ezagutzen

Urtegiaren sorreraren
historia

(B3)

Ur-pitxerra

15´

Interpretazioa
Ibaiare, itsasoaren, lakuaren,
urtegiaren eta piszinaren
irudien banaketa.
Urezko paisaiak

INFORMAZIO
BULEGOAREN
ATZEKALDEKO
ATERPEA

Non dago ura?

Urezko paisaien
ezberdintasunak: ur
gazi/geza,
mugimenduan/geldituta
eta naturala/artifiziala

(B4)

Ur gazi/geza,
mugimenduan/geldituta eta
naturala/artifiziala
adierazten duten belkrodun
fitxen banaketa.

30´

Galderak-erantzunak.
Talde lana

IBILBIDEA
(urtegia)

Urertzetik
ikertzen

Espezieen banaketa bere
ur-mendekotasunaren
arabera: urtarrak, erdiurtarrak eta ez urtarrak.

(B5)

Errespetuzko jarrera
ingurune naturalarekin
eta hezeguneekin.
Naturarekiko lotura
afektiboen garapena.

INFORMAZIO
BULEGOA

Zertarako behar
dugu
horrenbesteko
ura?

Urtegiaren uraren
erabilerak

(B6)

Ingurunearen in situ
behaketa eta ikerketa
Argazkiak
Txalekoak

45´

Jolasa
Galderak-erantzunak
Talde lana
Ur-erabileren puzzleak
Galderak-erantzunak

20´

Uraren zikloa
Talde lana

Hamaiketakoa jateko atsedenaldia: 15´

4.3.

Geroko ekintzak

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

EKINTZAREN IZENA

EDUKIAK

IRAUPENA

Lortutako ezagueren
ebaluazioa

Ura altxorra da
(C1)

Izaki bizidunentzako urak
duen garrantzia

10´

Ur kalitatea eta kantitatea
mehatxatzen duten faktoreak

10´

Sentsibilizazioa

Kontuz! Altxorrak arriskuan egon
daitezke
(C2)
Gure altxorra zain dezagun!
(C3)

Ingurunea kontserbatzearen
garrantzia

25´

II. eranskinean, aurretiko ekintzekin batera, geroko ekintzen fitxak aurkitzen dira.
“Gure altxorra zain dezagun!” ekintzan egindako marrazkiak Garaioko Informazio Bulegora
bidali daitezke posta elektronikoaz edo korreo postaz, Arabako Foru Aldundiko webgunean
eskegiak izateko edo Garaion ikusgai egoteko.

5. UNITATEAREN EDUKIAK
EDUKI KONTZEPTUALAK
Paisai urtar ezberdinak
identifikatzen ditu.
Izaki bizidunak urarekiko duten
mendekotasuna aztertzen du.
Uraren erabilera ezberdinak
zerrendatzen ditu.

PROZEDURAZKO EDUKIAK

JARRERAZKO EDUKIAK
Ingurunea errespetatzen du.

Materiala modu egokian erabiltzen
du.
Talde lanerako gaitasuna erakusten
du.
Ekintza zuzentasunez gauzatzeko
eginkizunak planifikatzen ditu.

Uraren balioa igartzen 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:”Ura: guztion altxorra”
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 Maila: Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailak.
 Proposamenaren testuingurua: Ura bizitzaren garapenerako ezinbesteko baliabide
mugatua da. Bere ezaugarriak, bizidunekin duten erlazioak eta erabilerak aztertuz,
ikasleek bere balioa ezagutuko dute, bere erabilera arduratsua eta kontserbazioa
sustatuz.

6.1.

Oinarrizko konpetentziak

Eusko Jaurlaritzaren HEZIBERRI 2020 proiektuaren arabera, konpetentzia-mota bi daude:
kurrikulumaren barnean arlo eta ikasgai guztietarako amankomunak diren oinarrizko zeharkonpetentziak, 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
erabiltzeada, 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.
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 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:
OINARRIZKO ZEHARKONPETENTZIA

EKINTZA

AURRETIKO
EKINTZAK

GARAIORA
BISITALDIA

GEROKO
EKINTZAK

1

2

Murgiren gutuna (A1)

X

X

Goazen txangora! (A2)

X

X

Urezko paisaiak (A3)

X

X

Murgiren agurra (A4)

X

X

Ongietorriak Garaiora! (B1)

X

X

Nork ekartzen du ura? (B2)

X

Urtegiaren historia ezagutzen (B3)

3

4

5

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Non dago ura? (B4)

X

X

X

X

X

Urertzetik ikertzen (B5)

X

X

X

X

X

Zertarako behar dugu horrenbesteko ura? (B6)

X

X

X

X

X

Ura altxorra da (C1)

X

X

X

Kontuz! altxorrak arriskuan egon daitezke (C2)

X

X

X

Gure altxorra zain dezagun! (C3)

X

X

X

X

X

6.1.2. Oinarrizko disziplina barneko konpetentziak
Oinarrizko disziplina barneko konpetentziak bizitzako esparru eta egoera guztietan
arazoegoerak eraginkortasunez ebazteko behar diren diszplina konkretu batekin erlazionatutako
baliabideak tranferitzen 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:

8

 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
hizkuntzaaniztasuna errespetatuz komunikatzeko. Horrekin batera, heziketa literarioa
lantzean datza, nork bere burua eta ingurunea hobeto ezagutzen laguntzeko.
 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
erabiltzeatestuinguru esanguratsuetan sistema eta fenomeno naturalak interpretatzeko, eta
aplikaziozientifiko eta teknologiko nagusiak erabiltzea askotariko testuingurutan,
errealitateaebidentzia zientifikoen argitara ulertzeko eta erabaki arduratsuak hartzeko
bizitzaren esparrueta egoera guztietan.
 4. Teknologiarako konpetentzia
Produktu eta sistema teknologikoak zentzuz erabiltzea eta garatzea, jakintza teknikoak
etagainerako adarretako jakintzak era metodiko eta eraginkorrean aplikatuta, interesa
dutenegoerak ulertzeko eta konpontzeko edota produktu eta zerbitzu berriak eskaintzeko,
etalortutako emaitzen berri ematea, hobekuntza-prozesuekin eta erabakiak modu
arduratsuanhartzeko prozesuekin jarraitzeko.
 5. Konpetentzia sozial eta zibikoa
Nork bere burua, norberaren taldea eta bizi duen mundua ezagutu eta ulertzea da,
gizartezientzien jakintzak eskuratuz, kritikoki interpretatuz eta erabiliz; zientzia horien
berezkoprozedurak eta metodologiak erabiltzea, autonomiaz eta herritarrei dagokien
ardurazjarduteko bizitzaren ohiko egoeretan, gizarte guztiz demokratikoa, solidarioa,
inklusiboa etaaskotarikoa 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

9

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.
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:

MUL.

1. MULTZOA. Eduki komunak

ARLO

NATUR ZIENTZIAK

ZIENTZIARAKO KONPETENTZIA

KON.

AZPIMULT.

EDUKIAK

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

● 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.

B. Arlo
honetako
eduki multzo
guztietako
eduki
komunak.

● 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.
● Eguneroko bizitzan baliabideekiko jarrera arduratsua
izateko eta ingurumena hobetzeko jarduerak garatzeko
estrategiak.
● Portaera-, lan-, eta segurtasun-arauak laborategian eta
landa-lanetan.
● Zientziaren eta teknologiaren aurrerapenak eta bizibaldintzak hobetzearekin duten
lotura.

EKINTZA

Ekintza
guztiak

A2
B1
B2
B3
B4
B5
B6
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3. MULTZOA. Izaki bizidunak
MUL.

1. MULTZOA. Eduki komunak

ARLO

GIZARTE ZIENTZIAK

KONPETENTZIA SOCIAL ETA ZIBIKOA

KON.

● Izaki bizidunen arteko erlazioak: gizakiak, landareak eta
animaliak. Ondorioak oreka ekologikoan.
● Animalien eta landareen behaketa zuzena eta zeharkakoa
egiteko jarraibideak.
● Ezaugarri hautemangarrien araberako sailkapen-irizpideak,
tresna eta bitarteko teknologiko egokien bidez.
● Euskal Herriko ekosistemaren batean taldean azterketak
eta landa-lanak egiteko jarraibideak.
● Izaki bizidunak errespetatzeko eta zaintzeko ohiturak.
● Izaki bizidunak zorrotz behatzeko eta aztertzeko interesa.

A2
B5

AZPIMULT.

EDUKIAK

EKINTZA

B. Arlo
honetako
multzo
guztietan
komunak
diren
edukiak

 Lortutako informazioa aztertu, antolatu eta buruz ikasteko
trebetasunak garatzea, eta ikertzeko eta jakintzak
eskuratzeko interesa sustatzea.
 Hainbat hizkuntza testual eta grafiko erabili eta irakurtzea.
 Ikasgelako lana garatzeko estrategiak: erantzukizuna eta
ahalegin-gaitasuna.
 Hainbat metodo eta iturriren bidez lortutako informazioa
antolatu eta azaltzeko estrategiak garatzea.
 Talde-lana eta lankidetza-lana bultzatzeko estrategiak
sustatzea.
 Gatazkak konpontzeko, elkarrizketa erabiltzeko eta
bizikidetza-arauak erabiltzeko trebetasunak.
 Inguruneko elementu naturalen kontserbazioarekiko
sentsibilitatea eta errespetua.
 Lan egiteko erabiltzen diren materialak behar bezala eta
errespetuz erabiltzea.
 Ikasleak bizi diren herriko eta eskualdeko geografia
fisikoaren elementu garrantzitsuak non dauden jakitea eta
hainbat irudikapenen bidez interpretatzea (mapak, planoak,
aireko argazkiak eta abar).
 Gizonek eta emakumeek historian subjektu gisa betetzen
duten zeregina balioestea.
 Ikasleak bizi diren erriko eta eskualdeko ekosistemen eta
paisaien aniztasuna eta bertako ondare naturala, historikoartistikoa, linguistikoa eta kulturala ezagutu eta balioestea,
eta horiek errespetatu eta kontserbatzeko konpromisoa
hartzea.

Ekintza
guztiak
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2. MULTZOA. Pertsonaren
nortasuna eta duintasuna

2. MULTZOA. Gure mundua eta haren kontserbazioa
4. MULTZOA.
Denboraren arrastoa

 Euskal Herriko iraganeko gertaera historiko garrantzitsuak.
 Iraganeko eta oraingo gertaerak, eta ikasleen
esperientziatik hurbil dauden alderdi historikoekin duten
lotura. Denboraren lerroa.
 Eguneroko bizitzako oinarrizko alderdiren baten historiaren
aldaketa eta bilakaera: etxebizitza, arropa, elikadura, familiaantolamendua, gizarte-antolamendua, komunikatzeko
bideak, lan motak eta abar.

 Asertibitatea eta pertsonen arteko harremanetan duen
ahalmen positiboa.
 Enpatia.
 Inplikazioa gure bizi-ingurunean. Alderdi praktiko eta
etikoak.
 Taldean lan egiteko arauak.
 Talde-lanaren bidezko garapena.
 Autonomia arduratsua agindutako zereginak egitean,
arauak betetzean eta erabakiak hartzean, eta norberaren
ekintzen ondorioak bere gain hartzea.
 Ekimen pertsonalaren (ekintzailetzaren) balioespen
positiboa.

3. MULTZOA. Elkar ulertzea eta
errespetua pertsonen arteko
harremanetan

BALIO SOZIAL ETA ZIBIKOAK

 Ura: egoerak. Uraren erabilera arduratsua eguneroko
bizitzan.
 Uraren zikloa.
 Uren banaketa planetan. Ur gezak eta ur gaziak. Azaleko
eta lur azpiko urak.
 Baliabide hidrikoak eta haien aprobetxamendua. Kontsumo
arduratsua eta kutsadura-arazoak.
 Paisaia. Paisaia osatzen duten elementuak.
 Paisaia motak: paisaia naturala eta paisaia humanizatua;
barnealdeko paisaia eta kostaldeko paisaia; lautadako paisaia
eta mendiko paisaia. Ezaugarriak eta desberdintasunak.
Herriko, eskualdeko eta Euskal Herriko paisaia osatzen duten
elementu nagusiak(erliebea, urak, klima, biztanle taldekatzeak, komunikazio-bide nagusiak).
 Euskal Herriko paisaien aniztasun geografikoa: erliebea eta
hidrografia.
 Gizakiaren esku-hartzea herriko, eskualdeko eta Euskal
Herriko paisaian. Inguruneko elementu naturalak
errespetatu, babestu, hobetu eta kontserbatzea.
 Inguruneko elementu naturalen errespetua, defensa,
hobekuntza eta kontserbazioa.
 Kontsumo arduratsua

Ekintza
guztiak

B3

Todas las
actividades

 Oreka pertsonen arteko harremanetan (harreman arinak
eta hainbat interes eta ikuspegi uztartuko dituztenak), eta
kultura desberdinen bizikidetza eta integrazioa.
 Besteen mezuak (hezitzaile, guraso, ikaskide eta
adiskideenak) interes eta errespetuarekin entzuteko
prestasuna.
 Inguruneko pertsona hurbilekin elkarrizketarako harreman
irekia izatea.
 Talde-lana norberaren lan gisa bere gain hartzea.
 Bidezko eta berdintasunezko harremanak.
 Erantzukizuna eta elkartasuna taldean lan egitean edo
beste zeregin kolektibo batzuetan.

B1
B2
B3
B4
B5
B6
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AZPIMULT.

4. MULTZOA. Erreferente plastiko eta
bisualak hautematea, ulertzea eta
interpretatzea

MUL.

ARLO

MUL.

5. MULTZOA. Kultura
motorra: aisia eta denbora
librerako hezkuntza

EDUKIAK

EKINTZA

 Zentzumenen bidez behatzea eta ikertzea ingurune natural,

artifizial eta artistikoko elementuak.
 Inguruko elementuak behatzea, objektuen proportzioak,
harremanak, kokapenegoerak eta haien bestelako alderdiak
ulertzeko.
 Objektuek eta pertsonek espazioarekiko dituzten
distantziak, ibilbideak eta egoerakarakatzea.

5. MULTZOA. Arte-adierazpen
plastiko eta bisualak ekoiztea,
espresatzea eta sortzea

KON.

GORPUTZ HEZIKETA

HEZIKETA ARTISTIKOA

ARLO

KONPETENTZIA MOTORRA

ARTERAKO KONPETENTZIA

KON.

B2
B3
B5

 Marrazkiak, margolanak, collageak, bolumenak eta antzeko

A2
C3

lanak egitea, ideiak eta sentimenduak adierazi edo
narrazioak oinarritzeko.

AZPIMULT.

EDUKIAK

EKINTZA

 Jolasetan parte hartzea eta kirolak egiten hastea.
 Jolasaren oinarrizko estrategiak deskubritzea; hau da,
lankidetza, aurkaritza eta lankidetza/aurkaritza.
 Jolasean ari diren pertsonak errespetatzea eta jokabide
antisozialak baztertzea.
 Jolas-arauak ulertzea, onartzea eta betetzea eta jarrera
arduratsua izatea ezarritako estrategiekin.

B5
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EDUKIAK

ARLO

MUL.

AZPIMULT.

EDUKIAK

B. Ikasgai
honetako
multzo
guztien eduki
komunak

 Zehaztasuna eta argitasuna, kantitateak, zenbakizko
erlazioak, ordinal sinpleak, alderaketak, sailkapenak, neurriunitate errazak, espazioko orientazioa, denboraorientazioa...
adierazteko.
 Hizkuntza egokia erabiltzea batuketa- eta biderketa-egoera
errazak adierazteko.

EKINTZA

 Harreman interpertsonaletan, hedabideetan, literaturan
eta hezkuntzan sarri-sarri agertu ohi direnen moduko
hainbat euskarritako ahozko testuak ulertzea: narrazioak,
norberarengandik gertueneko bizipenen, gertaeren nahiz
pasadizoen kontakizunak, poemak, abestiak, emozio eta
iritzien adierazpenak, jarraibideak, azalpenak,
deskribapenak...
 Harreman interpertsonaletan nahiz hezkuntza-esparruan
sortu ohi diren komunikazioegoeretan eta egoera
interaktiboetan parte hartzea eta kooperatzea.
 Ahozko interakzio-egoeretan nagusi diren oinarrizko
arauak aintzat hartzea: hitz egiteko txanda, gaiari loturik hitz
egiteko mekanismoak, besteen jardunari arreta jartzea,
besteen iritziekiko errespetua...
 Komunikazio-egoeretan modu proaktiboan eta konfiantza
osoz aktiboki parte hartzearen aldeko interesa izatea.
 Solaskideen hizkuntza-erabilerekiko errespetua izatea.

4. MULTZOA.
Geometría

MATEMATIKA

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

HIZKUNTZA- ETA LITERATURAKOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA
KON.

AZPIMULT.

1. MULTZOA.
Eduki
komunak

MUL.

EUSKARA ETA LITERATURA, ETA GAZTELANIA
ETA LITERATURA

ARLO

MATEMATIKARAKO
KONPETENTZIA

KON.

A2
A3
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2

EKINTZA

B5

 Espazio ezagunen oinarrizko adierazpena: maketak.
 Ibilbideen krokisak, eta mapa eta plano errazak
interpretatzea eta ahoz deskribatzea.
 Irudi batzuetatik beste batzuk eratzea, konposizioz eta
deskonposizioz.

B3
B6

7. EBALUAZIOA
7.1.

Ikaslearen ebaluazioa

Ikasleek bereganatutako ezagutzaren eta gaitasunen ebaluazioa hezitzaileak bisitaldian zehar
gauzatuko du, batez ere bi momentuetan:
 Hasieran Garaion egiten den aurkezpenean, ikasleen aurretiko ezagutza, aukerak eta
esperientziak zehazteko.
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 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.

Ekintzaren ebaluazioa irakaslearen aldetik

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 Aldundiako 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
 Ebroko 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

LH 1. eta 2. maila (6-8 URTE)

URA: GUZTION ALTXORRA

Jabetu, gozatu eta parte hartu gurekin
hezegunaren zainketan

Lehen Hezkuntza 1. Zikloa
BISITA AURRETIK ETA ONDOREN EGITEKO EKINTZAK

Garaioko Parke Probintziala
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AURRETIKO EKINTZAK

Kaixo guztioi,
Murgi murgila naiz. Jaioberria naiz eta nire amarekin
Garaion bizi naiz. Berak eramaten nau ezagutzera
urtegiarien urak, landareak, zuhaitzak eta gurekin bizi diren
animaliak ere. Nire etxea ezagutzera eta guri bisitatzera
gonbidatzen zaituztet, nahi duzue? Baina, etorri baino lehen
urtegiari buruzko gauza batzuk ikasi behar dituzue.
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1. GOAZEN TXANGORA!

Beheko mapan seinalatu ditugu Garaion bisitatuko dituzuen tokiak.
Informazio Bulegoan hasita, Zadorrako begiratokira hurbilduko zarete.
Gero, Informazio Bulegoaren atzean ekintza bat egingo duzue eta,
bukatzeko, Garaioko hondartzak ezagutuko dituzue non jolas dibertigarria
egingo duzuen.

Hala ere, joan aurretik, zer eraman behar izango dugun eta gure portaera
nola izango den prestatu behar ditugu:

19

 Zer eraman behar izango duzu? Margotu.

 Gainera, euria egingo badu eramago ditugu:

 Baina egun eguzkitsua izaten badugu eramango ditugu:
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 Nola izango da zure portaera? Inguratu zure erantzuna.
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2. UREZKO PAISAIAK
Etorri baino lehen, aurki ditzakegun urezko paisai desberdinak komeni
zaizue ezagutzea. Begiratu marrazkiak; egiaztatzea zertan diren berdinak
erraza da baina, zertan dira desberdinak? Lotu izenak marrazkiekin.

Igerilekua

Ibaia

Itsasoa

Lakua

Urtegia
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Orain erantzun galdera hauek X bat idatziz lauki egokian

Igerilekua

Ibaia

Itsasoa

Lakua

Urtegia

Non egon zara?
Nora joaten zara bainatzera?
Non ikusi dituzu landareak? eta
animaliak?
Ezagutzen duzu toki hauen
izenaren bat? Zein? Idatzi
Garaion, haietariko zeintzuk ikusiko ditugu? Oraindik ez badakizu, bisitan
jabetuko duzu.

Beno, agurtzeko ordua da. Bisitaren eguna
heltzea eta zuek ezagutzea Izugarrizko gogoa dut.
Zuen zain nago. Garaion elkar ikusiko dugu, laster
arte!

23

GEROKO EKINTZAK

1. URA ALTXORRA DA

Ura altxorra da izaki bizidun guztiok behar baitugu. Urik gabe izango ez
lirateke landareak ezta animaliak ere. Hori dela eta, gu ere ez ginateke
izango. Guk egunero, ura erabiltzen dugu gauza askotarako, goizean
esnatzen garenetik oheratu arte.

Lotu uren erabilerak marrazki egokiekin.

Baratza ureztatzeko

Udan freskatzera

Edateko
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Sukaldatzeko

Dutxatzeko

Garbiketarako

Abereak zaintzeko

Natura gozatzeko
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2. KONTUZ! ALTXORRAK ARRISKUAN EGON DAITEZKE
Garaioko bisitan altxor horiek mehatxatuta egon ahal direla ez ezik,
desagertu ahal direla ere ikasi dugu. Ura erabiltzen ez badugu era
arduratsuan hori gerta daiteke.
Ura babesten laguntzen duten ekintzak berdez inguratu eta mehatxuak
direnak, gorriz.
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3. GURE ALTXORRA ZAIN DEZAGUN!
Bukatzeko, etorkizunean Garaion nola gustatuko litzaizueken gozatzea
marraztea proposatzen dizuegu.

Orain bai, agurtzeko ordua heldu da. Baina lehen,
gogoratu, Garaio bezalako tokiz gozatzen
jarraitzeko, natura errespetatu eta ura ondo erabili
behar ditugu. Ni, nire familiarekin, urtegian egongo
naiz eta espero dut zuek ni hazten ikustea. Laster
arte!
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9.2. II.ERANSKINA: IRAKASLEARENTZAKO FITXAK

LH 1. eta 2. maila (6-8 URTE)

URA: GUZTION ALTXORRA

Jabetu, gozatu eta parte hartu gurekin
hezegunaren zainketan

Lehen Hezkuntza 1. Zikloa
BISITA AURRETIK ETA ONDOREN EGITEKO EKINTZEN ERANTZUNAK

Garaioko Parke Probintziala
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AURRETIKO EKINTZAK

Kaixo guztioi,
Murgi murgila naiz. Jaioberria naiz eta nire amarekin Garaion bizi
naiz. Berak eramaten nau ezagutzera urtegiarien urak, landareak,
zuhaitzak eta gurekin bizi diren animaliak ere. Nire etxea
ezagutzera eta guri bisitatzera gonbidatzen zaituztet, nahi duzue?
Baina, etorri baino lehen urtegiari buruzko gauza batzuk ikasi behar
dituzue.
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3. GOAZEN TXANGORA!

Beheko mapan seinalatu ditugu Garaion bisitatuko dituzuen tokiak.
Informazio Bulegoan hasita, Zadorrako begiratokira hurbilduko zarete.
Gero, Informazio Bulegoaren atzean ekintza bat egingo duzue eta,
bukatzeko, Garaioko hondartzak ezagutuko dituzue non jolas dibertigarria
egingo duzuen.

Hala ere, joan aurretik, zer eraman behar izango dugun eta gure portaera
nola izango den prestatu behar ditugu:
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 Zer eraman behar izango duzu? Margotu.

 Gainera, euria egingo badu eramago ditugu:

 Baina egun eguzkitsua izaten badugu eramango ditugu:
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 Nola izango da zure portaera? Inguratu zure erantzuna.
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4. UREZKO PAISAIAK
Etorri baino lehen, aurki ditzakegun urezko paisai desberdinak komeni
zaizue ezagutzea. Begiratu marrazkiak; egiaztatzea zertan diren berdinak
erraza da baina, zertan dira desberdinak? Lotu izenak marrazkiekin.

Orain erantzun galdera hauek X bat idatziz lauki egokian
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Igerilekua

Ibaia

Itsasoa

Lakua

Urtegia

Non egon zara?
Nora joaten zara bainatzera?
Non ikusi dituzu landareak? eta
animaliak?
Ezagutzen duzu toki hauen
izenaren bat? Zein? Idatzi
Erantzun librea.

Garaion, haietariko zeintzuk ikusiko ditugu? Oraindik ez badakizu, bisitan
jabetuko duzu.

Beno, agurtzeko ordua da. Bisitaren eguna heltzea eta zuek
ezagutzea Izugarrizko gogoa dut. Zuen zain nago. Garaion elkar
ikusiko dugu, laster arte!
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GEROKO EKINTZAK

4. URA ALTXORRA DA

Ura altxorra da izaki bizidun guztiok behar baitugu. Urik gabe izango ez
lirateke landareak ezta animaliak ere. Hori dela eta, gu ere ez ginateke
izango. Guk egunero, ura erabiltzen dugu gauza askotarako, goizean
esnatzen garenetik oheratu arte.

Lotu uren erabilerak marrazki egokiekin.
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5. KONTUZ! ALTXORRAK ARRISKUAN EGON DAITEZKE
Garaioko bisitan altxor horiek mehatxatuta egon ahal direla ez ezik,
desagertu ahal direla ere ikasi dugu. Ura erabiltzen ez badugu era
arduratsuan hori gerta daiteke.
Ura babesten laguntzen duten ekintzak berdez inguratu eta mehatxuak
direnak, gorriz.
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6. GURE ALTXORRA ZAINDU!
Bukatzeko, etorkizunean Garaion nola gustatuko litzaizueken gozatzea
marraztea proposatzen dizuegu.

Erantzun librea.

Orain bai, agurtzeko ordua heldu da. Baina lehen, gogoratu,
Garaio bezalako tokiz gozatzen jarraitzeko, natura errespetatu eta
ura ondo erabili behar ditugu. Ni, nire familiarekin, urtegian
egongo naiz eta espero dut zuek ni hazten ikustea. Laster arte!

38

7.3. III.ERANSKINA: IRAKASLERIAREN EBALUAZIOA
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