ITSASARGIAK
Eremuak
●
●

Nortasunaren eraikuntzaren eta ingurune fisiko eta sozialaren ezagueraren eremua
Nortasunaren eraikuntzaren eta komunikazioaren adierazpenaren eremua

Gaia: Itsasargiak
Maila: HH eta LMH
Denboralizazioa: hiruhileko bat
Proposamenaren justifikazioa
ZER?
Kostaldeko ingurunea aztergai hartuta, bilduma bat osatuko dugu eskolako liburutegian uzteko.
Horretarako, itsasoari lotutako hainbat gauza erabiliko ditugu: animaliak (itsasokoak, hegaztiak…),
eraikuntzak (itsasargiak …). Lana amaitu eta gero, ikasleek bilduma etxera eramango dute, txandaka.
ZERTARAKO?
Gure ingurune fisikoa ezagutzeko, kostaldean bizi gara-eta.
ZELAN EGIN?
Askotariko baliabideak erabiliko dituzte: haurren aurretiko ezagutzak, etxetik ekarritako informazioa,
artelanak, liburuak, ipuinak, abestiak, eta Interneten bidez eskuratutako beste baliabide batzuk.

Arazo-egoera
A. Testuingurua
Udako oporrak aitzakia hartuta, klasera argazkiak ekartzeko proposatuko zaie ikasleei. Argazki bana
ekarriko dute, oporren berri emateko ikaskideen aurrean.
Maisuak/Andereñoak, ikasleek bezala, bere argazkia aurkeztuko du. Argazki horretan, itsasargi bat
agertu behar da.
B. Arazoa
Irakaslearen argazkiari buruz, honako galdera hauek egingo zaizkie ikasleei:
- Zer dago nire atzean?
- Zertarako erabiltzen da?
- Ezagutzen duzue horrelakorik?
- …
C. Xedea: kostaldeko ingurunea ezagutzea.

1

Eginkizuna: kostaldeko ingurunearen bilduma egitea, eskolako liburutegian uzteko.
Helburu didaktikoak
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ongizate emozionala eta errespetu-, laguntza- eta lankidetza-jarrerak eta ohiturak lantzea.
Konfiantza-sentimendua areagotzeko, ekimena eta norberaren ekintzak bultzatzea.
Ingurune fisikoari eta sozialari behatzea, haiek aztertzea, eta horiekiko interesa adieraztea.
Ingurune fisikoa arakatzea, esperimentatzea eta hango elementuen ezaugarriei erreparatzea.
Elementu eta bildumek zer ezaugarri dituzten jakitea; multzokatzeko, sailkatzeko,
ordenatzeko eta zenbatzeko erlazioak ezartzea, pentsamendu zientifikoa lantzeko.
Gailu teknologikoak erabiltzen hastea.
Euskaraz egiten hastea, arian-arian, eta haurren eta helduen mezuak ulertzea.
Atzerriko hizkuntza bat hitz egiten hastea.
Arte-ekoizpenetan parte hartzea.

Oinarrizko konpetentziak
Haur Hezkuntzan, konpetentzia guztiak garatuko dira proiektuen bidez. Honatx:

Zehar-konpetentziak
●
●
●
●
●

Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako konpetentzia
Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia
Elkarbizitzarako konpetentzia
Ekimen eta espiritu ekintzailerako konpetentzia
Norbera izaten ikasteko konpetentzia

Diziplina-barneko konpetentziak
●
●
●
●
●
●
●

Hizkuntza- eta literatura- komunikaziorako konpetentzia
Matematikarako konpetentzia
Zientziarako konpetentzia
Teknologiarako konpetentzia
Konpetentzia sozial eta zibikoa
Arterako konpetentzia
Konpetentzia motorra

Edukiak
●
●
●
●

Jolasaren bidez ingurunea arakatzea.
Lanak egiteko ekimena izatea eta lan horiek gero eta autonomia handiagoz egitea.
Jarrera positiboa izatea eta talde-lanetan laguntzea.
Ingurune naturala eta haren baitako objektuak, materiak, eginkizunak eta eguneroko
erabilerak arakatu, ezagutu eta behatzea.
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●
●
●
●
●
●
●
●

Teknologiak zer garrantzitsuak diren arian-arian ohartzea.
Ahoz adierazitako testu errazak ulertzea.
Atzerriko hizkuntzan egiten diren ahozko elkarrizketetan parte hartzea.
Idatzizko hizkuntzara hurbiltzea.
Liburutegia erabiltzen hastea.
Dramatizazio eta imitazioko jolasetan, dantzetan eta gorputz-adierazpena darabilten
bestelako jolas-jardueretan parte hartzea.
Elementuak sailkatzea, loturak eta multzoak egitea.
Hainbat teknika erabiliz, proiektu kolektiboetan parte hartzea.

Metodologia
Ikaskuntza esanguratsua. Ikastolan, ikaskuntza esanguratsua azpimarratu nahi dugu. Ikaskuntza
esanguratsua orekatua eta erabilgarria izan dadin, honako ezaugarri hauek izango ditu:
- Globaltasunaren ikuspuntutik abiatuko da.
- Ikaslearen aurretiko ezagutzetan oinarrituko da.
- Esperientzia, denbora eta ekintza motibagarriak modu aktiboan erabiliko dira.
- Parte-hartzea bultzatuko du elkarlanean zein bakarkako lanean.
Hori guztia lortzeko, baliabide hauek erabiliko ditugu: ikastolan planifikatutako proiektuak, ekintza
osagarriak, jolasak, gelako ekintzak, materiala, familien laguntza, irakaslea, espazioa, denbora,
dinamika, kanpoko laguntza eta, garrantzitsuena, ikasleak.
Bai irakasleen bai ikasleen artean, talde-lana bultzatuko da koordinazioa, lankidetasuna, ikasketa,
eragingarritasuna eta gozamena sustatzeko asmoz.
Ikasketaren ahalegina gaitasun guztien (ezagutza-, afektibitate-, adierazpen-, mugimendu- eta gizartegaitasunak) garapenera bideratuko da, garapenaren sasoi bakoitzeko beharrizanak eta ikasleen
benetako lorpenak kontuan hartuz.

Ebaluazioa
Ahozko nahiz idatzizko probak erabiliko ditugu, praktikoak eta objektiboak, baita behaketa
sistematikoan jasotakoa ere.
Hasierakoa. Zein egoeratatik abiatzen garen jakiteko, banakoari nahiz taldeari dagokionez; horren
arabera diagnostikatzeko eta, hala behar izanez gero, programak egokitzeko. Maila bakoitzaren
hasieran egingo da.
Jarraitua. Ikasleak, gurasoak eta irakasleak une oro informatuta egon daitezen. Izan ere,
garrantzitsua da haiek jakitea zein diren irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan zehar gertatzen diren
aurrerakuntzak eta zailtasunak.
Amaierakoa. Proposatutako helburuak lortu diren jakiteko.
Legeak esaten duen moduan, Itsasargia proiektua autoebaluazioaren, koebaluazioaren eta
heteroebaluazioaren bidez ebaluatuko da. Horretarako, tresna hauek erabiliko ditugu:
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●

Itua edo semaforoa. Autoebaluazioa egiteko erabiliko da. Ikasle
bakoitzak, egindako lana hausnartu eta gero, bere argazkia ituaren
gunetxo batean kokatu beharko du.

●

Errubrika. Autoebaluazioa egiteko erabiliko da. Ikasleek egin beharreko
jarduera edo zeregin bat kalifikatzea du helburu. Errubrika, kalifikatzeko
ezik, ebaluatzeko ere bada, gaitasunak jardueraren helburua baitira,
identifikatu eta haien betetze-maila neurtzen duen heinean.

●

Taula. Koebaluazioa egiteko erabiliko da. Taula baten bidez, taldearen
ebaluazioa egingo da. Ertz batean, txoko bakoitzeko partaideen
argazkiak jarriko dira; eta beste batean, ebaluatu nahi ditugun jarrerak.
Elkar ebaluatuko dute.

●

Taula. Heteroebaluazioa egiteko erabiliko da. Taula baten bidez,
irakaslearen eta materialen ebaluazioa egingo da. Ertz batean,
materialak agertuko dira, eta, bestean, ikasleen iritzia.

ez

Lorpen-adierazleak
1. Gorputzaren egituraren gero eta irudi doituagoa adierazten du, eta bere sentsazio eta
pertzepzioez jabetzen da.
2. Gaitasun motorrak eta eskuak erabiltzeko abileziak hobetu ditu, bere ahalmenean gero eta
konfiantza handiagoa izanda.
3. Gero eta autonomia handiagoz ebazten ditu eguneroko bizitzako arazo-egoera errazak.
4. Jolasetan parte hartzen du, eta parte-hartze horretan gero eta gehiago erregulatzen du
sentimenduen eta emozioen adierazpena.
5. Ingurunea deskubritzeko jakin-mina adierazten du, elementuen behaketaren, eskuzko
erabileraren eta esplorazioaren bidez.
6. Eguneroko bizitzako jardueren eta ekitaldi sozialen denbora-sekuentzia ezagutzen du,
oinarrizko denbora-nozioak egoki erabilita.
7. Gailu teknologikoen eta digitalen gaineko interesa adierazten du eta erabili egiten ditu,
pertsona helduen laguntzarekin.
8. Elkarrizketen bidez edo txandaka, parte hartzen du komunikazio-egoeretan eta gizarteharremaneko jolasetan.
9. Irakurtzeko eta idazteko jardueretan parte hartzen du eta haiekiko interesa adierazten du.
Idatzizko testuak erabiltzen ditu; testuon helburuak ulertzen hasi da, eta idazte-sistemaren
ezaugarri batzuk ezagutzen ditu.
10. Zenbait matematika-estrategia erabiltzen ditu bizi den mundua ulertzeko.
11. Artearen, teknologiaren eta ikus-entzunezkoen bitartekoak, materialak eta teknikak erabiliz
komunikatzen da.
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Jardueren sekuentzia
A. Hasierako fasea
Argazkien bidez, irakasleak gaia nahi dugun ildotik bideratuko du. Talde handian “Zer dakizue? Zer
ikasi nahi duzue?” txantiloia beteko dugu.
Umeen interesa pizteko, ipuinak, abestiak eta igarkizunak landuko ditugu:
ABESTIAK:
Karramarroarekin dantzan: https://www.youtube.com/watch?v=8Zei-4GZKag
Olagarroa: https://www.youtube.com/watch?v=dWoVcAxjljA
Ene Kanta Itsasoko Arrainak: https://www.youtube.com/watch?v=PU4PmLYxWzI
Baby Shark: https://www.youtube.com/watch?v=FX20kcp7j5c
IPUINAK:
The Rainbow Fish: https://www.youtube.com/watch?v=r9mryuEKkKc

Olagarro Alferra

IGARKIZUNAK:
Igarkizuna baliabide garrantzitsua da Haur Hezkuntzan. Horregatik, hamabost egunean behin
prestatuko ditugu umeekin jolasteko.
Talde handian, hamabostaldiko igarkizuna aurkeztuko diegu; gero, talde txikian, ikasle bakoitzak
igarkizuna landuko du.
Denek amaitu ostean, etxera eramango dituzte, gurasoekin jolas daitezen.
●
●
●

Balea
Karramarroa
Itsas zaldia

B. Garapen-fasea:
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❖ Lehenengo saioko lehen pausoa “Erreparatu eta alderatu” izango da. Bi argazki jarriko dira
horretarako. Talde handian, umeen erantzunak jasoko ditugu txantiloi batean.
❖ Itsasargien argazkiak etxetik ekartzeko esango diegu ikasleei. Argazki guztiak gelako
kortxoan jarriko ditugu, eta multzoak egiten hasiko gara. Esate baterako, multzo batean, zuriz
margotuta dauden itsasargiak; beste batean, beste kolore batekoak edota kolore askotakoak.
Honelako galderak egingo dizkiegu: “Itsasargia bakarrik agertzen da argazkian? Itsasargiari
atxikita, zer dago? Itsasargi-zainaren etxea izan daiteke etxe hori? Zenbat marra dituzte
itsasargiek?”
❖ Itsasargien altuerari erreparatuko diogu orain. Jarduera batzuk egingo ditugu Euskal Herriko
itsasargirik altuena zein den jakiteko (Gorlizko itsasargia). Google Maps aplikazioa erabiliko
dugu itsasargia kokatzeko. Gero, gelan, umeak altueraren arabera sailkatuko ditugu altuena
zein den jakiteko.
❖ Ikasleei galdetuko diegu ea ezagutzen duten itsasargiak bezain altua den beste eraikuntzarik;
esate baterako, Iberdrola dorrea, Eiffel dorrea… Haien erantzunekin PPT bat egingo dugu.
❖ “Ikusi, pentsatu eta galdetu” teknika erabiliko dugu. Horretarako, argazki bat bilatuko da eta
txantiloian apuntatuko ditugu haien erantzunak.
❖ Ikasleek agendan idatziko dute ur-botila bat (hutsik, noski) ekarri behar dutela artelana,
itsasargia egiteko. Honako hauek beharko ditugu horretarako:
- zelo gorria, marrak egiteko
- zelo zuria, marrak egiteko
- errotuladore beltza, baranda egiteko

❖ Gure proiektua diziplinartekoa denez, Ingelesean papiroflexia tailerra
egingo dugu arratsalde batean. Ikasleek bideoa ikusiko dute, eta
paperezko itsasontziak egingo dituzte.
https://www.youtube.com/watch?v=1wu5oKy4m5s
❖ Itsasargiaren gaia amaitzeko, Getxora joango gara ikasleekin. Han, bi
itsasargi eta Getxoko Aquariuma bisitatuko ditugu. Irteera itsasargia eta
itsaso alboan bizi diren animaliak lotzeko baliatuko dugu.
http://www.getxoaquarium.com/tourgetxoaquarium/getxoaquarium.html
❖ Aquariumeko bisita aprobetxatuko dugu gelarako maskota erosteko. Guztion artean,
maskotaren izena erabakiko dugu. Makinistak (gelaren arduraduna) etxera eramango du.
❖ Arrain bat eramango dugu gelara. Aste barruan, guztion artean zaindu beharko dugu, baina,
asteburuetan, umeek eramango dute etxera, txandaka. Iinformazioa bilatuko dugu Interneten
nola zaindu eta elikatu behar den ikasteko. Informazio hori kartel batean jarriko dugu.
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❖ Ikasleek marrazki bana egingo dute irteeran ikusitakoaz. Ondoren, marrazkiei buruz hitz
egingo dugu. Amaitzeko, gela apaintzeko erabiliko ditugu.
❖ 12 itsas animaliaren edo hegaztiren izenak pentsatuko ditugu guztion artean. Binaka jarrita,
ikasleek animalia bat hautatuko dute. Aukeratutako animaliari buruzko informazioa bilatuko
dute etxean; gero, bikoteek taldekideen aurrean emango dute horren berri.
❖ Lau txoko ditugu gelan. Aurretiaz pentsatu ditugun 12
izenak erabiliko ditugu txoko horiek izendatzeko.
❖ Lan kooperatiboa lantzeko, ikasleak binaka edo hirunaka
jarriko dira. Talde bakoitzari animalia bat (itsasoko animalia
bat edo hegazti bat) emango diogu, guztiek parte har
dezaten. Marrazki horiekin pasabidea aquarium bihurtu nahi dugu.
❖ “Erreparatu eta alderatu” egingo dugu. Bi argazki jarriko ditugu:
erantzunak jasoko ditugu txantiloi batean.

talde handian, umeen

❖ Matematika lantzeko IKTak erabiliko ditugu jarduera honetan: simetria arloan, karramarroaren
erdia margotuko dugu arbel digitalean. Ikasleek beste erdia egin beharko dute.
❖ Grafomotrizitatea lantzeko, fitxa bat egingo dugu.
❖ Lateralitatea
❖ Zenbatu1
❖ Zenbatu2
Naturaren zaintza zehar-lerrotzat harturik landu nahi dugu, eta, Agenda 21 baliatuz, jarduera hauek
egingo ditugu:
❖ Itsasoan giza inpaktua zein den jabetzeko, hainbat irudi aurkeztuko diegu eztabaida sortzeko.
❖ Eztabaidaren ondorioz, ikasle bakoitzak hiru konpromiso hartuko ditu.
❖ Greenpeace Bizkaia elkartearekin jarri gara harremanetan. Eskolara, hitzaldi bat ematera
etortzeko proposamena egin diegu. Begi onez hartu dute. Hitzaldia amaitu eta gero, zigilua
jarriko dute umeek aurretik egindako konpromisoetan.
C. Aplikazio- eta komunikazio- fasea:
Fase honetan, amaierako emaitza komunikatu eta zabalduko dugu. Emaitza horrek emango dio
irtenbidea hasierako arazoari. Une honetara arte egindako lanak aukera ematen du ezagutza
eskuratzeko.
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Komeni da ikasleek ebaluazio-prozesuan (autoebaluazioan eta koebaluazioan) parte hartzea; izan
ere, prozesu horiek honako hauetan lagunduko diete:
● Prozesuaren eta esperotako emaitzaren arteko aldeez jabetzen.
● Ebaluazio-irizpideak barneratzen.
● Esperotako emaitzaren hainbat ikuspegiren arteko aldeak ikusten.
● Akatsak kudeatzen eta haiek hobetzeko eta gainditzeko ekintzak planifikatzen.
Laburbilduz, jarduerok ikasleei ikaskuntzan sakontzen eta beren ikaskuntza-estrategiez eta,
horrenbestez, garatutako trebetasunez jabetzen laguntzen diete. Modu horretan, ikasten ikasteko eta
izaten ikasteko konpetentziak garatuko dituzte.
Errubrika
Taula
Heteroebaluazioa

❖ Eginkizuna: Kostaldeko ingurunearen bilduma egingo dugu, eskolako liburutegian uzteko.
Kartoizko artxibategi batean, argazki guztiak eta etxetik ekarritako informazioa bilduko dugu.
Hala nahi izanez gero, etxera eraman dezakete artxibategia, familiari erakusteko eta
azaltzeko. Ikasle-zerrendaren ordenan egingo dugu.

D. Orokortzea eta transferentzia:
Transferentzian, aurreko esperientziak eta ezagutzak aplikatzen dituzte egoera berrian dauden
arazoak konpontzen ikasteko, edo testuinguru jakin batean ikasitakoa testuinguru berrietan
aplikatzeko.
Transferentzia: ingurumena zaindu behar da: hirian, basamortuan, mendian, parkean…
BALIABIDEAK ETA BIBLIOGRAFIA
Bideoak:
Karramarroarekin dantza: https://www.youtube.com/watch?v=8Zei-4GZKag
Olagarroa: https://www.youtube.com/watch?v=dWoVcAxjljA
Ene Kanta Itsasoko Arrainak: https://www.youtube.com/watch?v=PU4PmLYxWzI
Baby Shark: https://www.youtube.com/watch?v=FX20kcp7j5c
The Rainbow Fish: https://www.youtube.com/watch?v=r9mryuEKkKc

Materialak:
Klaseko materialak: artaziak, margoak, arkatzak, pintzelak, kartoi mehea, plastilina, askotariko
paperak...
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Guneak:
Psikogela, patioa, musika-gela, liburutegia...
IKTak:
Ordenagailua, proiektorea, arbel digitala, Internet, pendrivea…
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TXANTILOIA

ZER
DAKIGU?

ZER IKASI NAHI
DUGU?

1

Olagarro Alferra

OLAGARRO ALFERRA
Bazen behin Zierbenako portuan bizi zen olagarro bat, guztiek “Olagarro
Alferra” esaten ziotena. Itsasoan lanean ibilia zen betidanik, baina ez zitzaion
batere gustatzen lan egitea, eta inguruko arrantzaleei eskatzen zien bere lana
egiteko. Olagarro guztiek bezala, hark ere zortzi garro zituen. Olagarro Alferrari
asko gustatzen zitzaizkion bere garroak, eta, horregatik, egunero, begizta gorri
bat lotzen zuen garro bakoitzaren puntan, apain‐apain egoteko.
Itsaso zabalera arrantza egitera ateratzen zirenean, lan handia egiten zuten
arrainak harrapatzen. Hain zen alferra olagarroa, berehala nekatzen zen lan
egiteaz, eta lan egin beharrean, askotan, itsasontziaren izkina batean esertzen zen
gozokiak jaten. Gozokiei papera kendu, eta bapo jartzen zen, tripa puztu‐puztuta
eduki arte. Lan ez egitearren, gozokien paperak itsasora botatzen zituen, uretara,
egunean lau edo bost. Lankideak, Txapel txipiroiak, zakarra zakarrontzira bota
behar zela esaten zion, eta ez lurrera edo itsasora. Horrela jarraituz gero, itsasoa
zakarrez beteko zuela esan zion, eta bertako animaliek ez zutela bizitzeko lekurik
edukiko. Baina, hain zen alferra olagarroa, paperontzira paperak botatzeko
altxatu beharrean, itsasora botatzen jarraitu zuen. Hondartzara iristean ere,
1

harrapatutako arrainak itsasontzitik atera eta gero, harri baten gainean eseri, atunlata bat hartu, osorik jan, eta lurrera botatzen zuen.

Goiz batean, autoan sartu eta lanerako bidea hartu zuen. Hondartzara bidean,
freskagarri bat edaten zihoan, txistuka eta kantari. Orduko hartan ere, botila
lurrera bota zuen eta lasai asko jarraitu zuen aurrera. Halako batean, kaio bat
hurbildu zitzaion:
—Aizu, Olagarro Alferra! Gorde ezazu botila hori patrikan! Goizero, zikinkeriak
botatzen dituzu lurrera, eta bidea eta hondartza zikintzen ari zara. Hemen,
animalia asko bizi gara eta kalte besterik ez diguzu egiten. Gainera, zure etxea
hondartzatik oso gertu dago. Ez zenuke egunero autoa hartu beharko, ke beltz
horrek airea eta gure birikak zikintzen ditu eta!
Olagarroak ez zion kasurik egin, eta aurrera jarraitu zuen. Kaioak orduan honela
esan zion:
—Olagarro Alferra! Lurrera zikinkeriaren bat botatzen duzun bakoitzean, puztu
egingo zaizkizu garroak!
Hori entzundakoan, olagarroa barreka hasi zen itsasontzira abiatzen zen bitartean.
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Itsasontzian, egunero bezala, Olagarro Alferra gozokiak jaten hasi zen, eta berriz
ere, itsasora bota zuen estalkia. Orduan, arrain berde bat hurbildu zitzaion, eta
zera esan zion azentu frantsesarekin:
—Olagarro Alferra! Egunero-egunero gozoki-paperak botatzen badituzu itsasora,
bertan bizi garen animaliok ez dugu bizitzeko lekurik izango.
Olagarro Alferrak beste alde batera begiratu zuen arrainari kasurik egin gabe.
Orduan, arrainak honako hau esan zion:
—Olagarro Alferra! Itsasora zikinkeriaren bat botatzen duzun bakoitzean, puztu
egingo zaizkizu garroak!
Olagarroak arrain berdeari begiratu eta mihia atera zion, iseka eginez.
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Hurrengo goizean, etxetik atera bezain laster, gozoki bati papera kendu, eta
lurrera bota zuen. Halako batean, garroetan azkura apur bat eduki zuen Olagarro
Alferrak. Beherantz begiratu eta… hura ezustekoa! Garroak zertxobait puztu
zitzaizkiola konturatu zen. Ez zion garrantzi handirik eman eta hondartzara abiatu
zen.
Itsasontzian zegoela, platano bat zuritu zuen, eta nora bota zuen azala?
Bai, itsasora, betiko moduan. Jarraian, azkura handia izan zuen garroetan.
Beherantz begiratu, eta oihu itzela egin zuen.
AAA!!! Garroak gero eta puztuago zituen, eta begizta gorriak estu-estu zituen,
hain zituen handiak garroak! Orduan, begiztak kendu zituen eta egun osoa eman
zuen eserita, oso kezkatuta eta garroei begira-begira.
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Arratsaldean, hondartzara iritsitakoan, lasaiago zegoenez, freskagarri bat edan,
eta, beti bezala, rau!, lata, lurrera. Baina, hara!, lurra gero eta urrunago zegoen!
Olagarro Alferraren garroek puxika erraldoiak ziruditen! Eta lurretik aldentzen
ari zela konturatu zen.
—Zer ari zait gertatzen? —oihukatu zuen behin eta berriro—. Nora noa?
Lagundu, mesedez!
Olagarro Alferraren garroak gero eta handiagoak ziren. Gorputza baino handiago
zituenean, olagarroa airean gora eta gora igotzen hasi zen, puxika handi baten
antzera. Oso urduri zegoen, hain altu zegoen, itsasontzia eta autoa ez zituen ia
ikusten, eta negarrari eman zion.
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Une hartan, kaioa agertu zen hegaka. Olagarro Alferra airean hain goibel ikusi
zuenean, hark arrain berdeari deitu zion. Olagarroak kaleak, hondartza eta itsasoa
egunero zikintzen zituen arren, lagundu egin behar ziotela erabaki zuten. Hala
bada, kaioak, Olagarro Alferrarengana hurbildu, eta garro erraldoiak zulatu
zizkion mokoaz. Garroetako airea bortizki ateratzen ari zelarik, olagarroa jiraka
eta biraka hasi zen. Bien bitartean, arrain berdeak zenbait itsas belar ekarri zituen
hondartzara. Denak han bildu, eta ohe handi bat egin zuen bertan.
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Olagarro Alferra, zorabiaturik, han zebilen airean bueltaka, eta, halako batean…
PLAUST! Hara non erortzen den arrain berdeak egindako ohearen gainean!
Garroei begira zegoela, arrain berdea eta kaioa hurbildu zitzaizkion, eta Olagarro
Alferrak eskerrak eman zizkien. Orduan, arrainak hau esan zion:
—Bazenekien hondartza, kaleak eta itsasoa zikintzen jarraitzen bazenuen
garroak puztu egingo zitzaizkizula.
—Hemendik aurrera —jarraitu zuen kaioak—, kontu handiagoz ibili beharko
duzu, eta gure ingurua garbi mantendu, errespetatu. Zure zakarrak birziklatzeontzietara bota ditzakezu eta, autoa erabili beharrean, bizikleta erabili.
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Olagarro Alferrak esan zien airean zegoela ia ez zituela itsasontzia eta autoa ikusi
ere egin, baina freskagarri-lata, gozoki-paper eta zarama pilo bat ikusi zuela.
—Hondartza eta itsasoa oso itsusi eta zikin ikusten dira, zikinkeriaz beteta, eta
nire errua da. Hemendik aurrera, ez dut gehiago zikinduko; horrela, animaliak eta
landareak poz‐pozik biziko dira nik botatako zaborrik gabe.
Olagarro Alferrak kaleak, hondartza eta itsasoa garbi mantendu behar zituela
ulertu zuen. Bizikleta zaharra garajetik atera, eta, goizero, autoa etxean utzita,
pedalei eraginez hasi zen lanera joaten, eta handik aurrera ez zuen berriz natura
zikindu.
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IGARKIZUNA
Arrainetan handiena
jatun izuuuuugarria
bizkar gainean daukat
ur- eta haizeeee- iturria.
(BALEA)

………………………………………………….
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IGARKIZUNA
Ihes egin gura badut
atzeraka noa
itsasoan zein errekan
baina beti uretan
(KARRAMARROA)

………………………………………………….
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IGARKIZUNA
Arraina naiz
eta maite dut itsasoa
zaldunik gabeko
zaldi txikitxoa
(ITSAS ZALDITXOA)

………………………………………………….
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ERREPARATU ETA ALDERATU

Berdintasunak
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ITSASARGIAK
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ERAIKIN ALTUAK

ISOZAKI DORREA
IBERDROLA
DORREA

PISA DORREA
EIFFEL DORREA

FOSTER DORREA

EMPIRE STATE

IKUSI, PENTSATU, GALDETU

GETXOKO IRTEERAN IKUSIKO DITUGUN ITSASARGIAK

ARRILUZE
ITSASARGIA

KONTRADIKE
ITSASARGIA

MASKOTA
AQUARIUMERA JOAN GARA ETA HAN PELUTXEAK
IKUSI DITUGU.
BAT EROSTEA ERABAKI DUGU.
MAKINISTAK EGUNERO ETXERA ERAMANGO DU ETA ZAINDU EGINGO DU.

IZENA JARRIKO DIOGU PELUTXEARI.
NOLA EGIN?
GELA LAU TALDETAN BANATUTA DAGO.
TALDE BAKOITZAK IZEN BAT PROPOSATUKO DU.
BATZARREAN, LAU IZEN HORIEN ARTEAN, BAT AUKERATUKO DUGU.
ZEIN AUKERATU?
BOZKETA EGINGO DUGU.
BOTO GEHIEN DAUKAN IZENA HARTUKO DUGU.

GURE ARRAINA
NOLA EMANGO DIOGU JANARIA?
URA:

NOLA ALDATUKO DIOGU URA?

NOLA GARBITUKO DUGU ARRAINONTZIA?

ARRAINAK

UMEEK EGINDAKO
MARRAZKIAK

HEGAZTIAK

ANIMALIAK AUKERATU

IZENA JARRI
TXOKOARI

PASABIDEA, AQUARIUM

ERREPARATU ETA ALDERATU

KARRAMARROAREN SIMETRIA

GRAFOMOTRIZITATEA

EZKER-ESKUIN

ZENBAT...?

ZENBAT…?

ZENBAT HANKA DITU?

ZENBAT HANKA DITU?

ZENBAT PINTZA DITU?

ZENBAT MOKO DU?

ZENBAT BEGI DITU?

ZENBAT HEGO DITU?

EZTABAIDA

NIRE KONPROMISOA
NATURA ZAINTZEKO KONPROMISOA HARTU DUT ETA ZERA EGINGO DUT:

1. ____________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________________________
SINADURA:

HITZALDIA GREENPEACE EUSKADI
- Gurekin kontaktuan jartzeko,
bete formularioa, edo idatzi hona:
euskadi@greenpeace.org
- Egin zaitez jarraitzaile gure
blogean, Facebooken, Twitterren eta
Instagramen.

ERRUBRIKA
Parte hartu dut proiektuan

Elementuak sailkatu ditut

Animalien izenak ezagutu ditut

Akuarioa gustatu zait

Ingurumenarekiko
konpromisoaren zigilua lortu dut

Informazioa ekarri dut etxetik

BAI

GEHIENETAN

EZ

POZIK EGON NAIZ?

TAULA

NIRE IRITZIA ERRESPETATU
DUTE?

DENOK EGIN DUGU LAN?

HETEROEBALUAZIOA

BILDUMA

AZALA

UMEEK EKARRITAKO ARGAZKIAK

ITSASARGIA

UMEEK EKARRITAKO ANIMALIEN ARGAZKIAK
INFORMAZIOA BILDU

