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UNITATE DIDAKTIKOA 

Izenburua INGURUNEAN JOLASTEN ETA INGURUNEA EZAGUTZEN 

Maila LMH 1 Saio-kopurua 10 

Lantzen diren ekintzen dominioa (berdez) 

 
1 
 

Bakarkako 
ekintzak 

 

 
2 
 

Bat baten 
aurkako 
ekintzak 

 
3 

 
Elkarlaneko 

ekintzak 

 
4 
 

Elkarlaneko-
aurkakotasuneko 

ekintzak 
 

 
5 
 

Ziurgabetasun-
inguruneko 

ekintzak 

 
6 
 

Adierazpen- 
eta 

arte-ekintzak 
 
 

Justifikazioa 

Unitate didaktiko honetan ziurgabetasun-inguruneko ekintzen dominioa lantzen da —bosgarrena 
sailkapenean—, eta helburu nagusia da ikasleek hainbat ingurune aldakorretan mugitzen ikastea, 
bertan jolasteko gai izatea eta beren buruarenganako konfiantza eta segurtasuna areagotzea. 

Bi ekintza motor mota aukeratu dira dominio hori lantzeko: ingurunean landu daitezkeen jolasak 
eta natura-ingurunean trebatzeko jarduerak. Eginkizun nagusia izango da poliki poliki ziurtasuna 
eskaintzen duen espazio batean jolastetik gero eta ziurgabetasun handiagoa eskaintzen duen 
ingurunera egokitzea eta bertan jolasteko gai izatea. Parkea eta mendia espazio oso aberatsak 
dira belarra, lurra, ura, enborrak, aldapak, harritxintxorrak esperimentatzeko. 

Natura-ingurunean landu daitezkeen jolasek eta jarduerek gaitasun motorra garatzen laguntzen 
dute, batez ere ziurgabetasun-inguruneetan segurtasunez mugitzeko gaitasuna. Horrez gain, 
ikasleei aisialdia betetzeko eskaintza zabaltzen diegu, ohikoa ez den ingurune batek aisialdirako 
eta ariketa fisikoa egiteko eskaintzen dituen aukera batzuk jakinarazita, jolasteko edozein eremu 
baliagarria dela ikus dezaten. Halaber, oso ekintza aproposak dira ikasleen motibazioa pizteko. 
Umeentzako naturarekin harremana izatea derrigorrezkoa da beren garapen osorako. 

Ingurunean landu daitezkeen jolasetan eta natura-ingurunean trebatzeko jardueretan ikasleek  
egoera aldakorretan erabakiak bakarka edo taldean hartu beharko dituzte, erabaki horiek balioetsi 
eta inguru ezezagunetan erronkei aurre egin. Horretarako, ingurunea irakurri eta interpretatu 
beharko dute eta horren arabera hari ekin. Era berean, aukera izango dute ziurgabetasun-
ingurunean norberaren mugimendu-aukerak ikertzeko, esperimentatzeko, aberasteko eta nork 
bere gorputzaren kontzientzia hartzeko. Azkenik, natura-ingurunean segurtasunez eta ahal den 
autonomia handienarekin mugitzen ikasten hasiko dira, beldur egoerei aurre egiten eta emozioak 
kudeatzen.  
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Problema egoera 

 

Testuingurua 

Gaur egun, ikasleak jolasteko, parkeak “etxekotu” egin dira segurtasunaren eta erosotasunaren 
izenean. Ikasleek kasu gehienetan ez dute aukerarik izaten naturaren inguruneak eskaintzen 
duen ziurgabetasunez ikasteko eta gozatzeko.  

 

Arazoa 

Gai ikusten al duzue zuen burua eskualdeko mendira oinarrizko segurtasuna bermatuz igotzeko 
eta ingurune naturaletan jolasteko? 

Xedea 

Ikasleek hainbat ingurune aldakorretan mugitzen ikastea, bertan jolasteko gai izatea eta beren 
buruarenganako konfiantza eta segurtasuna areagotzea. 

Helburuak 

Unitate didaktikoaren garapenean zehaztuak. 

Ataza 

Ziurgabetasun inguruneetako espazioetan segurtasunez jolas egitea (parkean, basoan,…) eta 
eskualdeko mendira igotzea.  
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Helburuak eta ebaluazioa 

 

Helburu didaktikoak 

 
 

Ebaluazio-irizpideak 
(HEZIBERRI) 

 

Lorpen-adierazleak Ebaluazio-tresnak 

Norberaren 
desplazamenduak 
ingurunera egokitzea 
(gero eta ingurune 
urrunagoetan eta 
ziurgabetasun 
handiagorekin), 
horietan 
segurtasunez 
mugitzen ikasteko. 

 

 
 

 

 

 

 

1. Ezezagunak eta 
zalantzagarriak diren 
askotariko 
inguruneetan 
egokitzea 
lekualdatzeak eta 
jauziak.  

 

 

 

 

 

3. Gorputza zenbait 
jarreratan jartzea eta 
orekatzea, tentsioa, 
erlaxazioa eta 
arnasketa kontrolatuz.  

 
 

 

 
Ingurune naturalean 
oreka jokoan jarriz, 
ekintzak segurtasunez 
egiten ditu: igo, jaitsi, 
korrika egin, biraka 
ibili, irristatu, 
kulunkatu. 
 
Segurtasunez 
mugitzen da 
belardietan, aldapetan, 
zuhaiztietan, 
harritxintxarretan, 
harkaitzetan… 
 
 

 
 
Hasierako 
ebaluazioaren orria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorpenen jarraipen-
orria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoebaluazio-orria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gutxieneko 
ziurgabetasun-
ingurune batean, leku 
batetik bestera joatea 
marka eta seinaleei 
jarraituz, 
ziurgabetasun-
ingurune horretan 
mugitzen ikasteko. 

Marka eta seinaleei 
jarraituz ezarritako 
ibilbidea egiteko gai 
da. 

Eskolako edo 
hurbileko parkeko 
argazkiaren laguntzaz 
baliza edo kontrol-
guneak aurkitzeko gai 
da. 
 

Espazio bertikalean 
zeharka egitea eta 
gora igotzea soilik 
eskuen eta oinen 
laguntzarekin, 
espazio bertikaletan 
segurtasunez 
mugitzeko.   

 
1. Ezezagunak eta 
zalantzagarriak diren 
askotariko 
inguruneetan 
lekualdatzeak eta 
jauziak egokitzea.  

 

  
Espazio bertikalean 
zeharka aritzean edo 
igotzean, eskuen eta 
oinen euskarriak 
eraginkortasunez 
erabiltzen ditu. 
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Helburuak eta ebaluazioa 

 

 
 

Helburu didaktikoak 
 
 

 
 

Ebaluazio-irizpideak 
(HEZIBERRI) 

 
 

Lorpen-adierazleak 

 
 

Ebaluazio-tresnak 
 

Jarduera fisiko 
guztiak egitean nor 
bere buruarekin eta 
besteekin arduratsua 
izateko prest 
agertzea. 

 
6. Norberaren 
ahalegina eta 
taldearekin ezartzen 
diren harremanak 
identifikatzea 
jolasen eta kirol-
jardueren oinarrizko 
balio diren aldetik, 
eta haiekin bat 
jokatzea.  

 

Jardueretan, gustura 
hartzen du parte eta 
jarrera positiboa du. 

Naturarekiko 
errespetuz jokatzen 
du. 
 
Hausnartzeko 
denboran, taldean era 
positiboan eragiten du 
eta kritika eraikitzailea 
egiten du. 

 
 
 
 
Lorpenen jarraipen-
orria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoebaluazio-orria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jarduera fisikoa 
egitean 
ekipamenduari eta 
higiene-ohiturei 
erreparatzea, bizi-
ohitura osasungarriak 
finkatzen eta 
autonomia izaten 
laguntzeko. 

 

 
8. Jokabide aktiboak 
izatea, ariketa fisikoak 
osasunerako duen 
balioa aintzat hartuta, 
gorputza eta jarrera- 
nahiz elikadura-
ohiturak zaintzeko 
interesa izatea, eta 
drogen kontsumoa eta 
portaera-
mendetasunak sor 
ditzaketen jokabideak 
saihestea.  

 

Jarduera fisikoa 
egiteko arropa eta 
oinetako egokiak 
erabiltzen ditu. 

 
Jarduera fisikoa 
egitean, osasuna eta 
higienea zaintzen ditu. 
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Edukiak 

 Orientazio-jolasak ziurgabetasun-inguruneetan eta natura-inguruneetan 

 Elkarlanean aritzea: orientazio-erronka kooperatiboa. Eskualdeko mendira ibilaldia 

 Ibilbideak marka eta seinaleei jarraituz  

 Eskolako edo hurbileko parkeko argazkiaren laguntzaz baliza edo kontrol-guneak 
aurkitzeko jarduerak 

 Espazioaren pertzepzioa: arriskuak antzematea eta saihestea 

 Natura-ingurunean trebatzeko jarduerak: igo, korrika egin, biraka ibili, irristatu 

 Desplazamenduak belardietan, aldapetan, zuhaiztietan, harritxintxarretan, harkaitzetan… 

 Ikastetxe inguruko eremu ezohikoetan (ziurgabetasun- eta natura-inguruneetan) jolasak: 
harrapaketakoak, ezkutatzekoak eta trebetasunekoak 

 Zirkulazio-arauak: oinarrizko bide-seinaleak eta segurtasun-gomendioak 

 Espazio bertikalean zeharkako eta igotzeko jarduerak. Slackline jarduerak 

 Ahalegina, parte hartze aktiboa eta jarrera positiboa izatea 

 Errespetua: natura-inguruneekiko, norberarekiko, lagunekiko, irakaslearekiko eta 
materialarekiko 

 Emozioen azterketa: nork bere emozioak ezagutzea 

 Taldean hausnarketa eta kritika eraikitzailea egitea 

 Osasun- eta higiene-ohiturak zaintzea 
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  Irizpide metodologikoak 

Unitate didaktiko honetan, ikasleek ziurgabetasun-inguruneetan desplazatzen ikasten, arriskuak 
antzematen eta saihesten hasteko aukera izango dute. 

Jarduerak ikasleek ziurgabetasun-inguruneetan aurkitu ditzaketen zailtasunen arabera daude 
antolatuta. Saioak hasieratik ziurgabetasun-inguruneetan kokatzen dira. Hasieran eskola eremutik 
hurbilen dagoen parkean eta gero, urrunago dagoen parkean edo basoan. Azken irteera berezia 
izango da. Eskualdeko mendira (ziurgabetasun-ingurunea) ibilaldia planteatuko da azken jarduera 
bezala, erronka kooperatibo gisa. Horretarako, ikasturte hasieratik urteko planean txertatu 
beharko da eta tutoreekin koordinazioa eta lankidetza bermatu.  

Ezinbestekoa da ikasleen segurtasuna ahal den neurri handienean bermatzea. Horretarako, saio 
batzuen garapenean zuzendaritzari laguntza zehatza eskatuko zaio: besteak beste, beste irakasle 
edo gurasoren baten laguntza bilatzeko. Horrez gain, praktika-inguruneak aukeratzeko irakasleak 
inguruneak oso ondo ezagutu behar ditu, eskaintzen dituzten praktika aukerak baloratu 
(desplazamendu aberatsak egiteko aukera: belardia, aldapak, zuhaitzak, harritxintxar ingurunea, 
horma bertikala) eta arrisku jasanezinak saihestu. Saio-egunetan eguraldia kontuan hartuko da. 
Batzuetan, aukera baldin badago, praktika nahita euri txikiarekin egitera eramango dira ikasleak, 
nork bere desplazamenduak egokitzen ikasteko lurzoruak izan ditzakeen egoeretara. Praktikak 
egiteko, ikastetxetik urrundu ahala, botikin bat eta telefono mugikorra eramango dira, gerta 
daitezkeen istripu txikiei aurre egiteko. 

Eskola inklusiboaren ikuspegitik irakasleak aniztasunari erreparatuko dio eta ikasleen premien eta 
gaitasunen arabera saiatuko da jarduerak egokitzen. Horregatik, landuko diren jarduerak zaildu 
edo erraztu egingo ditu irakasleak, egoeraren arabera -adibidez, ikasleak aldapetan, zuhaiztietan 
edo harkaitzetan desplazatzean batzuei aukera emango zaie sokari eutsiz desplazatzeko eta 
beste batzuei laguntzarik gabe. 

Materialari dagokionez, hauxe behar da: parkeetako argazki planoak (ortofotoak), eskualdeko 
mendiaren mapa, ingurune naturalak eskainitako baliabideak, eraztuna, mailua, kapak, koloretako 
petoak, balizak, eskailera bertikala, kulunkatzeko sokak, begiak estaltzeko zapiak, adarra, 
zintzarri txikiak, slackline zinta, dastatzeko hainbat produktu, bi kasko eta ordenagailu 
eramangarria. 

Unitate hau baso eta natura-ingurunean burutzen denez, inguruneari ahalik eta kalte txikiena 
eragiten saiatuko gara, kalte ekologikoa minimoa izan dadin. Ahal den neurrian praktika egindako 
eremua aurkitu den bezalaxe utziko da. 

 

Kalifikazio-adierazleak 

Espezifikoak:  % 45 

Jokabide motorraren garapena 

Orokorrak:  % 55 

Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta jarrera positiboa 

Errespetua (norberarekiko, lagunekiko, irakaslearekiko, natura-inguruneekiko eta materialarekiko) 

Arreta 
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Diziplina barruko oinarrizko konpetentziak 

1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia 

 Jarduerei lotutako lexikoa ezagutzea eta erabiltzea. 

 Ibilbideak egiteko araututako zeinuak (koloreztatutako marrak) irakurtzea eta 

interpretatzea. 

 Oso oinarrizko diren bide-seinaleak eta zirkulazio-arauak ezagutzea eta interpretatzea. 

 Orientazio-erronka kooperatiboan talde-lanean elkarrizketaren balioa onartzea. 

 Jendaurrean hitz egiteko oinarrizko kodea ezagutzea eta erabiltzea. 

 Nork bere azalpenak eta argudioak eraginkortasunez ematea, eta besteenak entzutea. 

 Jarduera motorretan nork bere erantzun motorrak, bizipenak eta emozioak taldean ahoz 

azaltzea. 

 Ahozko komunikazioan hizkuntza ez-sexista eta ez-baztertzailea erabiltzea. 

2. Matematikarako konpetentzia 

 Distantziaren, abiaduraren eta norabidearen kontzeptuaz ohartzen hastea. 

 Espazioaren eta denboraren arteko loturaz eta espazioaren antolaketaz ohartzea.  

 Errealitatea irudikatzeko planoak, mapak eta ortoargazkiak lantzea. 

 Orientazioko oinarrizko ezagutza topologikoak izatea. 

 Orientazio espazialaren prozedurak erabiltzea planteatutako arazo motorrei irtenbidea 

emateko. 

 Bistaratze espaziala garatzea mapa errazak irakurtzeko, ibilbide sinpleak planifikatzeko 

eta plano errazak diseinatzeko. 

3. Zientziarako konpetentzia 

 Naturarekin harremana izatea, ezagutzea eta natura-inguruneetan arduraz jokatzea. 

 Zenbait natura-ingurunetara egokitzea. 

 Natura-baliabideen erabilera arduratsuaz hausnartzea. 

 Natura-inguruneetan praktikatutako jardueren ingurumen-eragina ezagutzea. 

 Plano edo mapa errazak irakurtzea eta interpretatzea. 

 Informazioa lortzeko zentzumenek duten garrantzia ulertzea. 

 Natura-ingurunean egindako jolasei esker norberaren ezaugarriak, trebetasunak eta 

mugak ezagutzen laguntzea. 

 Natura-ingurunean egon daitezkeen arriskuaz jabetzea eta oinarrizko segurtasun arauak 

jarraitzea. 
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4. Teknologiarako konpetentzia 

 Distantziak zuzentasunez neurtzeko gaur egun sortu diren mapen aplikazio-zerbitzariak 

(Google maps, Open Street Map…) irakaslearen laguntzarekin ezagutzea. 

 Euskadiko eguraldiari buruzko informazioa eta aurreikuspena jakiteko irakaslearen 

laguntzarekin web orriak bisitatzea. 

5. Konpetentzia sozial eta zibikoa 

 Jolasetan eta jardueretan arauak onartuz aktiboki eta autonomiaz parte hartzea. 

 Zailtasunei aurre egiteko eta arduraz jokatzeko, jarrera positiboa izatea. 

 Taldean sortutako gatazkak elkarrizketaren bitartez kudeatzea eta gainditzen 

ahalegintzea. 

 Jarrera ez-baztertzailea izatea eta norberaren eta besteen ezaugarri fisikoak, sozialak eta 

kognitiboak onartzea eta errespetatzea. 

 Hainbat jardueretan norberaren erantzukizunak onartzea eta denen artean elkarlanean 

aritzea. 

 Nork bere ekintzen ondorioez hausnartzea eta hobetu beharrekoa antzematea. 

 Norberaren emozioak adierazteko modu positiboak ezagutzea eta erabiltzea. 

 Besteei laguntza emateko prest egotea. 

 Frustrazio-egoerak kudeatzeko estrategiak ezagutzea, balioestea eta erabiltzea. 

 Zailtasunei aurre egiteko eta arduraz jokatzeko jarrera positiboa eta prestutasuna izatea. 

 Natura-inguruneetan jarrera arduratsua izatea. 

 Higienearekiko eta osasunarekiko jarrera arduratsua izatea. 

 Denbora librea betetzeko natur-ekintza fisikoak balioestea. 

6. Arterako konpetentzia 

 

 
7. Konpetentzia motorra 
 

 Ziurgabetasun-inguruneetan eta ezohikoetan ahal den segurtasun handienarekin era 

autonomoan lekuz mugitzea. 

 Natura-inguruneetan arriskua antzematea eta saihestea. 

 Ingurune egonkorretan espazio bertikaletan segurtasunez mugitzea.  

 Esfortzu fisikoa erregulatzea eta kudeatzea, distantziaren arabera. 

 Higienearekiko eta osasunarekiko jarrera arduratsua izatea. 

 Sedentario izatearen arriskuak ezagutzea.  
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Oinarrizko zehar-konpetentziak 

1. Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako konpetentzia 

 Hitzez aginduak eta gomendioak ematean, estrategiak adostean eta bizipenak, emozioak 
eta pentsamenduak adieraztean, era eraginkorrean aritzea. 

 Norberaren emozioak (poza, tristura, frustrazioa…) adieraztea eta besteenak ulertzea eta 

errespetatzea. 

 Bide-seinale oinarrizkoenak eta zirkulazio-arauak ulertzea.  

 Jardueren eta jolasen arauak ulertzea eta errespetatzea. 

 Ahozko komunikazioan hizkuntza ez-sexista eta ez-baztertzailea erabiltzea. 

 Kideekin harremanak izatea eta komunikatzea.  

 2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

 Norberaren ezaugarriak, trebetasunak eta mugak ezagutzea, eta oinarrizko lexikoa eta 
arauak ulertzea eta era egokian erabiltzea (pentsamendu analitikoa). 

 Egindako praktikan, nork bere erantzun motorrak eta jarrerak aztertzea, ebaluatzea eta 
erregulatzea (pentsamendu kritikoa).  

 Ziurgabetasun-inguruneetan aritzeko estrategiak sortzea eta aukeratzea (pentsamendu 
sortzailea).  

 Baliabide kognitiboak modu estrategikoan erabiliz, ikasitakoa beste egoera batzuetara 
egokitzea.  

 Ikas-prozesuan zailtasunei aurre egitea eta ondo eginiko lana balioestea. 

3. Elkarbizitzarako konpetentzia 

 Norberaren bizipenak, pentsamenduak eta sentimenduak adieraztea, eta besteenak 
entzutea eta kontuan hartzea. 

 Taldean norberaren erantzukizunak onartuz eta elkarlanean arituz lan egitea. 

 Taldean gatazka-egoerak elkarrizketaren eta negoziazioaren bitartez kudeatzen eta 
gainditzen hastea. 

 Norberaren eta besteen ezaugarri fisikoak, sozialak eta kognitiboak onartzea. 

 Jardueren garapenean ardurak ganoraz hartzea eta arauak onartzea. 

 Taldekideak errespetatzea eta taldeko kide sentitzea, eta laguntza emateko eta eskatzeko 
prest egotea.  

 Hezkidetza eta genero berdintasuna kontuan hartzea.  

 Galtzen eta irabazten jakitea, eta emaitzaren gainetik ahalegina eta harremanak 
balioestea. 

 Taldean lan egiten ikastea: estrategiak adostea, helburu berarekin elkarlanean aritzea eta 

rol bakoitzari dagokion funtzio eta betebeharrak onartzea.  
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4. Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia 

● Planifikatutako ekintzak gauzatzea eta beharrezkoak diren egokitzapenak egitea.  

● Egindako jarduerak ebaluatzea eta saioaren bukaeran hobetzeko proposamenak egitea.   

● Norberaren lana hobetzeko eta besteei laguntzeko prest egotea.  

● Erronka motor berrien aurrean erabakiak hartzeko gai izatea.  

● Arazoei aurre egiteko, akatsetatik ikastea, arriskuak antzematea eta saihesten jakitea.   

● Lanerako ilusioa, motibazioa eta grina izatea.  

5. Norbera izaten ikasteko konpetentzia 

 Norberaren motibazioa eta nahia erregulatzea. 

 Norberaren garapenean, ariketa fisikoaren eta ohitura osasungarrien garrantziaz jabetzea.  

 Norberaren emozioak ezagutzea eta kudeatzen ikasten hastea. 

 Ahal den autoestimu errealistena izatea. 

 Nork bere erabakiak gero eta autonomia handiagorekin hartzea, eta erabakitakoen 
gaineko erantzukizuna onartzea. 

 Norberaren osasuna erregulatzen hastea. 

 Frustrazio-egoerak ulertzea, jasatea eta ahal den neurrian gainditzea.  
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Gorputz Hezkuntza. Etapako helburuak (gorriz). HEZIBERRI 

1 

 
Hautemate-gaitasunak eta gaitasun motorrak aztertzea, nork bere buruarengan 
konfiantza izatea eta norberaren ongizatea sustatuz, osasunerako onuragarria izan 
dadin. 
 

2 

 
Trebetasun eta gaitasun fisikoak garatzea, haurren eboluzio-prozesuarekin bat, jolasa 
erabiliz, oinarrizko baliabide den aldetik. 
 

3 

 
Problema motorrak ebazteko printzipioak eta arauak ezagutzea, hautatzea eta 
aplikatzea, jarduera fisikoak, kirol-jarduerak eta arte- eta adierazpen-jarduerak 
praktikatzean eraginkortasunez eta autonomiaz aritzea, ahalegina erregulatuz, 
dosifikatuz eta balioetsiz, eta norberaren aukeren eta zereginaren nolakotasunaren 
arabera maila jakin batera iristea nork bere buruari ezartzen dion eskakizunean. 
 

4 

 
Euskal Herriko eta beste kultura batzuetako jolas-tradizioak, jarduera fisikoen eta kirol-
jardueren tradizioak nahiz adierazpen-tradizioak ezagutzea, haien balioak 
errespetatzeko eta balioesteko, jolas eta adierazpen tradizionalak eta herrikoiak 
praktikatuz. 
 

5 

 
Gorputzaren eta mugimenduaren adierazpen-bitartekoen berri jakitea, modu 
estetikoan eta sortzailean landuz, haiek sentitzeko, bizitzeko eta onartzeko, eta 
mugimendu propio baten bidez pertsonalizatzeko. 
 

6 

 
Jarduera fisikoa neurriz eta maiz egitearen garrantzia balioestea, norberarekiko nahiz 
besteekiko erantzukizunezko jarrera erakusteko, eta ariketa fisikoak, higieneak, 
elikadurak eta jarrera-ohiturek osasunean dituzten eraginak aintzat hartzea. 
 

7 

 
Jarduera fisikoetan parte hartzea, besteekin batera talde-harremanak sustatzen 
dituzten proiektuak garatuz, eta aisia-kultura aberasgarri baten oinarriak eraikiz.  
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Saioen sekuentzia 

 

1. saioa 
Unitate didaktikoaren aurkezpena. Oinarrizko bide-seinaleen azalpena, 
segurtasun neurriak. Etsaiek ez harrapatzeko zuhaitza besarkatzea. Marka eta 
seinaleei jarraituz ihes egiteko ibilbideak. Hausnartzeko tartea. 

2. saioa 
Saioaren aurkezpena. Oinarrizko bide-seinaleak, segurtasun neurriak 
gogoraraztea. Parkeko argazkiaren laguntzaz janari eta edari puntuak (balizak) 
aurkitzea. Hausnartzeko tartea. 

3. saioa 

Saioaren aurkezpena. Oinarrizko bide-seinaleak, segurtasun neurriak 
gogoraraztea. Etsaiengandik ihes egiteko parkean 1. zirkuitua osatzea (korrika, 
igo, jaitsi, jauzi, biraka, arrastaka, irristatu). Ondoren, begiak itxita gidariarekin. 
Hausnartzeko tartea. 

4. saioa 
Saioaren aurkezpena. Etsaien lurraldea zeharkatzeko ibilbidea begiak itxita 
baina kide-gidari batekin burutzera. Egindako ibilbidea begiak irekita egiteko 
ahalegina. Etsaiek atxilotutako kidea bilatzea. Hausnartzeko tartea. 

5. saioa 
Saioaren aurkezpena. Gerra piztu da: etsaiak eta onak elkar harrapatzeko eta 
askatzeko jarduera. Ezkutatutako etsai guztiak bilatzea. Hausnartzeko tartea. 

6. saioa 

Saioaren aurkezpena. Oinarrizko bide-seinaleak, segurtasun neurriak 
gogoraraztea. Etsaiengandik ihes egiteko parkean 2. zirkuitua osatzea (korrika, 
igo, jaitsi, jauzi, biraka, arrastaka, kulunkak). Ondoren, begiak itxita gidariarekin. 
Hausnartzeko tartea. 

7. saioa 
Saioaren aurkezpena. Etsaiak aurkitzea eta harrapatzea soinuak entzunez. 
Banan-banan etsaiengandik ihes egitera. Hausnartzeko tartea. 

8. saioa 
 

Saioaren aurkezpena. Lurra ez ukitzea. Itsua gidatzea. Bat lehenik eta gero, 
denak ezkutatzera. Hausnartzeko tartea. 

9. saioa 
Saioaren aurkezpena. Etsaiak eta eraztun garraiatzaile iheslariak. Begiak itxita 
eskalatzea. Azken saioko irteera prestatzen. Hausnartzeko tartea. 

10. saioa 
Saioaren aurkezpena. Mendi ibilaldian segurtasun neurriak. Eskualdeko mendira 
seinaleei jarraituz ibilaldia eta eraztunari agurra. Hausnartzeko tartea. 
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1. saioa 

Saioaren 
helburua 

 

Ibilbide bat egiteko markak eta seinaleak interpretatzean ikasleen ezagutza- 
eta praktika-maila identifikatzea. 

Eraztunen Jaunaren istorioaren jolas sinbolikoarekin ikasleak motibatzea.  

Marka eta seinaleei jarraituz (PR) ezarritako ibilbidea egitea. 
 

Non Eskolatik hurbil dagoen parkean 

Materiala 
Eraztuna, Eraztunen Jaunaren laburpena (1. eranskina), hasierako 
ebaluazioaren orriak (2. eranskina), autoebaluazio-orria (4. eranskina), kapak 
edo koloretako petoak 

Jarduerak 

1. jarduera Unitate didaktikoaren aurkezpena Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak ikasleei unitatearen nondik-
norakoak azalduko dizkie: lortu beharreko helburuak, ebaluazio-
adierazleak, saioen antolaketa eta saio-kopurua zehaztuko ditu. 
Halaber, hasierako ebaluazioaren orria emango die, bakarka 
bete dezaten.  

Irakasleak Eraztunen Jauna, J. R. R. Tolkienek idatzitako eleberri 
epiko fantastiko baten laburpena irakurri edo kontatuko die 
ikasleei, unitate didaktiko guztiak irauten duen bitartean ikasleen 
arreta eta motibazioa lortzeko asmoekin. Lehen saio honetan 
kontakizuna egingo da eta eraztunak bidaia hasiko du 
ziurgabetasun handiz betetako eremuak zeharkatuz. 

Unitate honetan ikastetxearen eremutik kanpo dauden 
inguruneak erabiliko dira. Horietara iristeko eta bertan jolasteko 
hainbat arau eta segurtasun neurri bete beharko dira. Adibidez: 
binaka irakasleak daraman soka bati eutsita espaloitik joan 
beharra, errepideak zebra-bideetatik gurutzatu beharra, parkeko 
eremutik ez ateratzea, parkean jolasean ari direnean 
inguruarekiko eta ingurukoekiko errespetua bermatzeko 
gutxienezko jarrera izan eta arauak bete beharra. 

Halaber, irakasleak saio honetan zehar egin beharreko jarduerak 
aipatuko dizkie ikasleei. 

 

 

2. jarduera 
Oinarrizko zirkulazio-arauak eta segurtasun 

neurriak 
Denbora 10 min 
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Ikasle guztiak batera. Irakasleak oinarrizko zirkulazioen arauak 
azalduko dizkie ikasleei: 

1.   Oinezkoek espaloi, igarobide, nasa eta eurentzat 
egokitutako espazioetan ibili beharko dute. Galtzadak eta 
bizikleta-bideak gurutzatzean, arriskurik gabe egin 
dezaketela ziurtatuko dute, eta gainerako oinezko edo 
ibilgailuei trabarik eragin gabe. 

2.    Salbuespenez, bazterbidetik ibili ahal izango dira, eta 
bazterbiderik ez badago, edo egonda ere igarotzeko 
moduan ez badago, galtzadatik ibiliko dira, baldin eta 
arretaz egiten badute, arriskurik eragin gabe eta 
zirkulazioa larriki kaltetu gabe. 

3.    Galtzadak eta bizikleta-bideak gurutzatzean, oinezkoak  
neurri hauek hartuko ditu: -Gainerako erabiltzaileen 
zirkulazioa ez du oztopatuko. -Zirkulazio-agenteek 
adierazitakoa beteko du. -Seinale horizontal eta bertikalak 
errespetatuko ditu, eta ez da pasabidean sartuko 
seinaleak horrela adierazi arte. -Galtzadak 
oinezkoentzako egokitutako pasabideetatik zeharkatuko 
ditu gainerako erabiltzaileen segurtasuna bermatuz; 
horrelakorik gertu ez balego, galtzadarekiko 
perpendikularrean dagoen edozein puntutik zeharkatuko 
du. 

4.   Oinezko-gunetzat hauek joko dira: - Parke, lorategi eta 
pasealekuak. 

5.    Bizikleta-erreia espaloiaren gainean dagoenean, 
oinezkoek gurutzatu ahal izango dute, baina ezingo dira 
bertan gelditu, ez eta bertatik igaro ere. Bizikletariek, 
beren aldetik, bizikleta-erreia gurutzatzen duten 
oinezkoen lehentasuna errespetatuko dute, abiadura 
motelduz. 

6.    Bizikletaz ibili ahal izango da parke, pasealeku eta 
oinezkoen guneetan, baldin eta abiadura oinezkoenera 
egokitzen bada, mugimendu arduragaberik egiten ez 
bada eta oinezkoen lehentasuna errespetatzen bada. 
 
Segurtasun neurriak: 
 
Irakasleak parkean ezarriko dituen mugetatik ezin da inor 
atera. Irakasleak txilibitua jotzen duenean aldez aurretik 
zehaztutako leku batean elkartu behar dira ikasle guztiak. 
Jarduerak proposatutakoan, egin beharrekoa eta 
norberaren gaitasun motorrak ebaluatu eta horien arabera 
ekin. 
Arriskua sumatuz gero, neurtu zenbaterainoko arriskua 
den, mantsotu, gelditu, laguntza eskatu edo jasateko 
moduko arriskua dela baloratuz gero, aurrera egin. 
Debekatuta dago parkeko ordena kaltetzea edota parkeko 
beste bisitariak deseroso sentiaraziko dituzten jokaerak 
izatea. 
Ikasleek ingurune naturala eta jardueretarako behar duten 
materiala zaindu beharko dute, eta ahalik eta ondoen 
zaintzen saiatuko dira. 
Norbaitek parkean kalte materialak eraginez gero, kalte 
horien erantzukizuna berea izango da. Konponketak 
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ekarriko dituen gastuak bere gain hartu beharko ditu 
ikasleak. 

3. jarduera Etsaiek ez harrapatzeko zuhaitza besarkatzea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Parkea punta batetik bestera zeharkatu 

beharko dute ikasleek eraztuna etsaien eskuetan ez erortzeko.  

Gaurko saioan ikasle bat arduratuko da eraztuna eramateaz, 

Frodo izango balitz bezala (kapa gorria soinean). Irakasleak 

gaiztoaren rola beteko du (Sauronen zerbitzari bat izango balitz 

bezala) kapa beltza soinean daramalarik. Irakasleak nahi 

duenean, oihu egingo du eta zenbaki bat esango du ozenki. Hori 

entzundakoan ikasleek entzundako zenbaki horren araberako 

taldekatzeak egingo dituzte, eta elkarri eskua eman eta gaiztoak 

(irakaslea) ez harrapatzeko zuhaitz bat besarkatu beharko dute. 

Norbait harrapatzen badute gaizto bihurtuko da eta irakaslearekin 

batera arituko da besteak berriro harrapatzen ahalegintzen. 

Eraztuna daraman ikasleak, harrapatua izan baino lehen, 

eraztuna atzamarrean jartzea lortzen baldin badu, berriro irteera 

puntura joateko aukera izango du.  

 

4. jarduera 
Marka eta seinaleei jarraituz ihes egiteko 

ibilbideak 
Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Oraingo honetan aldez aurretik ibilbidea 

markatuta egongo da parkean eta ikastolarako itzulerako bidean. 

Etsaiengandik ihes egiteko ikasle guztiek batera seinaleei 

jarraituta ibilbidea egingo dute. 

Bide gurutzeetan norabide aldaketa markak, bidegurutzetik 

gehienez bost metro lehenago eta bost metro ondoren, eta 

jarraipen ikurrak jarri behar dira bide egokia hartu dutela 

ziurtatzeko; hartu behar ez den bidean, bidegurutzetik gehienez 

bost metrora, norabide okerraren ikurra. Ikasleei gogoratuko 

zaizkie oinarrizko zirkulazio-arauak. 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako 
bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea 
izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 
gero.  

Irakasleak honelako galderak egin ditzake: 

- “Eraztunaren istorioak motibatu al zaituzte?” 
- “Guztiok parte hartu al duzue?”. 
- “Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik?”. 
- “Ikastetxetik atera garenean zirkulazio arauak 

lagungarriak izan al dira? Eta segurtasun neurriak? 
- “Lortu al duzue gaurko saioan eraztuna etsaien eskuetan 
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ez erortzea? Zer egin behar izan duzue hori lortzeko?” 
- “Zailak edo errazak egin zaizkizue proposatutako 

jarduerak?”. 
… 

Eta galdera garrantzitsuena:  

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei 
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer 
landuko duten azaltzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko 
dute. 
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2. saioa 

Saioaren 
helburua 

Elkarlaneko erronka bat gainditzea (hamar baliza aurkitzea). 

Parkeko planoak edo parkeko argazkiak ematen duen informazioa ulertzea. 

Parkeko argazki baten laguntzaz ingurune natural batean balizak aurkitzea. 

Non Parkean 

Materiala 
Eraztuna, parkeko planoak edo parkeko argazkiak, 20 baliza, autoebaluazio-
orria (4. eranskina), kapak edo koloretako petoak 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan 
landutakoa ekarriko dute gogora. Horren ostean, irakasleak saio 
honetan zer landuko duten azalduko du. 

 

2. jarduera 
Oinarrizko zirkulazio-arauak eta segurtasun 

neurriak 
Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak oinarrizko zirkulazio-arauak eta 
segurtasun neurriak gogoraraziko dizkie ikasleei. 

 

  

3. jarduera Balizak (janari eta edari puntuak) aurkitzea Denbora 40 min 

Ikasle guztiak batera. Jarduera hasteko, irakasleak elkarlaneko 
erronkaren azalpena egingo du. Erronkaren helburua da 40 
minutuan, ikasle talde osoak, parkeko argazki batean 
markatutako 10 baliza aurkitzea (baliza horietan basoa 
zeharkatzeko behar duten janaria eta edaria daude era 
sinbolikoan). Ikasleei azpimarratu egin behar zaie erronka talde 
osoarentzat dela, eta, horrenbestez, guztien ekarpena 
ezinbestekoa dela arrakasta lortzeko. Kontuz ibili beharko dira, 
zeren etsaiek badakite parkea zeharkatu behar dutela eta hainbat 
baliza oker kokatu dituzte (pozoiez betetako jakiak eta edaria 
izango dira) ikasleak tranpan erortzeko eta eraztuna kentzeko. 
Norbaitek baliza oker bat hartuko balu, lurrean etzanda geratuko 
litzateke eta beste kideen artean garraiatu beharko lukete.  

Ikasle batzuen ekarpena handiegia eta beste batzuena txikiegia 
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ez izateko irakasleak behaketa arreta handiz egingo du eta talde 
osoarekin batera desorekak konpontzen ahaleginduko da. 

 

 

4. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako bizipenak, 
zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea da. Ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez gero.  

Irakasleak honelako galderak egin ditzake: 

- “Parkeko planoa edo parkeko argazkia ongi 
interpretatzeko gai izan zarete? Lortu al duzue erronka 
gainditzea?”. 

- “Zaila egin al zaizue balizak aurkitzea?” 
- “Norbaitek hartu al du okerreko baliza? Zaila izan al da 

pozoindutako kidea garraiatzea? Hori mendi punta batean 
gertatuko balitz, zer egingo zenukete?”  

- “Lortu al duzue gaurko saioan ere eraztuna etsaien 
eskuetan ez erortzea? Zer egin behar izan duzue hori 
lortzeko?” 

- “Guztiok parte hartu al duzue?”. 
- “Norbait gaizki sentitu da? Zergatik?”. 
- “Zailak edo errazak egin zaizkizue proposatutako 

jarduerak?”. 
… 

Eta galdera garrantzitsuena:  

     “Zer ikasi duzue gaur?”. 

Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei 
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer 
landuko duten azaltzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko 
dute. 

 



 SEIGARREN UNITATE DIDAKTIKOA
   INGURUNEAN JOLASTEN ETA INGURUNEA EZAGUTZEN 

19 
LEHEN HEZKUNTZA. 1. MAILA 

 

3. saioa 

Saioaren 
helburua 

Ingurune naturalean oreka landuta ekintzak segurtasunez egitea: igo, jaitsi, korrika 
egin, biraka ibili, irristatu, sokan kulunkatu, altueran zinta gainean ibili. 

Jardueretan, gustura parte hartzea eta jarrera positiboa izatea erronken aurrean. 

Naturarekiko errespetuz jokatzea. 

Non Parkean 

Materiala 
Eraztuna, eskailera bertikala, kartoi zati handiak, kulunkatzeko soka, begiak 
estaltzeko zapiak, adarra, slackline egiteko zinta, autoebaluazio-orria (4. 
eranskina), kapak edo koloretako petoak 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogora ekarriko du aurreko 
saioan landutakoa. Horren ostean, saio honetan zer landuko 
duten azalduko du.  

 

2. jarduera 
Oinarrizko bide-seinaleak, segurtasun neurriak 

gogoraraztea 
Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak oinarrizko zirkulazioen arauak 
eta segurtasun neurriak gogoraraziko dizkie ikasleei. 

 

  

3. jarduera Parkean etsaiengandik ihes egitea 1. zirkuitua Denbora 40 min 

Bakarka. Jarduera hasteko, irakasleak erronkaren azalpena 
egingo die ikasleei. Gogoraraziko die eraztuna leku seguru 
batera garraiatzen ari direla: eginkizun horretan kokatuko da 
jarduera. Gaurko saioaren erronka ikasleek bakarka parkean 
prestatutako zirkuitua egitea da. (Dena den, adarra jotzen 
entzuten badute etsaien erasoaldia izango da. Ikasle bakoitza 
lekuan geldirik geratuko da irakaslearen azalpenak entzun arte.) 

- Parke osoari bira bat egin korrika eginez. 
- Zuhaitz bat edo batzuk igo, eta ondoren, jaitsi. Zuhaitzetara 
igotzea debekatuta egonez gero, eskailera bertikala kokatuko da. 
- Hainbat altueratatik jauzi egin. 

 

 
 



 SEIGARREN UNITATE DIDAKTIKOA
   INGURUNEAN JOLASTEN ETA INGURUNEA EZAGUTZEN 

20 
LEHEN HEZKUNTZA. 1. MAILA 

 

  

- Lurrean edo belardian etzanda daudelarik, biraka hainbat metro 
egin. 
- Arrastaka, espazio zehatza zeharkatu. 
- Kartoi baten gainean jarri eta maldan dagoen belardi batetik 
irristatuz behera iritsi. 
- Altu dagoen adar batetik soka eskegi eta bertan kulunkatuz 
espazio bat gainditu. 
- Slack line praktika. Zinta laua jarriko da bi zuhaitzen artean, eta, 
orekari eutsita, gainetik zeharkatu. 
 
Halako batean, etsaien erasoaldia gertatuko da (erasoaldia 
irudikatzeko irakasleak adarra joko du ozenki) eta ikasle erdiek 
itsu bukatuko dute (gelako zerrendako zenbaki bakoitiek). Berriro 
zirkuitua hasi beharko dute eta horretarako itsu bakoitzak itsu 
geratu ez den kidea izango du ondoan laguntza eskaintzeko. 
Denbora egonez gero, rolak txandatuko dituzte ikasleek.  
(Zirkuituko jarduera jakin batean, arriskuarengatik, irakaslea 
kokatuko da itsuei laguntza emateko.) 
 

 
 

 
 
 

 

4. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioaren garapenean ikasleek izandako 
bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea 
izango da. Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez 
gero.  

Irakasleak honelako galderak egin ditzake: 

- “Guztiok parte hartu al duzue zirkuituan?”. 
- “Norbait gaizki sentitu al da? Beldurrik sentitu al duzue? 

Zergatik?”. 
- “Zirkuituko zer jardueratan sentitu zarete trebeago? Eta 

okerrago?” 
- “Zer moduz moldatu zarete itsu bezala? Eta itsuen 

laguntzaile bezala?” 
- “Zailak edo errazak egin zaizkizue proposatutako 

jarduerak?”. 
… 

Eta galdera garrantzitsuena,  

“Zer ikasi duzue gaur?” 

Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei 
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer 
landuko duten azaltzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko 
dute. 
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4. saioa 

Saioaren 
helburua 

Segurtasunez mugitzea parkean zehar. 

Zentzumenek natura ingurunean duten garrantziaz jabetzea. 

Ezindutako kideari gidari-laguntza egokia eskaintzea. 

Non Parkean 

Materiala 
Eraztuna, begiak estaltzeko zapiak, zintzarri txikiak, dastatzeko produktuak 
(pipak, almendrak…), autoebaluazio-orria (4. eranskina), kapak edo koloretako 
petoak 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogora ekarriko du aurreko 
saioan landutakoa. Horren ostean, saio honetan zer landuko 
duten azalduko du. 

 

2. jarduera 
Etsaien lurraldea zeharkatzeko ibilbidea begiak 

itxita  
Denbora 

15 min + 15 
min 

Binaka. Irakasleak azalduko du gaurko saioan eraztuna elfoen 
lurretatik garraiatu behar dela. Elfoak lagunak dira baina 
sekretupean eduki nahi dute haien bizilekua. Horregatik, lurraldea 
zeharkatzen utziko dute baina begiak estalita eramanda. Ikasle 
bakoitzak elfo-gidari bat izango du ondoan lurraldea arrakastaz 
zeharkatzeko.  

Elfo-gidariarena egiten duten ikasleek kidea nahi duten lekuetatik 
eramango dute, baina zentzumenak arreta handiz erabiltzeko 
gomendioa egingo diete kideei. Zuhaitz jakin bat ukitzera eraman 
dezakete kidea, lore bat usaintzera, txoko batean nahita jarritako 
produktuak dastatzera (pipak, almendrak), harri bereziren bat 
ukitzera, zarata bereziak entzutera (eskegitako zintzarri txikiak), 
etab. Ibilbidea bukatu ondoren, elfo-gidariak itsua berriro irteera 
puntura eramango du eta orain, begiak zabalik dituelarik aurretik 
egin duen ibilbidea zein den asmatzen ahaleginduko da. 

Gero, rol aldaketa.  

 

3. jarduera Etsaiek atxilotutako kidea bilatzera Denbora 
 

15 min 
 

Ikasle guztiak batera, bat izan ezik. Irakasleak ikasle bati parkean 
nahi duen lekuan ongi ezkutatzeko esango dio. Bitartean, beste 
kideei azalduko die gauean etsaiak etorri eta kide bat atxilotu 
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dutela. Parkeko eremuan dute atxiloturik eta erronka izango da 
denen artean atxilotutako kidea bilatzea eta askatzea. 
Atxilotutako kidea aurkitu ondoren, beste kide bati emango zaio 
aukera ezkutatzeko. Horrela, denborak ematen duen bitartean.  

 

 
 

4. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako bizipenak, 
zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea izango da. 
Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez gero.  

Irakasleak honelako galderak egin ditzake: 

- “Guztiok parte hartu al duzue?”. 
- “Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik?”. 
- “Lortu al duzue begiak irekita begiak itxita egin duzuen 

ibilbidea asmatzea?” 
- “Zentzumenak garrantzitsuak al dira? Zer nolako 

informazioa ematen digute? Natura ingurunean 
garrantzitsuak al dira? Ideia ona al da natura ingurunean 
kaskoak ipini eta musika entzuten joatea?” 

- “Nola moldatu zarete bakarrik ezkutatu zaretenak? 
Arriskurik sentitu duzue? Edo konfiantza eta segurtasuna 
sumatu duzue? 

- … 
Eta galdera garrantzitsuena: 

“Zer ikasi duzue gaur?”. 

Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei 
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer 
landuko duten azaltzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko 
dute. 
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5. saioa 

Saioaren 
helburua 

Ingurune naturalean jolas aukerak esperimentatzea eta jolasetan segurtasunez 
parte hartzea. 

Ziurgabetasunak sor dezakeen beldurra kudeatzea ezkutaketa jolasetan. 

Naturarekiko errespetuz jokatzea. 

Non Parkean 

Materiala Eraztuna, autoebaluazio-orria (4. eranskina), kapak edo koloretako petoak 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogora ekarriko du aurreko 
saioan landutakoa. Horren ostean, saio honetan zer landuko 
duten azalduko du. 

 

2. jarduera Gerra piztu da: harrapatzaileak eta iheslariak Denbora 30 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek kopuru berdineko bi talde osatuko 
dituzte. Talde batekoak eraztuna lapurtu nahi dutenak 
(harrapatzaileak) dira, eta bigarren taldekoak, eraztuna 
garraiatzen dutenak dira (iheslariak). 
Jolas-eremuan kartzela bat egongo da. Kartzelatik abiatuta, 
harrapatzaileak iheslariak harrapatzera joango dira. 
Harrapatutakoak kartzelara eramango dituzte eskutik helduta. 
Bertan, kate bat egingo dute iheslariek. Kateatutakoak aske 
geldituko dira baldin eta libre dagoen iheslari batek kateko norbait 
ukitzen badu. 
Jolasa amaituko da harrapatzaileek iheslari guztiak 
harrapatutakoan.  
Eraztuna gainean daramanak harrapa ez dezaten eraztuna 
janzteko aukera izango du. Eraztuna jantzi eta minutu batean 
ikusezin bihurtuko da baina ezin izango ditu bere lagunak askatu. 
Soilik bera ez harrapatzea saihestuko du. Eraztuna janzten 
duenean bi besoak buru gainean eramango ditu eta horrela, 
harrapatzaileek jakingo dute ezin dela bera harrapatu. 
1. aldaera:  
Harrapatzaile- eta iheslari-kopuruak desberdinak izango dira. 
2. aldaera:  
Kartzelan dauden iheslariak ez dira eskutik helduta egongo, eta 
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banan-banan askatu beharko dira. 

3. jarduera Ezkutatutako etsai guztiak bilatzea Denbora 15  min 

Ikasle guztiak batera, bat izan ezik. Ikasle hori bilatzailea da. 
Bilatzailea begiak itxita 50era arte (edo erabakitzen den beste 
zenbakira arte) zenbatzen hasiko da etxe izeneko leku jakinean. 
Bitartean, beste kide guztiak (etsaiak) ezkutatzera abiatuko dira. 
Bilatzailea, zenbatzen bukatu eta gero, ezkutatutako kideen bila 
abiatuko da. Bilatzaileak norbait ikusiz gero, etxera itzuli behar 
du, etxea ukitu eta ikusi duen etsai horren izena esan behar du. 
Orduan, ikusitako etsaia harrapaturik geratzen da. Baina 
ikusitako etsaia bilatzailea baino azkarrago iristen baldin bada 
etxera, etxea ukitu eta nigatik! esango balu libratu egingo 
litzateke. Hori gertatuz gero, hurrengo txandan berriro 
ezkutatzeko aukera lortuko luke. Bestetik, etsaia bilatzailearen 
baino azkarrago etxera iritsi eta denengatik esango balu, orduan 
harrapatutako etsai guztiak libre geratuko lirateke. 

Etsai guztiak harrapatzean, harrapatutako lehen etsaia hurrengo 
txandan bilatzailea izango da. 

 
 

 
 

 

4. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako bizipenak, 
zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea izango da. 
Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez gero.  

Irakasleak honelako galderak egin ditzake: 

- “Nola moldatu zarete gerran? Non da errazago jolastea 
gerrara, eskolako patioan edo parkean? Eta gusturago? 
Zergatik?” 

- “Guztiok parte hartu al duzue?”. 
- “Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik?”. 
- “Nola moldatu zarete ezkutaketa-jolasean?” 
- “Arriskurik sentitu duzue? Edo konfiantza eta segurtasuna 

sumatu duzue?” 
- … 

Eta galdera garrantzitsuena: 

            “ Zer ikasi duzue gaur?”. 

Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei 
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer 
landuko duten azaltzeko. 

Hausnarketa ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko dute. 
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6. saioa 

Saioaren 
helburua 

Ingurune naturalean oreka landuta ekintzak segurtasunez egitea: igo, jaitsi, korrika 
egin, jauzi egin, biraka ibili, sokan kulunkatu, altu jarrita dagoen zinta gainean ibili. 

Ikusmen zentzumena mugatuz inguruneak eskaintzen dituen arrisku objektiboak 

identifikatzea. 

Espazio bertikalean igotzean, eskuen eta oinen euskarriak eraginkortasunez 

erabiltzea. 

Non Parkean 

Materiala 
Eraztuna, eskailera bertikala, kulunkatzeko bi soka, begiak estaltzeko zapiak, 
adarra, slackline egiteko zinta, kapak edo koloretako petoak, autoebaluazio-
orria (4. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogora ekarriko du aurreko 
saioan landutakoa. Horren ostean, saio honetan zer landuko 
duten azalduko du. 

 

2. jarduera 
Oinarrizko zirkulazio-arauak eta segurtasun 

neurriak 
Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak oinarrizko-zirkulazio arauak eta 
segurtasun-neurriak gogoraraziko dizkie ikasleei. 

 

 

 
 

3. jarduera Parkean etsaiengandik ihes egitea 2. zirkuitua Denbora 40 min 

Bakarka. 2. zirkuitua egiteko euri txikia ari duenean edo lurra 
bustita dagoenean, ikasleek ikus dezaten zer nolako aldea 
dagoen zorua lehorra egotetik bustita egotera. Jarduera hasteko, 
irakasleak ikasleei azalduko die jardueran zer erronka gainditu 
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beharko duten. Gogoraraziko die eraztuna leku seguru batera 
garraiatzen ari direla, eginkizun horretan kokatuko da jarduera. 
Eguneko saioaren erronka ikasleek bakarka parkean 
prestatutako zirkuitua egitea izango da. (Dena den, adarra jotzen 
entzuten badute, etsaien erasoaldia izango da. Ikasle bakoitza 
dagoen lekuan geldirik geratuko da irakaslearen azalpenak 
entzun arte.) 

- Parke osoari bi bira egin korrika eginez (aurreraka, atzeraka, 
alboka). 
- Parkean baldin badago horma bertikalen bat edo etzanen bat 
igo, eta ondoren, jaitsi. Horma bertikalik ez badago, eskailera 
bertikala jarriko da. 
- Altu dauden hainbat tokitatik jauzi motak esperimentatu eta erori 
ondoren, itzulipurdia egiten ahalegindu.  
- Lurrean edo belardian etzanda daudelarik, biraka (nahi duten 
bira mota aukeratu dezakete ikasleek) hainbat metro egin. 
- Arrastaka, baina ahoz gora (burua zerura begira kokatuz), 
espazio jakina zeharkatu. 
- Maldan behera korrika jaitsi eta berriro igotzeko era 
eraginkorrena bilatu. 
- Altu dagoen adar batetik soka eskegi eta kulunkatuz alboan 
eskegitako beste soka batean zintzilikatzen ahalegindu. 
- Slack line praktika. Zinta laua kokatuko da bi zuhaitzen artean 
eta orekari eutsita gainetik zeharkatzen ahalegindu. 
 
Halako batean, etsaien erasoaldia gertatuko da (erasoaldia 
irudikatzeko irakasleak adarra joko du ozenki) eta ikasleen erdiek 
itsu bukatuko dute (gelako zerrendako zenbaki bikoitiek). Berriro 
zirkuitua hasi beharko dute eta horretarako itsu bakoitzak itsu 
geratu ez den kidea izango du ondoan laguntza eskaintzeko. 
Denbora egonez gero, rolak txandatuko dituzte ikasleek.  
(Arriskuarengatik zirkuituko jarduera jakin batean irakaslea 
kokatuko da itsuei laguntza emateko.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako bizipenak, 
zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea izango da. 
Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez gero.  

Irakasleak honelako galderak egin ditzake: 

- “Guztiok parte hartu al duzue zirkuituan?”. 
- “Norbait gaizki sentitu al da? Beldurrik sentitu al duzue? 

Zergatik?”. 
- “3. Saioko zirkuitua edo gaurkoa, zein izan da zailagoa? 

Zergatik?” 
- “Zirkuituko zer jardueratan sentitu zarete trebeago? Eta 

baldarrago, traketsago?” 
- “Zer moduz moldatu zarete itsu bezala? Eta itsuen 

laguntzaile bezala?” 
- “Zailak edo errazak egin zaizkizue proposatutako 

jarduerak?”. 
- … 
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Eta galdera garrantzitsuena: 

            “Zer ikasi duzue gaur?”. 

Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei 
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer 
landuko duten azaltzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko 
dute. 
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7. saioa 

Saioaren 
helburua 

Gutxieneko ziurgabetasuna eskaintzen duen eremuan harrapaketaren jolas 
aukerak esperimentatzea. 

Ikusmena mugatuz, soinuen jatorria identifikatzea eta horiekin erreakzionatzea.  

Non Parkean 

Materiala 
Eraztuna, begiak estaltzeko zapiak, oinak lotzeko sokak, zintzarriak, konoak, 
foanezko baloiak, kapak edo koloretako petoak, autoebaluazio-orria (4. 
eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogora ekarriko du aurreko 
saioan landutakoa. Horren ostean, saio honetan zer landuko 
duten azalduko du. 

 

2. jarduera 
Etsaiak aurkitzea eta harrapatzea soinuak 

entzunez 
Denbora 20 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak bi taldetan banatuko dira. Talde 
batean etsaiak izango dira; begiak estalita izango dituzte eta 
harrapatzaileak izango dira. Beste taldean eraztuna garraiatzen 
ari direnak izango dira, hauek begiak estali gabe izango dituzte, 
baina oinak lotuta. Iheslari bakoitzak zintzarriak eskegita 
eramango ditu, mugitzen denean hotsa egiteko. Iheslarien lana 
parkeko espazio jakin bat zeharkatzea izango da etsaien 
eskuetan erori gabe. Etsaien lana zintzarriak entzun eta 
informazio horri esker aurkari guztiak harrapatzea izango da. 
Jolas eremua ziurra izateko talde bakoitzetik soilik hiru edo lau 
kide arituko dira jolasean (espazioak ziurtasuna lortzeko ematen 
duen aukeren arabera). Jolasten ari ez diren kideek biribil bat 
eginez jolas-eremu jakina osatuko dute. Irakaslea adi egongo da 
inork minik hartu ez dezan. Iheslariak harrapatu ahala edo ihes 
egitea lortuz gero, beste iheslari berri batzuk sartuko dira 
biribilera.  

Eraztuna daraman ikasleak eraztuna jantzi dezake harrapa ez 
dezaten, baina berriro hasierako puntura joango da. 

 

3. jarduera Banan-banan etsaiengandik ihes egitea Denbora 25 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak bi taldetan banatuko dira. Talde 
batean etsaiak izango dira, eta harrapatzaileak izango dira.  

 
 



 SEIGARREN UNITATE DIDAKTIKOA
   INGURUNEAN JOLASTEN ETA INGURUNEA EZAGUTZEN 

29 
LEHEN HEZKUNTZA. 1. MAILA 

 

 

 

Beste taldean eraztuna garraiatzen ari direnak izango dira.  

Parkeko espazioan 20 x 20 metroko eremua markatuko da. 
Iheslari bakoitzak laukizuzen horretara sartzeko ate batzuk 
izango ditu (ateak konoekin markatuko dira aldez aurretik). 
Iheslariaren helburua laukizuzenaren barruan ahal duen denbora 
gehien bizirik irautea izango da. Harrapatzaileek foanezko 
(aparrezko) lau baloi izango dituzte. Baloi horiek laukizuzenaren 
kanpotik (soilik baloia berreskuratzera sartuko dira laukizuzen 
barrura) jaurti eta iheslaria jotzen ahaleginduko dira. Baloiak 
iheslaria jo ondoren, lurra ukitu behar du iheslaria harrapatua 
izateko. Iheslariak baloia eskuetan hartzea lortuz gero, biziari 
eutsiko dio eta jolasean jarraituko du. Lehen iheslaria hil bezain 
laster, bigarren iheslaria sartuko da markatutako laukizuzenera 
berak aukeratzen duen atetik, eta horrela jarraituko dute azken 
iheslaria hil arte.  

Ondoren, rol aldaketa. Iheslariek (orain harrapatzaile lana egingo 
dute) aukera izango dute eraztuna berriro eskuratzeko eta 
garraiatzeko misioarekin jarraitzeko. 

Aldagaiak: baloi gehiago sartu, espazioa handitu, espazioa 
txikitu, iheslari talde osoa harrapatzeko behar den denbora 
neurtu. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako bizipenak, 
zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea izango da. 
Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez gero.  

Irakasleak honelako galderak egin ditzake: 

- “Nola moldatu zarete azken jardueran? Gauza bera al da 
eskolako patioan edo parkean jolastea? Non aritzen 
zarete gusturago? Zergatik?” 

- “Guztiok parte hartu al duzue?”. 
- “Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik?”. 
- “Nola moldatu zarete begiak itxita? Arriskurik sentitu 

duzue? Edo konfiantza eta segurtasuna sumatu duzue? 
Begiak estalita ditugunean, zerk hartzen du garrantzia 
gehien?” 

- … 
Eta galdera garrantzitsuena: 

            “ Zer ikasi duzue gaur?”. 

Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei 
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer 
landuko duten azaltzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko 
dute. 
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8. saioa 

Saioaren 
helburua 

Harrapaketa-jolasetan desplazamendua espazioan aurki ditzaketen 
oztopoetara egokitzea. 

Ikusmen zentzumena mugatuz, entzumenaren bidez orientatzeko gai izatea. 

Gutxieneko ziurgabetasuna eskaintzen duen eremuan ezkutaketa jolas aukerak 
esperimentatzea eta sor daitekeen beldurra kudeatzea. 

Non Parkean 

Materiala 
Eraztuna, begiak estaltzeko zapia, kapak edo koloretako petoak, 
autoebaluazio-orria (4. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan 
landutakoa ekarriko dute gogora. Horren ostean, irakasleak saio 
honetan zer landuko duten azalduko du. 

 

2. jarduera Lurra ez ukitzea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Hiru ikasle, petoak edo kapa beltzak 
jantzita, harrapatzaileak (etsaiak) izango dira; gainerakoak 
iheslariak (eraztuna garraiatzen dutenak). Parkean lurretik 
goialdeetara igotzeko aukera asko dituen eremu batean jolastuko 
dira. Harrapatzaileak iheslariak harrapatzen ahaleginduko dira 
(ukitzea nahikoa da), eta haiek, harrapa ez ditzaten, nonbaitera 
igo daitezke. Behin nonbaitera igota, ezin dira hamar segundo 
baino gehiago gelditu bertan. Goialde batean norbait badago eta 
beste bat igotzen bada, aurretik zegoenak jaitsi behar du. 
Harrapatzaileren batek norbait atzemanez gero, hura 
harrapatzaile bihurtuko da eta harrapatzailea iheslari. Nolanahi 
ere, harrapatzailea ezingo da goialde baten ondoan gelditu 
bertan dagoena noiz jaitsiko zain, hura harrapatzeko. Sei-zortzi 
minutu igaro ondoren, harrapatzaileek iheslariak atzeman ahala, 
horiek harrapatzaile bihurtzen joango dira, baina harrapatzaileak 
ez dira gehiago iheslari bihurtuko, eta denak harrapatzaile 
bihurtzean bukatuko da jolasa. 

Jolas honetan eraztuna garraiatzen duenak eraztuna leku seguru 
batean ezkutatuko du jolasak iraun bitartean. Hurrengo 
jolaserako berriro hartu beharko du.  
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3. jarduera Itsua gidatzea Denbora 20 min 

Ikasle guztiak batera. Talde osoa parkean elkarrekin egongo dira. 
Une jakin batean irakasleak adarra joko du eta etsaiak etorri 
direla adieraziko du. Hori dela eta, eraztuna garraiatzen duen 
ikaslea itsu geratuko da (begiak estalita) eta dagoen lekutik muga 
jakin bateraino iritsi beharko du. Beste kide guztiek oihuka gidari 
lanak egingo dizkiote, “ezkerrera, eskuinera” esanez eta parkean 
topa ditzakeen oztopoak gainditzen lagunduz. 

Gero, eraztuna garraiatzeko beste kide berri bat aukeratuko da. 
  

4. jarduera Bat lehenik eta gero, denok ezkutatzea Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera, bat izan ezik. Irakasleak ikasle bati parkean 
nahi duen lekuan ongi ezkutatzeko esango dio. Bitartean beste 
kideei azalduko die gauean etsaiak etorri eta kide bat atxilotu 
dutela. Parkeko eremuan dute atxiloturik eta erronka izango da 
denen artean atxilotutako kidea bilatzea eta askatzea. 
Atxilotutako kidea aurkitu ondoren, jolasa bukatu beharrean, 
bilatzailea ezkutatutako kidearen ondoan kokatuko da etsaiak 
oso hurbil daudelako (nahiz eta haiek ezin ikusi). Horrela, gero 
eta kide gehiago egongo dira ezkutatuta eta gero eta bilatzaile 
gutxiago. Ezkutatuta dauden kideengana hurbiltzen azkena den 
hori izango da ezkutatzen hurrengoa. 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Taldean. Saioan zehar ikasleek izandako bizipenak, zailtasunak, 
lorpenak eta emozioak aipatzeko unea izango da. Ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez gero.  

Irakasleak honelako galderak egin ditzake: 

- “Zer moduz moldatu zarete itsua gidatzen? Eta itsua? 
Ikusmena murrizteak zer eragin du parkean?”. 

- “Guztiok hartu duzue parte?”. 
- “Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik?”. 
- “Bakarka ezkutatu zaretenean beldurrik sentitu duzue?” 
- “Lurra ez ukitzea jolasean, zer moduz aritu zarete 

parkean? Eskolan jolastearekin zer desberdintasun ditu? 
- “Oztopo asko dauden espazioan korrika egitea erraza da? 

Zergatik? Zer alde dago oztoporik ez dagoen eremu 
batekin alderatuz?”  

-  … 

Eta galdera garrantzitsuena: 

“ Zer ikasi duzue gaur?”. 

Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei 
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer 
landuko duten azaltzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko 
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dute. 
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9. saioa 

Saioaren 
helburua 

Espazio bertikalean zeharka aritzean edo igotzean, eskuen eta oinen 
euskarriak eraginkortasunez erabiltzen ahalegintzea. 

Distantziak zuzentasunez neurtzeko gaur egun sortu diren mapen aplikazio-
zerbitzariak (Google maps, Open Street Map…) irakaslearen laguntzarekin 
ezagutzea. 

Euskadiko eguraldiari buruzko informazioa eta aurreikuspena jakiteko 
irakaslearen laguntzarekin web orriak bisitatzea. 

Egun bateko irteerarako motxilan zer eraman behar den ezagutzea. 

Non 

Parkean  

(Parkean eskaladako jarduera egiteko horma egokirik ez balego, gimnasioko 
horma-barretan edo boulder batean egin daiteke saioa) 

Materiala 
Bi kasko, eraztuna, begiak estaltzeko zapia, kapak edo koloretako petoak, 
ordenagailu eramangarria, papera eta arkatza, autoebaluazio-orria (4. 
eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan 
landutakoa ekarriko dute gogora. Horren ostean, irakasleak saio 
honetan zer landuko duten azalduko du. 

 

2. jarduera Etsaiak eta eraztun garraiatzaile iheslariak Denbora 15 min 

Bi taldetan. Talde osoa bi taldetan banatuko da: talde bateko 

ikasleak etsaiak izango dira, eta bestekoak eraztuna garraiatzen 

ari direnak. Lehenik, eraztuna garraiatzen duten taldeko ikasle 

bat horma etzan batean kokatuko da. Jarri den lekutik bi metrora, 

etsai bat kokatuko da. Irakasleak seinalea emandakoan, bi 

kideak (etsaia eta eraztuna garraiatzen duten taldeko kidea) 

horizontalki eskalatzen eta horma osoa zeharkatzen 

ahaleginduko dira, aurrez ezarritako helduleku bateraino.  

Etsaiaren eginkizuna da aurretik doan kidea ukitzea; hori lortuz 

gero, kidea harrapatuta egongo da. Denbora sobera egonez 

gero, rolak trukatuko dira (iheslariak izan direnak harrapatzaileak 

izango dira; harrapatzaileak izan direnak, berriz, iheslariak izango 

dira), eta jarduera bera egingo dute. 
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3. jarduera Begiak itxita eskalatzea   Denbora 15 min 

Binaka. Etsaiek ingurua kutsatu dute gas pozoitsuarekin. Gasak 

begiak ukituz gero, betiko itsu geratzeko arrisku handia dago. 

Gasa saihesteko, begiak itxita eskalatu beharko dute iheslariek. 

Baina iheslari bakoitzak ipotx-kide laguntzaile bat izango du 

ondoan; aholkuak ematen eta gidatzen arituko da. Ipotxei, itxura 

denez, gasak ez omen die eragin kaltegarririk egiten. 

Iheslariek eskalatzea bukatzen dutenean, rol-aldaketa egingo 

dute.  

Ikasle bakoitzak 30 segundo izango ditu horma alde batetik 

bestera zeharkatzeko, edo begiak itxita ahalik eta urrutien 

iristeko.  

 

 

4. jarduera Azken saioko irteera prestatzen Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Alde batetik, irakasleak ordenagailu 

eramangarrian distantziak zuzentasunez neurtzeko gaur egun 

sortu diren mapen aplikazio-zerbitzaria irekiko du (Google maps, 

Open Street Map…). Ikastetxetik irten eta eskualdeko mendi 

gailurreraino eta handik itzultzeko dagoen distantzia kalkulatuko 

da. (Ibilaldiaren iraupena kalkulatzeko kontuan izan behar da 

gutxi gorabehera mendizale batek ordu bete behar duela 300 

metroko desnibela igotzeko, eta beste ordu bat 450 metroko 

desnibela jaisteko.) 

Bestetik, azken saioko mendi-irteera eguneko eguraldiari buruzko 

informazioa eta aurreikuspena jakiteko, irakaslearen 

laguntzarekin web orriak bisitatzen arituko dira. (Euskalmet, El 

tiempo…) 

Azkenik, 3. mailako Mendi-ibilia unitate didaktikotik 29.eranskin-
fitxaren laguntzaz (ZER SARTU MOTXILAN) talde osoaren 
artean erabakiko dute azken irteerarako zer eraman behar duten: 

motxila erosoa, mendiko zapatilak (eguraldi lehorra eginez gero) 
edo botak (eguraldi umela eginez gero), galtzerdiak, praka 
motzak edo luzeak, kamiseta termikoa, jantzi polarra edo jertse 
bat, zira edo anoraka, bisera, eguzkitako betaurrekoak, eguzkitik 
babesteko krema, kantinplora eta janaria. 

(Irakasleak botikina, argazki-kamera, txilibitua, walkie-talkiea, 
mapa, iparrorratza, prismatikoak eta komuneko papera) 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 
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Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako bizipenak, 
zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea izango da. 
Ikasleen kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez gero.  

Irakasleak honelako galderak egin ditzake: 

- “Zer moduz moldatu zarete etsaiarengandik ihes egiten 
eskalatzen? Eta begiak itxita? ”. 

- “Norbait gaizki sentitu al da?”. 
- “Norbaitek beldurrik edo frustraziorik sentitu al du? 

Zergatik?”. 
- “Ikasi al dituzue mendi-irteera egin aurretik 

prestakuntzarako eman behar diren pausuak zein diren? 
… 

Eta galdera garrantzitsuena: 

“ Zer ikasi duzue gaur?”. 

Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei 
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo saioan zer 
landuko duten azaltzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko 
dute. 
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10. saioa 

Saioaren 
helburua 

Mendi-irteeran jarraitu beharreko segurtasun neurriak betetzea. 

Marka eta seinaleei jarraituz (PR) ezarritako ibilbidea egitea. 

Natura-inguruneak errespetatzea. 

Non Eskualdeko mendian 

Materiala 
Eraztuna, mailua, eskualdeko mendiaren mapak, kapak edo koloretako petoak, 
ikasle bakoitzaren ekipamendua, irakasleen ekipamendua, arkatzak, 
autoebaluazio-orria (4. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Hasieran, ikasleek aurreko saioan 
landutakoa ekarriko dute gogora. Horren ostean, irakasleak saio 
honetan zer landuko duten azalduko du. 

Azken saio honekin, unitate didaktikoa bukatuko dute ikasleek. 
Unitate didaktikoari amaiera emateko, eskualdeko mendi 
gailurrera mendi-irteera bat antolatuko da. Irteera goizean hasi 
eta eguerdira arte luzatuko da. 

 

2. jarduera Mendi-ibilian segurtasun neurriak Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak mendi-irteeran jarraitu 
beharreko segurtasun neurriak azalduko ditu:  

- Talde bat izango dira eta horregatik, denak batera joango 
dira.  

- Irakasle bat taldeko buru joango da; inork ez du irakaslea 
aurreratu behar. Beste irakasle bat taldearen atzealdean 
joango da (ikasle-kopuruaren arabera hirugarren irakasle 
bat), inor ez da atzean bakarrik geldituko. Beharra egonez 
gero, gelditu eta aurrekoei abisua pasatuko zaie (Walkie 
talkieak eramatea gomendagarria da). 

- Aldapan gora nahiz eta taldea luzatu inork ez ditu aurreko 
kideak begi bistatik galdu behar. Hala eta guztiz, norbait 
bakarrik bidegurutze batera iritsiz gero, eta inor ez balego 
atzetik datorren irakasleari itxarongo lioke. 

- Ikasle trebeagoak okerrago ibili direnen alboan joango 
dira laguntzeko. 

- Bidetik ez atera lasterbideren bat hartzeko. 
- Langak zeuden modu berean utzi behar dira. 

 



 SEIGARREN UNITATE DIDAKTIKOA
   INGURUNEAN JOLASTEN ETA INGURUNEA EZAGUTZEN 

37 
LEHEN HEZKUNTZA. 1. MAILA 

- Animaliak baldin badaude bakean utziko dira. Landaredia 
errespetatuko da. 

- Ekipo eta jantzi egokiak ekarri behar dira. 
- Irteerarako janaria eta edari aproposa ekarri. 

3. jarduera Eskualdeko mendira seinaleei jarraituz ibilaldia Denbora 
 

90 min 
 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak mendi-irteeran jarraitu 
beharreko segurtasun neurriak azaldu ondoren, ibilbideari ekingo 
diote ikasleek. Mendi gailurrera joateko margotuta dauden PR 
markak jarraituko dituzte. Bidegurutzeetan gidari doan irakasleak 
ikasleei galderak egingo dizkie jarraitu beharreko bide egokia 
zein den aukeratzeko. Irakasleak gogoraraziko du ez dela 
lasterketa bat, korrika ez joateko eta erritmo jarraitu bat hartzeko, 
ahal duten erosoena, lagunekin hitz egiten joateko modukoa. 

Irakasle bakoitzak mapa bat eramango du eskuan eta uneoro 
azalduko die ikasleei zehazki non dauden (Horrela, ikasleak 
maparen eta errealitatearen arteko erlazioaz jabetzen hastea 
bilatuko da). 

 

4. jarduera Eraztunari agurra Denbora 90 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogoratuko du unitate didaktiko  
hasieran Frodok eta bere lagunek bidaia hasi zutela eraztuna 
leku segurura eramateko asmoarekin, garai hartako jakintsuei 
emateko edo agian betiko apurtzeko. Horretarako, hainbat 
lurralde igaro izan behar dituzte, ziurgabetasun eremuak, 
abenturaz beteak, etsaiak inguruan, borrokak eta ihesaldiak.  

Iritsi da unea eraztuna betiko apurtzeko, guztiak konturatu baitira 
eraztunak botere handiegia duela inoren eskuetan uzteko eta 
denen artean, aho batez, erabaki dute eskualdeko mendi 
gailurrean eraztuna betiko suntsitzea. Horretarako, ikasle guztien 
artean biribila osatuko dute. Egun horretan, eraztuna garraiatzen 
ari den ikaslea erdian kokatuko da eta irakasleak mailu bat utziko 
dio, Gandalfek, Azti zuriak, emandako mailu magikoa. Ikasleak 
mailuarekin eraztuna jo eta apurtu egingo du. Jarraian, helburua 
bete dutela ospatzeko festa hasiko da, eta denen artean 
eramandako janaria eta edaria dastatzen hasiko dira. 

Gaurko ibilbidea eskolara iritsitakoan bukatuko da. 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 20 min 

Ikasle guztiak batera. Saioan zehar ikasleek izandako bizipenak, 
zailtasunak, lorpenak eta emozioak aipatzeko unea da. Ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko dira, egonez gero. 

Irakasleak honelako galderak egin ditzake: 

- “Guztiok hartu al duzue parte?”. 
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- “Zer iritzi duzue gaurko mendi-irteerari buruz?”. 
- “Nola sentitu zarete ezagutzen ez zenituzten 

inguruneetatik ibiltzean?” 
- “Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik?”. 
- “Ziurtasunez egin al duzue ibilbidea?”  
- “Arriskuak atzeman dituzue? Nola saihestu dituzue 

arriskuak?”  
- “Elkarri emandako laguntzak egokiak izan al dira?”. 
- “Indarrak neurtu eta ibilaldian erritmo erosoa eramatea 

lortu duzue?”  
- “Nola baloratzen duzue egindako lana eta ikasitakoa, 

orain unitate didaktikoa bukatu dugula?”. 
- “Gai al zarete denen artean ikasi duzuen guztiarekin 

zerrenda bat egiteko?”. 
… 

Eta galdera garrantzitsuena: 

“ Zer ikasi duzue gaur?”. 

Halaber, irakasleak hausnartzeko tartea baliatuko du ikasleei 
saioan zer ikasi duten azpimarratzeko eta hurrengo unitatean zer 
landuko duten azaltzeko. 

Hausnarketa egin ondoren, ikasleek autoebaluazio-orria beteko 
dute. 
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Eranskinak 

1. eranskina: Eraztunen Jaunaren laburpena 

2. eranskina: ikaslearen hasierako ebaluazio-orria 

3. eranskina: lorpenen jarraipen-orria 

4. eranskina: autoebaluazio-orria  

5. eranskina: Lehen hezkuntzako lehenengo zikloa-Lehen maila: Gorputz Hezkuntzako 

programazioa 



SEIGARREN UNITATE DIDAKTIKOA INGURUNEAN JOLASTEN ETA INGURUNEA EZAGUTZEN 
 

LEHEN HEZKUNTZA. 1. MAILA  
 

 

ERAZTUNEN JAUNAren laburpena ( 1. eranskina) 

ERAZTUNEN JAUNA 

Garai batean, jainkoek boterea ematen zuten eraztunak sortu zituzten. Garai hartan, munduan 

bizi ziren arrazei eman zizkieten eraztunak. Bederatzi eraztun gizakientzat, zazpi eraztun ipotxen 

erregeentzat eta hiru eraztun elfoen erregeentzat.  
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Jainko gaizto batek, Sauron izenekoa, eraztunak sortzeko sekretua lortu zuen eta beste eraztun 

guztiak menderatzen zituen eraztuna sortu zuen. Sauron eraztunaren indarrarekin bere botere 

gaiztoa ezartzen joan zen mundu osoan zehar, baina azkenean gizakiek, ipotxek eta elfoek 

eraztuna kentzea lortu zuten eta Sauron menderatu zuten. Sauron gorputzik gabe gelditu zen eta 

Mordorreko dorrean bere espiritua gatibu geratu zen. Eraztun indartsuena, guda ondoren galduta 

geratu zena, Gollum-ek aurkituko du.  

 

Gollum hobbita da eta kobazulo zikin batean bizi da. Bilbo Bolsonek, hobbita,  

 

lortuko du eraztuna eskuratzea, baina ez da ohartuko eraztunak zer nolako boterea duen. Bilbok 

eraztuna komarkara eramango du. 
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111 urte betetzen dituen egunean bere lagun Gandalf magoak Bilbo konbentzituko du eraztuna 

utzi eta Frodo bere bilobari uzteko.  

 

Hor hasiko dira abentura bukaezinak eraztuna lortzeagatik. Sauronen indarrak alde batetik eta 

ongiaren indarrak bestetik. Frodok bidaia hasiko du eraztuna leku segurura eramateko 

asmoarekin, garai hartako jakintsuei emateko edo agian betiko apurtzeko... Horretarako, hainbat 

lurralde igaro beharko dituzte, ziurgabetasun eremuak, abenturaz beteak, etsaiak inguruan eta …  

Prest al zaudete Frodori eta bere lagunei abentura hauetan laguntzeko? 

ABENTURA HONETAKO PERTSONAIA BATZUK: 

Frodo, Bilbo, Merry eta Pipin (hobbitak), Gandalf (mago ona), Nazgûl Sauronen zerbitzariak, 

Aragorn (Gandalfen laguna), Glorfindel (elfoa), Gimli (ipotxa), Legolas (elfoen printzipea), 

Boromir… 
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( 2. eranskina) 

IKASLEAREN HASIERAKO EBALUAZIO-ORRIA  

IZENA:______________________________________  MAILA: LH1_________  

(Irakasleak galderak ahoz egingo ditu eta ikasleek erantzuna aukeratzeko irudi bat aukeratuko 

dute)   

1. ESKOLA-ORDUETATIK KANPO, NON JOLASTEN ZARA GUSTURAGO? 

 

ESKOLAKO PATIOAN    

   
HERRIKO PLAZAN 

      
 

AUZOKO PARKEAN 

   
 

FRONTOIAN 

     
BASOAN 

    
BESTE BAT … 

 

                               

  

2. NORA JOATEKO OHITURA DUZU LAGUNEKIN EDO FAMILIAREKIN ASTEBURUETAN 

EDO OPORRETAN? 

 

MENDIRA 
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ITSASORA  

    
BASORA  

    
 

KANPING BATERA 

     
 

GURASOEN HERRIRA 

   
 

HIRI BAT EZAGUTZERA 

     

 

3. LEKU EZEZAGUNETARA JOATEA GUSTUKO DUZU? 

 

-BAI         

-PISKA BAT      

 

-EZ               

               

  

 4. NOLA SENTITZEN ZARA LEKU EZEZAGUNETAN?  
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BELDURTUTA                  

SEGURU                               

KONFIANTZAREKIN            

ILUSIOAREKIN                          

GALDUTA                           

 

ZALANTZA ASKOREKIN       

 

NORBAITEKIN BAZAUDE, HOBE     

  

6. ABENTURAK GUSTUKOAK DITUZU (LEKU BERRIAK BISITATZEA, ZER BILATUKO 

DUZUN EZ JAKITEA, ZER GERTATUKO DEN EZ JAKITEA, LAGUN BERRIAK 

AURKITZEA, ZURE ETXEKO ZIURTASUNA EDO BABESA UZTEA…)? 

 

-BAI                          

   

-  PISKA BAT        

 

-EZ      
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( 3. eranskina) 

LORPENEN JARRAIPEN-ORRIA 

 

LMH 1_ 
EBALUAZIOA 

201_/201_ 
 

Unitatearen 
izenburua:  
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S
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…
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1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             
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AUTOEBALUAZIO-ORRIA (4. eranskina) 

BERDEA: BAI  / HORIA: ERDIZKA  / GORRIA: EZ  /  EZIN DUT EGIN:  URDINA  /  EZ DA ETORRI: BELTZA   (IRAKASLEAK) 

IKASLEA 

------------------------- 

TALDEA 

------------------------ 

Janzkera Jarduerak Jarrera 

   

  
  

Arropa eta oinetako 
egokiak ekarri eta 

erabili ditut. 

Ikasitakoa kontuan 
hartu dut, gauza 
berriak ikasi ditut 

Gustura aritu naiz 
Azalpenak adi entzun 

ditut 
Arauak errespetatu 

ditut 
Errespetuz aritu naiz. Jarrera 

ona izan dut. 

1. saioa O O O O O O 
2. saioa O O O O O O 
3. saioa O O O O O O 
4. saioa O O O O O O 
5. saioa O O O O O O 
6. saioa O O O O O O 
7. saioa O O O O O O 
8. saioa O O O O O O 
9. saioa O O O O O O 
10. saioa O O O O O O 
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LEHEN HEZKUNTZAKO LEHENENGO ZIKLOA-LEHEN MAILA: GORPUTZ HEZKUNTZAKO 

PROGRAMAZIOA (5. eranskina) 

 

 

LEHEN HEZKUNTZA   (LEHENENGO ZIKLOA)      

LEHEN MAILA 

  GORPUTZ HEZKUNTZA 

PROGRAMAZIOA 

 1. maila 

1. unitatea 
Txokotan jolasean 

 

2. unitatea Taldeko harrapaketak  

3. unitatea Gorputz adierazpena  

4. unitatea 1x1 Lehia jokoak 

5. unitatea 
Linsay eta banbuzko basoa 

Ipuin motorra 

6. unitatea Ingurunean jolasten eta ingurunea ezagutzen 

Ekintza motorren DOMINIOAK 

 
1 
 

Bakarkako 
ekintzak 

 
2 
 

Bat baten 
aurkako 
ekintzak 

 
3 
 

Elkarlaneko 
ekintzak 

 
4 
 

Elkarlaneko-

aurkakotasuneko 

ekintzak 

 

 
5 
 

Ziurgabetasun-
inguruneko 

ekintzak 

 
6 
 

Adierazpen- 

eta 
arte-ekintzak 


