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1. SARRERA
Sekuentzia didaktiko hau Lehen Hezkuntzako lehenengo zikloan garatua izateko
pentsatua dago. Euskara eta Literatura, Naturaren Zientziak eta Gizarte Zientziak
ikasgaiak uztartu eta haien helburu eta edukiak aintzat hartzen ditu, ikasleek oinarrizko
edo funtsezko konpetentziak eskuratu ditzaten.

2. SEKUENTZIA DIDAKTIKOAREN EZAUGARRI OROKORRAK
2.1. Sekuentzia didaktikoaren xede nagusia
Urre Zuria sekuentzia didaktikoaren xede nagusia Gesaltza Añanako gatzaren
jatorri eta ekoizpenari buruz ahozko azalpena ematea da. Taldeka, ikasleek hormairudiak egin beharko dituzte eta, ondoren, azalpena emango dute beheko maila batean.
Lan hori lau edo bost laguneko taldetan banatuta egingo dute.
2.2. Sekuentzia didaktikoaren faseak
a) GIROTZE-FASEA: aurrezagutzak aktibatzeko eta jakin-mina sortzeko unea
izango da, baita haurrek eduki ditzaketen arazoak detektatzeko eta gatazka kognitiboa
sortzekoa ere.
Aurre-testu bat idatzi edo eredu-testu bat aztertuko dute. Horrek ikasleen
gaitasun komunikatiboak eta linguistikoak aztertzeko parada emango digu, eta horien
arabera gaitasunok hobetzen lagunduko duten aktibitateen diseinua egingo dugu.
Ikasprozesua bera ere antolatuko dugu urrats honetan, ikasleen interesak ahaztu gabe.
b) GARAPEN- ETA BILAKETA-FASEA: hiru dira fase honetan lortu nahi diren
helburuak:
- Ahozko zein idatzizko ulermenarekin erlazionaturiko trebetasunak garatzea.
- Ereduen azterketaren bidez, ekoitzi behar duten testuaren berezitasunak
ezagutzea (ahozko azalpen-testua).
- Euskara eta Literatura, Naturaren Zientziak eta Gizarte Zientziak ikasgaiekin
erlazionaturiko konpetentzia eta edukiak lantzea.
c) SINTESI-FASEA:
zuzendu,

ahozko azalpen-testuaren zirriborroa idatzi, ondoren

eta azken testua ekoitziko dute. Azken ekoizpena egiteko lagungarri
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izango diren tresnak sortu eta aztertuko ditugu elkarrekin: euskarri grafikoak,
kontrol-orriak, autoebaluaziorako ariketak... Azken testua idatzi eta ahoz
aurkeztuko dute. Ondoren, lana bera, ikaskideak eta beren burua ebaluatuko
dituzte.
e) OROKORTZE-FASEA:

indartze- eta zabaltze-ariketak burutuko ditugu.

Gaiarekin jarraitzeko edo zabaltzeko gogoa izanez gero, beste ariketa edo proiektu bati
ekin ahalko diogu.
2.3. Landuko diren oinarrizko zehar-konpetentziak
a) hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako
konpetentzia
b) ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia
c) elkarbizitzarako konpetentzia
d) ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia
e) norbera izaten ikasteko konpetentzia
2.4. Landuko diren oinarrizko diziplina baitako konpetentziak
a) hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia
b) zientziarako konpetentzia
c) gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia
d) teknologiarako konpetentzia

2.5. Landuko diren etapako helburuak
2.5.1. Euskara eta Literatura
Sekuentzia didaktiko honek Euskara eta Literatura arloko etapako helburuen
artean honako hauek lantzen ditu:
1. Hizkuntzaren zenbait erabilera-eremutan sortutako ahozko, idatzizko eta ikusentzunezko diskurtsoak ulertzea eta interpretatzea, zenbait motatako komunikazio-egoerei
aurre egiteko.
2. Norberaren esperientziatik gertueneko esparruetan eraginkortasunez, errespetuz
eta elkarrekin lan egiteko gogoz bai ahoz eta bai idatziz komunikatzeko gai izatea, unean
uneko komunikazio-premiei behar bezala erantzuteko.
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3. Hizkuntzen erabileraren oinarrizko konbentzio eta arauei buruz gogoeta egitea, eta
konbentzio zein arauok behar bezala aplikatzea, testuak ulertzeko eta sortzeko prozedura
nagusiak aintzat hartuta.
4. Hainbat generotako literatura-testuak irakurtzea eta entzutea, eta, hala, literaturaz
gozatzen ikastea, horrek sentsibilitate estetikoan aurrera egiteko, norberaren hizkuntzaondarea aberasteko eta identitate kulturala eraikitzeko aukera ematen duen aldetik.
6. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz
erabiltzea, informazioa lortzeko, eta elkarrekin komunikatzeko eta kooperatzeko.
7. Norbaiten laguntzarekin norberaren ikaskuntza-prozesuez gogoeta egitea, beste
hizkuntza

eta

ikasgai

batzuetan

ikasitako

komunikazio-ezaguerak

eta

-estrategiak

transferitzeko, eta norberaren ikaskuntza-gaitasunean konfiantza izatea, komunikaziorako
konpetentzia hobetzeko.
2.5.2. Naturaren Zientziak
Sekuentzia didaktiko honek Naturaren Zientziak arloko etapako helburuen artean
honako hauek lantzen ditu:
2. Gizakiak ingurumenean izandako esku-hartzeen eragin batzuk aztertzea, eta
iraunkortasunaren eta bizi-kalitatearen parametroak oinarri hartuta ikuspegi kritikoz
balioestea, eguneroko bizitzan oreka ekologikoa babesteko eta berreskuratzeko jarrera
hartze aldera.
3. Norberaren ezagutzan sakontzea, lorpenak erdiesteko motibazioa sustatzen
duten estrategien bidez, eta nork bere pentsamena eta ikaskuntza-estiloak
erregulatzea, natura-inguruneko arazoei eta pertsonen bizitzarekin duten erlazioari
buruzko erabakiak modu arduratsuan, autonomoan eta kritikoan hartu ahal izateko.
4. Natura-inguruneko elementu esanguratsuekin lotutako galderak eta problemak
identifikatzea, planteatzea eta ebaztea, banaka nahiz elkarlanean metodologia
zientifikoaren estrategiak erabiliz; hala nola problemaren identifikazioa, informazioaren
bilaketa

eta

trataera,

eta

hipotesiak

formulatzea

eta

probatzea,

benetako

esperimentazioaren edo esperimentazio birtualaren bidez, irtenbideak bilatzeko
bestelako hautabide batzuk aztertzeko bide gisa.
6. Mezu, produktu, gertaera edo fenomeno zientifikoak interpretatzea, modu
aktiboan eta kritikoan, zenbait hizkuntza eta ingurune erabiliz, bai digitalak bai analogikoak,
ondorioak argi eta zehatz azaltzeko, argudiatzeko eta jakitera emateko.
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8. Natura-ingurunean agerian jartzen diren ezaugarriei eta erlazioei erreparatzea,
haiei buruzko galderak egitea, identifikatzea, sailkatzea eta azaltzea, horretarako
askotariko ikerketa-materiala erabiliz, natura-ingurunea ulertzeko eta Lur planeta
babesteak eta errespetatzeak gure bizitzarako nahiz etorkizuneko belaunaldientzat duen
garrantziaz jabetzeko.
2.5.3. Gizarte Zientziak
Sekuentzia didaktiko honek Gizarte Zientziak arloko etapako helburuen artean
honako hauek lantzen ditu:
2.

Talde-lanean

jardutea,

arduraz,

elkarlanean,

elkartasunez

eta

modu

konstruktiboan. Lan horretan, funtzionamendu demokratikoaren oinarrizko printzipioak
aplikatu, lan komunarekiko ardura garatzen joan, eta norberaren eta besteen ekarpenak
adostutako helburuaren arabera balioetsiko dira, komunitateari elkartasunez ekarpenak
egiteko, inolako bazterkeriarik gabe (generoa, arraza, kultura, erlijioa).
4. Gizakiak ingurune fisikoan eta gizarte-ingurunean dituen esku-hartzeen zenbait
adibide ikusi eta kritikoki aztertzea, iraunkortasunaren ikuspegitik, eguneroko bizitzan
ingurumena eta ondare historikoa eta kulturala babesteko, berreskuratzeko eta
kontserbatzeko jarrera izateko.
5. Ingurune fisiko, sozial eta kulturaleko gertaerak, kontzeptuak eta prozesuak
zenbakizko kode bidez, kode grafiko bidez, kode kartografiko bidez eta errealitate
geografikoak, ekonomikoak eta historikoak adierazten dituzten beste kode batzuen bidez
adieraztea, zer gizarte-errealitatetan bizi garen ongi jakiteko.
6. Inguruko testuinguru geografiko, sozial eta historikoko elementu garrantzitsuei
lotutako zalantzak eta problemak zein diren jakin, planteatu eta ebaztea. Informazioaren
eta komunikazioaren teknologiak erabiliko dira informazioa bilatzeko eta informazioa eta
ezagutzak trukatzeko, eta hipotesiak egingo dira konponbide alternatiboak aztertzeko eta
ikaskuntza-prozesuari berari buruzko hausnarketa egiteko.
7. Gatazkak izan badirela jakitea, eta eztabaidetan eta mahai-inguruetan jarrera
konstruktibo,

kritiko

eta

tolerantez

parte

hartzea,

eta

ikustea

elkarrizketa

eta

desadostasunak izatea ezinbesteko baliabideak direla gizakien eta gizarteen arazoei
konponbidea emateko, elkarbizitza ona lortzeko eta intolerantziarik eta tratu txarrik egon ez
dadin lortzeko.
8. Nork bere nortasuna eratzea, eta norberaren ahalegina eta hobetzeko nahia
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sustatzen duten estrategiak bultzatzea, gizaki autonomo eta sozial moduan garatzeko,
gainerakoekin elkarrekintzan, sormena, ekintzaile-sena eta lankidetza sustatuz.
2.6. Landuko diren helburu didaktikoak
1. Gesaltza Añanako Gatz Haranaren balio historikoaz jabetzea.
2. Gesaltza Añanako Gatz Haranaren ezaugarri nagusiak ikastea.
3. Gesaltza Añanako gatzaren ekoizpen-prozesua ezagutzea.
4. Gesaltza Añanako gatzaren ekoizpen-prozesuan parte hartzen duten tresnak
ezagutzea.
5. Uraren zikloa ezagutzea.
6. Uraren zikloak Gesaltza Añanako gatzaren ekoizpen-prozesuarekin daukan
erlazioaz jabetzea.
7. Uraren egoera-aldaketak identifikatzea.
8. Urarekin lotutako esperimentu sinpleak egiteko gai izatea.
9. Urarekin lotutako esperimentu sinpleen prozesua azalduz, txosten bat egiteko
gai izatea.
10. Araban urarekin lotutako naturaren elementuak identifikatzea.
11. Arabako ibaien isurialdeak ezagutzea.
12. Arabako ibai nagusiak ezagutzea.
13. Gatzarekin eta urarekin lotutako pertsonaia mitologiko eta herri-ipuinak
ezagutzea.
2.7. Landuko diren Lehen Hezkuntzako 1. zikloko edukiak
2.7.1. Euskara eta Literatura
Etapa honetarako zehaztutako edukien artean honako hauek landuko ditu
sekuentzia didaktiko honek:
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1. EDUKI MULTZOA. Eduki komunak. Arlo guztietan komunak diren oinarrizko
zehar-konpetentziekin lotutako edukiak
Eduki multzo honetako prozedura eta jarreren xede dira:


Informazioa identifikatzea, lortzea, gordetzea eta berreskuratzea.



Informazio-iturrien eta informazioaren beraren egokitasuna ebaluatzea.



Informazioa ulertzea (konparatzea, sailkatzea, sekuentziatzea, aztertzea eta
laburbiltzea), buruz ikastea eta azaltzea (deskribatzea, definizioak eta laburpenak
egitea, azalpenak ematea, etab.).



Informazioa balioestea eta adieraztea (argudioak azaltzea, arrazoiak ematea,
etab.).



Ideiak sortu, hautatu eta adieraztea.



Ideiak, zereginak eta proiektuak planifikatzea, eta haien bideragarritasuna
aztertzea.



Egindako plangintza betetzea eta, beharrezkoa baldin bada, hura doitzea.



Plangintzaren eta egindako lanen ebaluazioa egitea eta hobekuntza-proposamenak
lantzea.



Lortutako emaitzaren berri ematea.



Harremanak eta komunikazioa lantzea pertsonekin (enpatia eta asertibitatea).



Taldean ikasteko lanetan laguntzea eta elkarlanean aritzea.



Norberaren emozioak erregulatzea.



Norberaren alderdi kognitiboa erregulatzea.



Norberaren komunikazioa erregulatzea (hitzezkoa, hitzik gabekoa eta digitala).



Norberaren jokabide morala erregulatzea.



Norberaren motibazioa eta gogo-indarra erregulatzea.
2. EDUKI MULTZOA. Ahozko komunikazioa: hitz egitea, entzutea eta elkarrekin

solasean jardutea


Harreman interpertsonaletan, hedabideetan, literaturan eta hezkuntzan sarri-sarri
agertu ohi direnen moduko hainbat euskarritako ahozko testuak ulertzea:
narrazioak, norberarengandik gertueneko bizipenen, gertaeren nahiz pasadizoen
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kontakizunak, poemak, abestiak, emozio eta iritzien adierazpenak, jarraibideak,
azalpenak, deskribapenak...


Harreman interpertsonaletan, hedabideetan, literaturan eta hezkuntzan sarri-sarri
agertu ohi direnen moduko ahozko testuak sortzea: narrazioak, norberarengandik
gertueneko bizipenen, gertaeren nahiz pasadizoen kontakizunak, emozio eta iritzien
adierazpenak, jarraibideak, azalpenak, deskribapenak...



Informazioa modu gidatuan antolatzea, bilatzea, testualizatzea eta berrikustea,
ahozko testuak ekoiztea helburu hartuta.



Harreman

interpertsonaletan

nahiz

hezkuntza-esparruan

sortu

ohi

diren

komunikazio-egoeretan eta egoera interaktiboetan parte hartzea eta kooperatzea.


Ahozko interakzio-egoeretan nagusi diren oinarrizko arauak aintzat hartzea: hitz
egiteko txanda, gaiari loturik hitz egiteko mekanismoak, besteen jardunari arreta
jartzea, besteen iritziekiko errespetua...



Ahozko komunikazioaren oinarrizko ezaugarriak eta espresio-elementu espezifiko
garrantzitsuenak.



Ikasgelan landutako ahozko generoen funtsezko ezaugarriak: solaskideak,
helburua, erregistroa, egitura, oinarrizko hizkuntza-elementuak...



Komunikazio-egoeretan modu proaktiboan eta konfiantza osoz aktiboki parte
hartzearen aldeko interesa izatea.



Solaskideen hizkuntza-erabilerekiko errespetua izatea.
3. EDUKI MULTZOA. Idatzizko komunikazioa: irakurtzea eta idaztea



Harreman interpertsonaletan, hedabideetan, literaturan eta hezkuntzan sarri-sarri
agertu ohi direnen moduko hainbat euskarritako testu idatziak ulertzea: oharrak,
jakinarazpenak,

gonbidapenak,

albisteak,

ipuinak,

poemak,

jarraibideak,

deskribapenak.


Harreman interpertsonaletan, hedabideetan, literaturan eta hezkuntzan sarri-sarri
agertu ohi direnen moduko hainbat euskarritako testu idatziak sortzea: eguneroko
bizitzako bizipenen eta gertaeren kontakizunak, ipuinak, oharrak, jakinarazpenak,
deskribapenak, azalpenak, eskema soil-soilak...



Informazioa modu gidatuan antolatzea, bilatzea, testualizatzea eta berrikustea,
idatzizko testuak ekoiztea helburu hartuta.
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Idatzizko testuen ulermen-prozesuan zenbait estrategia modu gidatuan erabiltzea
eta transferitzea.



Idatzizko testuen ekoizpen-prozesuan zenbait estrategia modu gidatuan erabiltzea
eta transferitzea.



Ikasgelan landutako idatzizko generoen funtsezko ezaugarriak: helburua, egitura,
hizkuntza-elementu espezifikoak...



Idatziz modu proaktiboan eta konfiantza osoz espresatzearen aldeko interesa
izatea.



Solaskideen hizkuntza-erabilerekiko errespetua izatea.



Idatzizko kodearen arauak barneratzea.
4. EDUKI MULTZOA. Literatura-hezkuntza



Ipuin, kontakizun, poema eta bertso laburrak denen artean irakurtzea eta entzutea.



Ikasgelako eta eskolako liburutegia eta baliabide digitalak erabiltzea.



Literatura-testuak irakurtzearen aldeko interesa izatea.
5. EDUKI MULTZOA. Hizkuntza eta haren erabilerei buruzko gogoeta



Ahozko

komunikazioaren

eta

idatzizko

komunikazioaren

arteko

oinarrizko

zenbait

ezaugarri

desberdintasun formalei modu gidatuan igartzea.


Zikloan

zehar

landutako

genero

testualen

oinarrizko

identifikatzea: ipuinak, kontakizunak, poemak eta abestiak, albisteak, erreportajeak,
elkarrizketak, jarraibideak, aurkezpenak, debateak, iruzkinak, kritikak, eztabaidak,
deskribapenak...


Ikasgelan landutako zenbait hizkuntza-baliabide identifikatzea: lokailuak, puntuaziomarkak...



Zenbait euskarritan argitaratutako eskola-hiztegiak modu gidatuan erabiltzea, hitz
ikasi berriek zer esan nahi duten jakiteko eta barneratzeko.



Idazketaren oinarrizko arauak behar bezala erabiltzea.



Huts egitea hizkuntzak ikasteko prozesuaren ezinbesteko partetzat hartzea.



Idazketa-arauak: Letra larri eta xeheak.



Idazketaren arauak errespetatzearen aldeko jarrera izatea.
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2.7.2. Naturaren Zientziak
Etapa honetarako zehaztutako edukien artean honako hauek landuko ditu
sekuentzia didaktiko honek:
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1. MULTZOA: Eduki komunak
A. Arlo eta ikasgai guztietan komunak diren oinarrizko zehar-konpetentziekin
lotutako edukiak
Arestian aipatu ditugu.
B. Arlo honetako eduki multzo guztietako eduki komunak


Eguneroko bizitzan baliabideekiko jarrera arduratsua izateko eta ingurumena
hobetzeko jarduerak garatzeko estrategiak.



Portaera-, lan-, eta segurtasun-arauak laborategian eta landa-lanetan.



Estrategiak, jarraibideak eta irizpideak proiektuak planifikatu eta egiteko eta
txostenak aurkezteko.



Tresna digitalak eta Internet erabiltzeko irizpideak eta jarraibideak, informazioa
bilatzeko eta aukeratzeko, lanak egiteko, prozesuen simulazioa egiteko eta
ondorioak ateratzeko. Jakintza zientifikoa ikasten hastea eta Gizarte Zientzietan
aplikatzea.
5. MULTZOA. Teknologia, objektuak eta makinak



Baliabide informatikoak egoki erabiltzea.

2.7.3. Gizarte Zientziak
Etapa honetarako zehaztutako edukien artean honako hauek landuko ditu
sekuentzia didaktiko honek:
1. EDUKI MULTZOA. Eduki komunak
A. Arlo eta ikasgai guztietan komunak diren oinarrizko zehar-konpetentziekin
lotutako edukiak
Arestian aipatu ditugu.
B. Arlo honetako multzo guztietan komunak diren edukiak
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Jakintza zientifikoa ikasten hastea eta Gizarte Zientzietan aplikatzea.



Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak iturri geografiko, historiko eta
sozialetan informazioa bilatzeko erabiltzea.



Lortutako informazioa aztertu, antolatu eta buruz ikasteko trebetasunak garatzea,
eta ikertzeko eta jakintzak eskuratzeko interesa sustatzea.



Pentsamendu-trebetasunak garatzea: antolatzaile grafikoak eta mapa mentalak.



Hainbat hizkuntza testual eta grafiko erabili eta irakurtzea.



Ikasgelako lana garatzeko estrategiak: erantzukizuna eta ahalegin-gaitasuna.



Hainbat metodo eta iturriren bidez lortutako informazioa antolatu eta azaltzeko
estrategiak garatzea.



Talde-lana eta lankidetza bultzatzeko estrategiak sustatzea.



Ikasteko

erantzukizuna,

ahalegin-ahalmena

eta

jarraitutasuna

garatzeko

estrategiak.


Gatazkak konpontzeko, elkarrizketa erabiltzeko eta bizikidetza-arauak erabiltzeko
trebetasunak.



Bizikidetza-egoeren eta bizikidetza-gatazken simulazioak: gatazkaren aurretik,
gatazkaren garaian eta gatazkaren ondoren: konpontzeko modu demokratikoak.



Inguruneko elementu naturalen kontserbazioarekiko sentsibilitatea eta errespetua.



Lan egiteko erabiltzen diren materialak behar bezala eta errespetuz erabiltzea.



Herriko eta eskualdeko geografia fisikoaren elementu garrantzitsuak non dauden
jakitea eta hainbat irudikapenen bidez interpretatzea (mapak, planoak, aireko
argazkiak eta abar).



Gizonek eta emakumeek historian subjektu gisa betetzen duten zeregina
balioestea.
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Herriko eta eskualdeko ekosistemen eta paisaien aniztasuna eta bertako ondare
naturala, historiko-artistikoa, linguistikoa eta kulturala ezagutu eta balioestea, eta
horiek errespetatu eta kontserbatzeko konpromisoa hartzea.

2. EDUKI MULTZOA. Gure mundua eta haren kontserbazioa


Hidrosfera definitzen du, ur-masak eta ur-ibilbideak identifikatzen eta adierazten
ditu, eta lur azpiko urak nola sortzen diren, nola azaleratzen diren eta horietara nola
irits daitekeen azaltzen du.



Uraren zikloaren faseak ordenan deskribatzen ditu.

3. EDUKI MULTZOA. Gizartean bizitzea


Inguruneko kulturen adierazpenekiko hurbilketa, errekonozimendua eta errespetua,
aniztasun eta aberastasunaren adierazgarri. Herriko eta Euskal Herriko kulturaadierazpen herrikoiak.



Elkarrizketa, gatazkak konpontzeko baliabidea.



Euskal Herriko ondare naturala, historikoa, kulturala eta artistikoa identifikatzea,
balioestea eta errespetatzea, eta ondare hori gorde eta hobetzeak dakartzan
erantzukizunak bere gain hartzea



Aztarna historikoak errespetatzea, besteei helarazi beharreko ondare gisa
balioestea, eta ondare arkeologiko monumentalak nolako balioa duen jakitea
iraganaren berri izateko.



Inguruneko aztarna historiko eta arkeologikoak ezagutzeko interesa agertzea, eta
dagokien garai historikoarekin lotzea.

4. EDUKI MULTZOA. Denboraren arrastoa
12
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Jakin-mina izatea iraganean gizakia nola bizi zen jakiteko, Euskal Herriko eta
Espainiako aztarna arkeologikoek historia ezagutu eta aztertzeko duten garrantzia
aintzat hartzea, eta horiek guztiak zaindu beharreko eta pertsona orori helarazi
beharreko kultura-ondareak direnaren jakitun izatea.



Euskal Herriko eta Espainiako iraganeko eta egungo ohiturak, tradizioak eta
kultura-adierazpenak ezagutzea eta errespetatzea, eta haiekiko interesa agertzea.



Euskal Herriko eta Espainiako museoek eta leku eta monumentu historikoek zer
garrantzi duten jakitea, irakasteko eta ikasteko espazioak diren aldetik, ingurumena
eta kultura errespetatzea eta kultura-ondarea balioestea.

2.8. Landuko diren eduki didaktikoak
1. Gesaltza Añanako Gatz Haranaren balio historikoa
2. Gesaltza Añanako Gatz Haranaren ezaugarri nagusiak
3. Gesaltza Añanako gatzaren ekoizpen-prozesua
4. Gesaltza Añanako gatzaren ekoizpen-prozesuan parte hartzen duten tresnak
5. Uraren zikloa
6. Uraren zikloak Gesaltza Añanako ekoizpen-prozesuarekin daukan erlazioa
7. Uraren egoera-aldaketak
8. Urarekin lotutako esperimentu sinpleak
9. Urarekin lotutako esperimentu sinpleen prozesua azaltzen duen txostena
10. Araban urarekin lotutako naturaren elementuak
11. Arabako ibaien isurialdeak
12. Arabako ibai nagusiak
13. Gatzarekin eta urarekin lotutako pertsonaia mitologiko eta herri-ipuinak
ezagutzea.

13
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3. METODOLOGIA

3.1. Ikuspegi eraikitzailea
Naturaren Zientziak eta Gizarte Zientziak arloen oinarrizko xedea haurrak
inguruan duten mundura hurbilaraztea da. Ildo horri jarraituz, sekuentzia didaktiko honen
helburua, ikasleei ezaguera berriak eskaintzeaz gain, aurreko ikasturteetan edota
beren bizitzan esperientziaren bidez bereganatu dituzten ezaguerak biltzea eta
ordenatzea izango da. Hori lortzeko, ikuspegi eraikitzailea jarraituko dugu, haurraren
ahalmenak kontuan hartuta, aniztasunari erantzunez eta ikasprozesu esanguratsua eta
ikaslearen parte-hartzea eta ekintza bultzatuz. Izan ere, honela defendatzen du
abenduaren 22ko 236/2015 DEKRETUAk 147. orrialdean: “Konpetentzien

araberako

hezkuntzaren ikuspegian [...] konstruktibismoa eta soziokonstruktibismoa dira ikuspegi
horri hobekien egokitzen zaizkien teoriak; izan ere, kultura- eta gizarte-egoera guztietan
moldatzeko prestakuntza eskuratuko baldin badu, bere bizitzaren eta ikasprozesuaren
protagonista izan behar du ikasleak”.
Konstruktibismoak adierazten du ezagutza ez dela kanpoko objektuen harrera
pasiboaren emaitza, eta bai subjektuaren jardunaren fruitua. Lehendik dituen ezagutzak
eta eskuratzen dituen ezagutza berriak kontrastatuz eta egokituz eraikitzen du subjektuak
bere jakintza”.

3.2. Ingurunearen ezaguera eta euskara
Euskara, Naturaren Zientziak eta Gizarte Zientziak ikasgaien eduki, helburu eta
konpetentziak uztarturik landuko ditugu. Izan ere, Euskara eta Literatura eta gainontzeko
arloetako helburu eta edukiak banaezinak izanik, horiek lortzeko, hizkuntza zuzen eta
14
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egoki erabiltzea ezinbestekoa da. Testua izango da gure jardueren ardatza, horren bidez
betetzen baititugu gure komunikazio behar guztiak: informazioa eman edo jaso,
gertatutakoa kontatu, iritzia azaldu edo definitu...Horixe izango da gure xedea, ikasleek
ahozko

zein

idatzizko

testuak

menderatzea.

Horretarako

testuaren

inguruko

hausnarketa bultzatzen saiatuko gara: zein testuingurutan sortu zen, norentzat, zein testu
mota den... Ahozko zein idatzizko testuak erabiliko ditugu eta testu horietan erabiltzen
den hiztegi espezifikoari, hizkuntza-egiturei eta testuen egiturari berari erreparatuko diegu.
Testuak ulertu eta sortuko ditugu.

3.3. Sekuentzia didaktikoaren ardatza proiektua izango da.
Abenduaren 22ko 236/2015 DEKRETUAK 148. orrialdean azaltzen duen bezala,
“Konpetentzien araberako ikuspegia ikasgelara eramateko [...] ezinbestekoa da, besteak
beste, ikaskuntza problemetan edo proiektuetan oinarritzea [...] Irakaskuntza-jardueretan,
halaber, ezagutzak irakasteaz gain, ikasleen testuinguruei lotutako zereginak planteatu
behar dira [...] Konpetentzien araberako ikuspegiak [...] eginkizun aktiboagoa ematen die
ikasleei. Horrek aberastu egiten du irakasleen lana, konpetentziak izango baitira haren
lanaren oinarria, eta ez ezaguerak transmititzea eta buruz ikasaraztea”.
Ikuspegi hori kontuan hartuta, sekuentzia didaktiko honetan, lehenago azaldu
bezala, ikasleak testu mota jakin bat idaztera animatuko ditugu, turismo-gida, hain zuzen
ere. Hori izango da ikasleek burutu beharreko proiektua
Bestalde, Naturaren Zientziek eta Gizarte Zientzien arloko hiztegia osatuz joango
gara, hitz ezezagunak agertu ahala.

3.4. Egiten jakitea eta ikasten ikastea
Prozeduretan ez ezik, ikastekniketan ere jarriko dugu indarra. Xedea burutzeko,
15
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ikasleek informazioa bilatu, aukeratu eta, ondoren, erabiltzen jakin beharko dute. Gero eta
modu autonomoagoan aritzera bideratu beharko ditugu. Horretarako, memorizazio hutsa
baino haratago dauden teknikak barneratzea garrantzitsua izango da.

4. ANIZTASUNARI ARRETA

Aniztasuna kontuan hartzea ezinbestekoa da sekuentzia didaktikoa aurrera
eramateko. Hala dio Curriculumak 37. artikuluan: “Aniztasunaren trataerako neurriek
erantzun egin behar diete ikasleen hezkuntza-premiei, haien ikasteko interesa, motibazioa
eta ahalmena aintzat hartuta, ingurune normalizatu eta inklusibo batean ikas dezaten”.
Gelako programazioa, hortaz, malgua eta ikasleen beharrei egokitua izango da,
ikasleen interakzioa eta elkarlana bultzatzen dituena, eta irakaslea lagun izango duena
ikaskuntzak eraikitzerakoan, betiere gela arruntean. Eskola inklusiboaren aldeko urrats
garrantzitsuak dira horiek guztiak.
Helburu horrekin, hona hemen hartuko ditugun zenbait neurri, ikasle bakoitzaren
abiapuntua ezberdina dela aintzat hartuta:
a) Elkarlaneko ikasketa, eskola inklusiborako bidea. Elkarlaneko ikasketa izango
da gure lanerako egitura nagusia. Honetan datza: ikasle-talde txikien erabilera
didaktikoan (3 ikasletik 5era bitartekoak), gela ikaskuntza-komunitate txiki bihurtzen dela.
Horrela, elkarren arteko interakzioari ahalik eta probetxurik handiena aterako diogu eta
guztien arteko ikaskuntza maximizatuko dugu.
Talde heterogeneoak izango dira: ikasleei dagokienez, generoaren zein kulturaren
ikuspegitik, motibazioaren zein eraginkortasunaren ikuspegitik, euskararen ezagutza eta
erabileraren aldetik, etab. Eskolatze berantiarra izan duen ikaslea, esate baterako, ondo
16
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pentsaturiko taldean kokatu beharko dugu, eta laguntzaile aproposak bilatu beharko
dizkiogu euskararekin lagun diezaioten.
Taldeko kideek ardura bikoitza izango dute: batetik, norberak ikastea, eta bestetik,
taldekideei laguntzea. Helburua ere bikoitza izango dute: eskolako edukiak ikastea, eta
taldean lan egiten ikastea.
Modu horretara, ikasleen protagonismoa handitu egiten da, irakaste-ikaste prozesuan
eta gelaren kudeaketan askoz modu aktiboagoan hartzen dute parte, eta, irakaslearekin
batera, ikaskideei irakasteko ardura partekatzen dute.
Irakasteko orduan ardurak partekatzea eta elkarri laguntzea elkarlanerako
ikasketaren funtsezko bi oinarri dira. Bi printzipio horiek betetzen badira, eta betetzen
diren neurrian, ikasketa sustatuko duen giroa lortuko da, ikasleak eraginkortasunez
ikasteko baldintza egokiak sortuko baitira emozioen eta harremanen aldetik.
Hortaz, komunitate txiki bihurtutako ikasgelaren filosofia hauxe izango da: “Hemen
mundu osoa sartzen da. Ikasteko eskubidea dut neure gaitasunaren arabera. Ni neu
izateko eskubidea dut. Inork ezin du nirekin bidegabeki jokatu nire azalaren koloreagatik,
nire pisuagatik, nire altueragatik, neska edo mutil izategatik, edo itxuragatik”.
Lanerako egitura honek, beraz, interes, behar eta ahalmen ezberdineko ikasleei
begira egoteaz gain, ikasleen arteko komunitate sendo bat sortzea bultzatuko du, non
elkarlana, errespetua eta aniztasuna izango diren oinarri garrantzitsuenak. Ikasleak
talde-lanak eskatzen dituen trebetasun sozialak garatuz joango dira, beraz.
Eskola inklusiboaren aldeko urrats bat egiten dugu era horretara: ikasle bakoitzak
ezaugarri propioak ditu eta horiei erantzuten saiatuko gara.
b) Mapa kontzeptuala. Ikusitako guztia biltzen duen mapa kontzeptuala egingo
dugu haurrekin. Izan ere, mapa hauek ikasketa esanguratsua ahalbidetzen dute. Hainbat
erabilera dituzte: aurrezagutzak zein ikasitakoa antolatzea, memorizatzen laguntzea, aurre17
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ebaluazioa eta azken ebaluazioa zein autoebaluazioa burutzea...
c) Berandu eskolatutako ikasle atzerritarrarentzako neurriak. Arestian aipatu
legez, elkarlaneko taldeak eratzea oso aproposa izango da halako ikasle batentzat.
Gugandik hurbilen dagoen taldean eseriko da, eta beste ikaskideek ikusteko moduan.
Ikaskideen babesa sentitu behar du, parte hartzeko lotsarik eta beldurrik ez izateko. Bere
buruan konfiantza badauka, errazago ikasiko du hizkuntza.
Bestalde, Hizkuntza Indartze Proiektuko Irakaslearekin, hau da, HIPIarekin
koordinatzea ezinbestekoa izango da haren beharrei erantzuteko. HIPIak maila bereko
hiruzpalau ikasleko taldea izango du euskararen barneratze-prozesuan laguntzeko.
Sekuentzia didaktikoan landuko diren hizkuntza-edukiak eta hiztegia aldez aurretik edo
paraleloki landuko ditu ikasle horiekin.

5. MATERIALAK

Teknologia berriak ezinbestekoak izango dira sekuentzia didaktikoak eskaturiko
xede nagusia lortzeko, ordenagailua eta Internet bereziki. Eskolako arbel digitala ere
tresna erabilgarria izango zaigu ahozko azalpenak emateko. Baita liburuak, aldizkariak edo
gaiarekin erlazionaturiko edozein objektu ere.

6. ESPAZIOAREN ANTOLAKETA

Ikasgelaz gain, lanerako eremu nagusiak ordenagailu-gela eta ikasgela izango dira.
Añanara bertara ere joan gaitezke, gatzaren ekoizpen-prozesua bertatik bertara
ezagutzeko. Ikasgelan mahaiak taldekatuta egongo dira elkarreragitea handitzeko, eta
txoko berezia izango dugu sekuentzia didaktikoan aurrera joan ahala sortutakoak itsasteko
18
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(testuak, horma-irudiak, argazkiak...). Ikasleen autonomia eta erantzukizuna garatze
aldera, ikasgelako ordenagailua eskura izango dute, sortutako zalantzak argitzeko

7. EBALUAZIOA
Curriculumak 46. artikuluan dioenaren arabera, “Lehen Hezkuntzan, ikasleen
ebaluazioa banakakoa, jarraitua eta ikasgaitan eta esparrutan bereizia izango da, eta
ikasleak curriculumeko arlo guztietan egindako aurrerapenari erreparatuko zaio, oinarrizko
konpetentziak kontuan hartuta [...] Ebaluazio jarraituan ikaslearen aurrerabidea ez bada
egokia, indartze-neurriak ezarriko dira”. Ikasketa prozesu gisa ulertzen da eta ebaluazioa,
ikasketa gidatu eta birbideratzeko tresna izango da. Tresna orientatzailea da, beraz,
irakasleari zein ikasleari irakatsi eta ikasteko prozesua eta estrategia egokiak abiatzeko
behar duen informazioa ematen diena.
7.1. Ikasleen ikasketa-prozesuaren ebaluazioa. Ikaslea prozesuaren zein unetan
dagoen jakiteko balio digu, eta, behar izanez gero, aurrera egiteko erabakiak hartzen
lagunduko digu.
7.1.1. Ebaluazio-faseak
Prozesua hiru fasetan ebaluatuko dugu :
- Hasierako ebaluazioa. Aurrezagutzei eta ezaugarri pertsonalei buruzko lehen
informazio-iturria. Ikasle bakoitzaren abiapuntua zein den jakiteko balio du. Aniztasunari
arreta ipintzea eta metodologia egokia aukeratzea ahalbidetuko du.
- Ebaluazio formatiboa. Prozesua garatu bitartean, bilakaerari berari ematen dio
garrantzia, ikasle bakoitzaren zailtasunen eta aurrerapenen ikuspegia emanez. Horren
arabera, prozesua aldatzeko erabakiak hartuko ditugu. Feedbacka ahalbidetzen du.
- Ebaluazio gehigarria (sumatiboa). Ikasketa-prozesu osoaren amaieran emaitzak
eta helburuen lorpena neurtzen ditu. Ikasleak hasierako helburuak lortu dituen jakiteko
19
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balio du.
7.1.2. Ebaluaziorako prozedurak eta tresnak:
Hona hemen erabiliko ditugun prozedura eta tresnetako batzuk:
- Behaketa sistematikoa: egunero erabiliko dugun tresna.
- Ikasleen ekoizpenen azterketa: xede diren testuak, ahozkoak zein idatziak.
- Elkarrizketak: ikasle zein gurasoekin.
- Proba espezifikoak: idatziak gehienbat.
- Autoebaluazioa: ikasleak berak bere burua ebaluatzeko galdetegi eta ariketa sortak
egingo ditugu. Kontrol-orriak ere beren burua ebaluatzeko tresna gisa erabiliko dituzte
ikasleek. Prozesua gertatu ahala zein bukatutakoan egin daitezke.
- Koebaluazioa: ikasleek elkarri egindako ebaluazioa. Elkarri ariketak zuzenduz,
esate baterako, edo talde-lanean batak bestearen lana baloratuz. Hau ere prozesuaren
edozein unetan egin dezakete.
Honako ariketa hauek erabiliko ditugu ebaluaziorako:

Aurrezagutzak antzemateko: 1., 2. eta 3. ariketak
Autoebaluazioa: 22. ariketa
Koebaluazioa: 18. ariketa
Ebaluazioa: 21. ariketa

7.1.3. Ebaluazio-irizpideak:
Curriculumak bere 47. artikuluan honela zehazten du: “Ikasleek ebaluatu egingo
dituzte ikasleen ikasketak, ikaskuntza-prozesua eta beren ikaste-lana. Horretarako, lorpenadierazleak ezarriko dira programazio didaktikoetan”.
Hona hemen, beraz, ikasleen ikasketa-prozesua ebaluatzeko erabiliko ditugun Lehen
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Hezkuntzako 1. zikloko lorpen-adierazleak, curriculumean zehazturik datozenak:
7.1.3.1. Euskara
1. Harreman interpertsonaletan, hedabideetan eta hezkuntzan sarri-sarri agertu
ohi direnen moduko euskarri eta genero desberdinetako ahozko testuak ulertzea
(ikaslearen bizipenetatik gertuen daudenak, batik bat), eta horretan, testuen zentzu
orokorrari igartzea, informazio garrantzitsuena ondo bereiziz eta kasuan-kasuan
lortu beharreko helburuak erdiesteko informazio pertinentea hautatuz.


Testuko gaia eta ideia nagusiak ulertzen ditu.



Gai da informazioa erregistratzeko irakasleek emandako baliabideak modu gidatuan
erabiltzeko: fitxak, taulak...



Gai da ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko eskura dituen
estrategia sinpleak modu gidatuan erabiltzeko.



Badaki adi-adi entzuten eta solasaldietan parte hartzen.



Badaki besteei errespetu osoz entzuten.



Gai da testuaren zentzu orokorra ulertzeko.



Gai da irakurgaiaren helburuarekin bat datorren informazioa identifikatzeko eta
lortzeko.



Gai da informazioa erregistratzeko irakasleek emandako baliabideak modu gidatuan
erabiltzeko: taulak, kontzeptu-mapak...
2. Harreman interpertsonaletan, hedabideetan eta hezkuntzan sarri-sarri agertu

ohi direnen moduko euskarri eta genero desberdinetako idatzizko testuak ulertzea
(ikaslearen bizipenetatik gertuen daudenak, batik bat), eta, horretan, testuen zentzu
orokorrari igartzea eta kasuan-kasuan lortu beharreko helburuak erdiesteko
informazio pertinentea hautatzea.
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Gai da testuaren zentzu orokorra ulertzeko.



Gai da irakurgaiaren helburuarekin bat datorren informazioa identifikatzeko eta
lortzeko.



Gai da informazioa erregistratzeko irakasleek emandako baliabideak modu gidatuan
erabiltzeko: taulak, kontzeptu-mapak...
3. Harreman interpertsonaletan, hedabideetan, hezkuntzan eta literaturan sarri-

sarri agertu ohi direnen moduko euskarri eta genero desberdinetako ahozko testu
soil-soilak sortzea norbaiten laguntzarekin.


Badaki ahozko testuetako edukia modu gidatuan antolatzen, eta, horretarako,
oharrak hartzen ditu, eskemak eta gidoiak egiten, eta abar.



Gai da proposatzen zaizkion iturrietan informazioa bilatzeko, eta badaki informazio
pertinentea aukeratzen, kasuan kasuko helburua zein den kontuan hartuta.



Ahozko testua txukun-txukun aurkezten du.



Gai da, bere ahozko ekoizpenetan, euskarri digitalen bat eta/edo IKT baliabideren
bat irakasleen laguntzarekin erabiltzeko.



Era onargarrian ahoskatzen eta intonatzen du.



Gai da bere gorputz-jarrera eta keinuak aldez edo moldez kontrolatzeko.



Badaki oso ohikoak diren bazterketazko adierazpenak erabiltzeari uko egiten.



Bere ideien, gertaeren, bizipenen, sentimenduen eta iritzien berri emanez parte
hartzen du komunikazio-interakzioetan.



Gai da solasaldiak behar bezala hasi, jarraitu eta amaitzeko. Hitz egiteko txandak
errespetatzen ditu.



Solaskideari entzuten dio, eta gai da entzundakoa aintzat hartuta erantzuteko.



Gai da galdera bat edo beste egin eta/edo azalpen egoki eta garrantzitsuak
emateko.
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Badaki testuinguruarekin bat datozen hitz eta adierazpenak erabiltzen.



Gai da bere intonazioa, gorputz-jarrera eta keinuak aldez edo moldez kontrolatzeko.
4. Bai ikasgelako eta bai eskolako eguneroko egoera interaktiboetan parte

hartzea, eta, horretan, komunikazio-trukearen oinarrizko arauak errespetatzea.


Bere ideien, gertaeren, bizipenen, sentimenduen eta iritzien berri emanez parte
hartzen du komunikazio-interakzioetan.



Gai da solasaldiak behar bezala hasi, jarraitu eta amaitzeko. Hitz egiteko txandak
errespetatzen ditu.



Solaskideari entzuten dio, eta gai da entzundakoa aintzat hartuta erantzuteko.



Gai da galdera bat edo beste egin eta/edo azalpen egoki eta garrantzitsuak
emateko.



Badaki testuinguruarekin bat datozen hitz eta adierazpenak erabiltzen.



Gai da bere intonazioa, gorputz-jarrera eta keinuak aldez edo moldez kontrolatzeko.



Gai da ekoizpen-prozesuko urratsei modu gidatuan jarraitzeko: plangintza egitea,
testua idaztea eta testua berrikustea.



Gero eta modu eraginkorragoan darabil idazketa-sistema, eta, horretan, gai da
oinarrizko konbentzioak behar bezala erabiltzeko: fonema-grafia egokitasuna, hitzen
segmentazioa eta puntuazio-marka bat edo beste.



Txukun-txukun sortzen ditu idatzizko testuak.



Bere ekoizpenetan idazketa-kodearen arauak errespetatzen ditu.



Oinarrizko arau morfosintaktiko eta ortografikoak errespetatzen ditu.



Testua txukun-txukun aurkezten du: marjinak errespetatzen ditu...



Gai da modu gidatuan idatzizko testuak berrikusteko, horiek hobetu eta
berridazteko.



Gai da modu gidatu eta kolaboratzailean idatzizko testuak berrikusteko.
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5. Harreman interpertsonaletan, hedabideetan, hezkuntzan eta literaturan sarrisarri agertu ohi direnen moduko idatzizko testu soil-soilak paperean nahiz euskarri
digitalean sortzea norbaiten laguntzarekin eta eredu argiak oinarri hartuta.


Gai da ekoizpen-prozesuko urratsei modu gidatuan jarraitzeko: plangintza egitea,
testua idaztea eta testua berrikustea.



Gero eta modu eraginkorragoan darabil idazketa-sistema, eta, horretan, gai da
oinarrizko konbentzioak behar bezala erabiltzeko: fonema-grafia egokitasuna, hitzen
segmentazioa eta puntuazio-marka bat edo beste.



Txukun-txukun sortzen ditu idatzizko testuak.



Bere ekoizpenetan idazketa-kodearen arauak errespetatzen ditu.



Oinarrizko arau morfosintaktiko eta ortografikoak errespetatzen ditu.



Testua txukun-txukun aurkezten du: marjinak errespetatzen ditu...



Gai da modu gidatuan idatzizko testuak berrikusteko, horiek hobetu eta
berridazteko.



Bere

ekoizpenetan

oinarrizko

arau

morfosintaktikoak

errespetatzen

ditu:

deklinabidea, komunztadura...


Testuak ulertzen eta sortzen ari dela, gai da landutako ezaguera linguistikoak modu
gidatuan aplikatzeko.



Gai da, proposatutako irizpideetan oinarrituta, testu soil-soilak zuzen eta egoki
osatzeko eta transformatzeko.



Gai da, proposatutako irizpideetan oinarrituta, bai bere eta bai besteen testuetan
oinarrizko hutsegite linguistikoak identifikatzeko eta zuzentzeko.



Bere ekoizpenetan hizkuntza-arauak errespetatzearen aldeko interesa du.



Gai da bai bere eta bai besteen testuetan dakizkien hizkuntzen arteko zenbait kalko
identifikatzeko eta zuzentzeko.
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6. Testu, enuntziatu eta hitzak elkarrekin alderatu eta transformatu, eta
hizkuntza-sistemari

eta

hizkuntzaren

erabilera-arauei

buruz

gogoeta

egitea,

ezaguera horiek ulermen-arazoak konpontzeko eta testualizazio- eta berrikusketaprozesuak hobetzeko erabiltzea, eta, aldi berean, idazketa-sistemaren erabilera
finkatzen hastea.


Bere

ekoizpenetan

oinarrizko

arau

morfosintaktikoak

errespetatzen

ditu:

deklinabidea, komunztadura...


Testuak ulertzen eta sortzen ari dela, gai da landutako ezaguera linguistikoak modu
gidatuan aplikatzeko.



Gai da, proposatutako irizpideetan oinarrituta, testu soil-soilak zuzen eta egoki
osatzeko eta transformatzeko.



Gai da, proposatutako irizpideetan oinarrituta, bai bere eta bai besteen testuetan
oinarrizko hutsegite linguistikoak identifikatzeko eta zuzentzeko.



Bere ekoizpenetan hizkuntza-arauak errespetatzearen aldeko interesa du.



Gai da bai bere eta bai besteen testuetan dakizkien hizkuntzen arteko zenbait kalko
identifikatzeko eta zuzentzeko.



Eskolako komunikazio-trukeetan euskaraz hitz egitearen aldeko jarrera du.



Euskara erabiltzearen aldeko jarrera asertiboa eta enpatikoa du.
9. Gai izatea bai haur-literatura klasikoko eta bai gaur egungo haur-literaturako

testuak ulertzeko eta erreproduzitzeko, eta, horretan, ahozko nahiz idatzizko
literaturari buruzko bere ezaguerak erabiltzea.


Bere interesekin bat datozen literatura-generoetako testuak arreta handiz irakurtzen
eta entzuten ditu.



Aktiboki parte hartzen du denen artean adostutako esanahiak eraikitzeko
negoziazio-prozesuetan.



Gai da ahozko eta idatzizko literatura-testuen zentzu orokorra ulertzeko..
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11. Ohitura eta jokabide linguistiko asertibo eta enpatikoak hartuz joatea, eta
eskolan euskaraz hitz egitearen aldeko jarrera izatea.


Eskolako komunikazio-trukeetan euskaraz hitz egitearen aldeko jarrera du.



Euskara erabiltzearen aldeko jarrera asertiboa eta enpatikoa du.
12.

Informazioa

bilatzeko,

hautatzeko,

kudeatzeko

eta

komunikatzeko

prozesuan, norbaiten laguntzarekin informazioaren teknologiak erabiltzeko gai
izatea, eskolan egunero sortzen zaizkion premiei aurre egiteko.


Ahozko nahiz idatzizko testuak ekoizteko beharrezkoak diren baliabide eta aplikazio
batzuk modu gidatuan erabiltzen ditu, bai bakarka eta bai taldean.



Ikaskuntza- eta ebaluazio-prozesuan kontrol-zerrendak erabiltzen ditu modu
gidatuan.



Bai bere eta bai besteen sormen-lanak berrikusteko eta hobetzeko zereginetan parte
hartzen du modu gidatuan.



Huts egitea hizkuntzak ikasteko prozesuaren ezinbesteko partetzat hartzen du, eta
bere burua hobetzearen aldeko jarrera du.



Ikaskuntzan aurrera egitearen aldeko jarrera du.
13. Gai izatea baten baten laguntzarekin norberaren ikaskuntza linguistikoaz

gogoeta egiteko, eta, horretan, nork bere ikaskuntza-gaitasunean konfiantza izatea.


Ikaskuntza- eta ebaluazio-prozesuan kontrol-zerrendak erabiltzen ditu modu
gidatuan.



Bai bere eta bai besteen sormen-lanak berrikusteko eta hobetzeko zereginetan parte
hartzen du modu gidatuan.



Huts egitea hizkuntzak ikasteko prozesuaren ezinbesteko partetzat hartzen du, eta
bere burua hobetzearen aldeko jarrera du.



Ikaskuntzan aurrera egitearen aldeko jarrera du.
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7.1.3.2. Naturaren Zientziak
1. Gidoi bat oinarri hartuta, ikerketak, laborategiko praktikak edo landaazterketak egitea, metodologia zientifikoa aplikatuz, eta haien garapena balioestea
eta emaitzak interpretatzea.
 Esperimentuetako datuak bildu, antolatu eta interpretatzen ditu, zenbait baliabide
erabiliz (euskarri digital zein analogikoak): taulak, grafikoak, kontzeptu-mapak eta
abar.
 Ikerketaren emaitzak jakinarazten ditu eta txostenak egiten ditu.
2. Lan zientifikoaren berezko estrategiak aplikatzea zereginak eta proiektuak
egitean.
 Fenomeno naturalen berri izateko jakin-mina eta interesa adierazten du.
 Banakako lanean ahalegina egiten du eta autonomiaz jarduten du, lanean arduraz
eta modu aktiboan jardunez.
 Banaka, taldean eta lankidetzan jarduten du kanal digitaletan, eta gatazkak
ebazteko trebetasuna erakusten du.
4. - Tresna digitalak eta Internet erabiltzea, informazioa kudeatzeko eta
esperimentu birtualak egiteko, programa eta aplikazio digital egokiak erabiliz eta
behaketatik lortutako datuak integratuz, eta emaitzak jakitera emateko.
 Informazio-iturrien fidagarritasuna jakiteko irizpideak erabiltzen ditu
 Informazioa zenbait formatutan (idatzia, irudiak, grafikoak, bideoak, infografiak,
audioak eta abar) bilatu, kontsultatu eta erabiltzen du.
 Informazioaren trataera osoa egiten du: informazio zehatza eta garrantzitsua
aukeratzen eta antolatzen du, aztertu egiten du, ondorioak ateratzen ditu,
prozesuari buruzko hausnarketa egiten du eta jakinarazi egiten ditu.
 Modu kontrolatuan erabiltzen ditu tresna digitalak.
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 Ordenagailuaren teklatua egoki erabiltzen du, bai eta tresna digitalak ere,
esperimentuak, lanak eta ikerketak egiten ikasteko eta komunikatzeko.
 Taldean emandako rola onartu eta bete egiten du.
 Ideiak, sentimenduak eta proposamenak besteei jakinarazten dizkie.
 Elkarlanean jarduten du taldeko kideekin eta ez du diskriminaziorik egiten sexua,
arraza, erlijioa eta abar direla eta.
12. Eguneroko bizitzako adibideetan oinarrituta, argudiatzea pertsonek naturabaliabideak

zertarako

erabiltzen

dituzten

nagusiki,

haien

abantailak

eta

desabantailak adieraziz eta haien kontserbaziorako neurriak proposatuz.
 Inguruneko natura-baliabideei eta haien erabilerari buruzko txostenak egiten ditu.
 Badaki natura-baliabideak agortu egin daitezkeela, eta modu arrazionalean erabili
beharra arrazoitzen du.
 Natura-baliabideak

tokian-tokian

eta

munduan

kontserbatzeko

ideiak

eta

proposamenak eztabaidatzen eta adierazten ditu.

7.1.3.3. Gizarte Zientziak
1. MULTZOA. Eduki komunak
1. Aldez aurretik mugatutako gertaera edo fenomenoei buruzko informazio
garrantzitsua

eta

zehatza

lortzea,

eta

horretarako

hainbat

iturri

erabiltzea,

zuzenekoak zein zeharkakoak.
 Egoera jakin batean, informazio zehatza eta garrantzitsua bilatu, hautatu eta
antolatzen du, irakasleen laguntzarekin.
 Txosten bat egiten du eta emaitzak jakinarazten ditu hainbat euskarri erabilita:
ahoz, idatziz, euskarri digitalean eta abar.
2. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea Gizarte Zientziei
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buruzko informazioa lortzeko eta edukiak ikasi eta adierazteko.
 Irakaslearen laguntzarekin, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
erabiltzen ditu arloari buruzko oinarrizko informazioa bilatu, aztertu eta antolatzeko.
 Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzen ditu (Internet, blogak,
bideoak, aurkezpenak eta abar) lanak ikasgelan landutako gaien oinarrizko
terminologiarekin landu, jakinarazi eta partekatzeko.
 Agindutako zereginak gogo handiz, jarraitutasunez eta arduraz egiten ditu, eta lanak
txukun, argi eta garbi aurkezten ditu.
 Ahozko zein idatzizko produkzioetan, landutako gaien terminologia egokia zehatz
erabiltzen saiatzen da.
 Ikasteko prozesuan dituen zailtasunak detektatzen ditu, eta gai da laguntza
eskatzeko.
3. Erantzukizuna, ahaleginerako gaitasuna, ikasteko jarraitutasuna eta ikasteko
prozesuari berari buruzko hausnarketa garatzea.
 Agindutako zereginak gogo handiz, jarraitutasunez eta arduraz egiten ditu, eta lanak
txukun, argi eta garbi aurkezten ditu.
 Ahozko zein idatzizko produkzioetan, landutako gaien terminologia egokia zehatz
erabiltzen saiatzen da.
 Ikasteko prozesuan dituen zailtasunak detektatzen ditu, eta gai da laguntza
eskatzeko.
4. Informazio geografiko, historiko edo sozialak bilatu, hautatu eta antolatzea
dakarten lan eta aurkezpen indibidualak eta taldekoak egitea.
 Gizarte Zientzien oinarrizko kontzeptuak ulertzen ditu testu eta bestelako iturri
geografiko, historiko eta sozialak bilatu, hautatu eta kontsultatzearen bidez.
 Lortutako informazioa proposatutako gaiari buruzko lanak eta aurkezpenak bakarka
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edo taldean egiteko antolatzen du.
 Arloarekin zerikusia duten eta landutako oinarrizko kontzeptuak ulertu direla
erakusten duten edukiak argi eta txukun azaltzen ditu, ahoz eta idatziz.

5. Talde-lana balioestea, lankidetza eta parte-hartze arduratsuko jarrerak
agertzea, eta elkarrizketa eta eztabaidetan gainerakoen ideia eta ekarpenekiko
desadostasunak errespetuz eta tolerantziaz onartzea.
 Talde-lanetan bere erantzukizun indibiduala onartzen eta bere gain hartzen du, eta
gatazkak era baketsuan konpontzeko trebetasunak agertzen ditu.
 Portaera konstruktiboa eta solidarioa agertzen du, taldeko erabakiak hartzean
aktiboki parte hartzen du, eta iritziak eta ideiak asertibitatez adierazten ditu.
 Iritzi, ekarpen eta ideia guztiak errespetatzen ditu.
7. Sormena eta ekintzaile-sena lantzea, eta informazioa eta ideiak baliatzeko eta
hainbat egoeratan ondorio berritzaileak aurkezteko gaitasunak eta konpetentziak
handiagotzea.
 Hainbat egoeratan aktibo izatera eta parte hartzera bultzatzen duten bere
buruarenganako konfiantza, ekimen pertsonala, jakin-mina, interesa eta sormena
agertzen ditu ikaskuntzan.
 Ekintzak eta zereginak planifikatu eta egiteko autonomia du, eta gai da erabaki
pertsonalak hartzeko.
 Elkarlanean parte hartzen du talde-lanean.
 Norberaren eta ikaskideen segurtasuna eta eskolako material eta instalazioen
erabilera egokia zaintzen laguntzen duten arauak eta portaerak bere gain hartu eta
agertzen ditu.
8. Bakarka, taldean eta elkarlanean lan egitea, norberaren eta ikaskideen
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segurtasunaren zaintza kontuan hartzea, eta materialak behar bezala erabiltzea.
 Elkarlanean parte hartzen du talde-lanean.
 Norberaren eta ikaskideen segurtasuna eta eskolako material eta instalazioen
erabilera egokia zaintzen laguntzen duten arauak eta portaerak bere gain hartu eta
agertzen ditu.

2. MULTZOA. Gure mundua eta haren kontserbazioa
17. Euskal Herriko erliebearen eta sare hidrografikoaren elementu nagusiak
identifikatzea eta mapa batean edo beste baliabide interaktibo batzuetan non dauden
adieraztea.
 Mapa batean, Euskal Herriko erliebearen elementu nagusiak non dauden adierazten
du.
 Mapa batean, Euskal Herriko ibaiak non dauden adierazten du, eta haien garrantzia
balioesten du.
15. Urak naturan izaten dituen formak eta egoerak azaltzea, eta urak
bizitzarako duen garrantziari buruzko gogoeta egitea.
 Urak naturan izaten dituen egoerak identifikatzen eta deskribatzen ditu.
 Beroa eta hotza uraren egoera-aldaketen kausa gisa identifikatzen ditu, eta uraren
egoera aldatzen duten egoera natural eta artifizialak deskribatzen ditu.
 Urak paisaian duen eragina eta gizakiarentzat duen garrantzia azaltzen du era
gidatuan, eta uraren erabilerak adierazten ditu.
 Ura era egoki eta arduratsuan eta ingurumena errespetatuz kontsumitzeko beharra
balioesten du
18. Gizakiak eguneroko bizitzan naturako baliabideak erabiltzen dituela eta
horretarako Euskal Herriko paisaia eta erliebea eraldatzen dituela eta bere premietara
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egokitzen dituela jakitea eta balioestea.
 Baliabide naturalen erabilera arrazionala kritikoki balioesten du, eta ingurumenaren
kontserbazio eta berreskuratzearekiko sentsibilitatea agertzen du.

3. MULTZOA. Gizartean bizitzea
20. Inguruneko kultura-adierazpen herrikoiak eta eraikinik esanguratsuenak
identifikatzea eta denboran izan duten bilakaera ezagutzea
 Herriko eraikin, artelan edo kultura-adierazpen esanguratsu batzuk ikertzen ditu,
horretarako hainbat iturri kontsultatzen ditu, eta haien ezaugarri bereizgarriak eta
denborak haietan eragindako aldaketak ezagutzen ditu.
 Jakin badaki aztarna arkeologiko, usadio, ohitura, jarduera eta tresna jakin batzuk
garai historiko jakin bateko gizartearen berezko bizimoduaren adierazleak direla.
 Herriko eta Euskal Herriko historiaren hainbat alditan elikaduran, jantzietan,
tresnetan, arkitekturan eta merkataritzan izandako aldaketen bilakaera alderatzen
eta kontrastatzen du.

4. MULTZOA. Denboraren arrastoa
31. Herri batean denboran gertatzen diren aldaketa sinpleak identifikatzea eta
aldaketa

horiek

elikaduraren,

jantzien,

teknologiaren,

arkitekturaren

eta

merkataritzaren bilakaerarekin lotzea.
 Jakin badaki aztarna arkeologiko, usadio, ohitura, jarduera eta tresna jakin batzuk
garai historiko jakin bateko gizartearen berezko bizimoduaren adierazleak direla.
 Herriko eta Euskal Herriko historiaren hainbat alditan elikaduran, jantzietan,
tresnetan, arkitekturan eta merkataritzan izandako aldaketen bilakaera alderatzen
eta kontrastatzen du.
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32. Euskal Herriko museoek eta leku eta monumentu historikoek irakasteko eta
ikasteko gune gisa duten garrantzia balioestea, bertako ingurunea eta kultura
errespetatzeko jarrera agertzea eta kultura-herentzia aintzat hartzea.
 Museoen eta monumentuen edota balio historiko, artistiko edo kulturaleko beste
eraikin batzuen garrantzia balioesten du, eta horietarako bisitaldietan errespetujarrera agertzen du.
 Tokiko, Autonomia Erkidegoko, Estatuko eta Europako kultura-herentzia ezagutu,
babestu eta zaindu beharreko aberastasun partekatu gisa estimatzen du.

7.1.3.4. Sekuentzia didaktiko honekin zuzenean lotutakoak
1. Gesaltza Añanako Gatz Haranaren balio historikoaz jabetzen da.
2. Gesaltza Añanako Gatz Haranaren ezaugarri nagusiak ezagutzen ditu.
3. Badaki Gesaltza Añanako gatzaren ekoizpen-prozesua zein den.
4. Gesaltza Añanako gatzaren ekoizpen-prozesuan parte hartzen duten tresnak
ezagutzen ditu.
5. Gai da uraren zikloa azaltzeko.
6. Uraren zikloak Gesaltza Añanako gatzaren ekoizpen-prozesuarekin daukan
erlazioa ezagutzen du.
7. Uraren egoera-aldaketak identifikatzen ditu.
8. Gai da urarekin lotutako esperimentu sinpleak egiteko.
9. Urarekin lotutako esperimentu sinpleen prozesua azaltzen duen txosten bat
egiteko gai da
10. Araban urarekin lotutako naturaren elementuak identifikatzen ditu.
11. Arabako ibaien isurialdeak ezagutzen ditu.
12. Arabako ibai nagusiak ezagutzen ditu.
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13. Gatzarekin eta urarekin lotutako pertsonaia mitologikoak eta horiekin
erlazionaturiko herri-ipuinak ezagutzen ditu.

7.1.4. Errekuperazioa
Ikasleren batek ez badu markaturiko konpetentziaren bat eskuratu, sakontzeko
ariketak proposatuko dizkiogu.
Bitartean, gainerako ikasleei zabaltze-ariketak proposatuko dizkiegu.

7.1.5. Ebaluazio orokorra
Irakaskuntza-prozesuaren beraren eta jardueren ebaluazioa ere egin behar da:
taldearen antolaketa eta koordinazioa, zereginen planifikazioa, bitartekoen eta denboraren
hornidura, bitartekoen eta denboraren banaketa, programazioaren garapena ikasgelan,
helburuen eta edukien arteko harremana, jarduerak helburuetara bideratuta egon diren ala
ez, bitartekoak eta metodologia behar errealetara egokitu diren, laneko giroa eta partehartzea, akordioak onartzeko giroa, kideen inplikazioa, gurasoen inplikazioa eta haiekiko
harremana, ikasleen arteko harremana eta ikasleen eta irakasleen artekoa...
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8. URRE ZURIA SEKUENTZIA DIDAKTIKOA URRATSEZ URRATS

Sekuentzia didaktikoa 27 saiotan burutua izateko pentsatuta dago. Euskara eta
Literatura, Naturaren Zientziak eta Gizarte Zientziak arloetako saioak erabiliko ditugu
horretarako.

1. GIROTZE-FASEA

Gaiari sarrera emateko eta motibatzeko ariketak egingo ditugu fase honetan.
Adostutako xedea planifikatzeko aukera ere izango dugu.
1. SAIOA. Girotzea
1. ariketa. Urre zuria zer den galdetuko diegu ikasleei. Litekeena da zertaz ari
garen ez jakitea, eta beste urre mota batzuei buruz galdetuko diegu: urre gorria eta urre
beltza, besteak beste. “Urre zuria” gatzari buruz aritzeko erabili izan da. 1. fitxa egingo
dute.
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1. FITXA

URRE ZURIA
1. Ba al dakizu zer den urrea? Zer koloretakoa izaten da? Eta urre
zuria? Zer ote da? Eta urre beltza? Erreparatu beheko irudiei eta saia zaitez
bakoitza zer den idazten.

https://ast.wikipedia.org/wiki/Sal_(adob%C3%ADu)

https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo

https://es.wikipedia.org/wiki/Oro

______________________

______________________

_____________________

Zeri deitzen diogu urre gorria? Gorria al da benetan? Nondik ateratzen
da?__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Zeri deitzen diogu urre beltza? Nondik ateratzen da?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Zeri deitzen diogu urre zuria? Nondik ateratzen da?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Elikagaiak kontserbatzeko sistema
mekanikoak sortu aurretik, “urre zuria” edo
gatza oso produktu estimatua zen. Izan ere,
elikagaiei iraunarazteko erabiltzen zen,
besteak beste. Baina gatza lortzea lan
nekeza zen.
Erromatarrentzat gatzak balio handia zeukan, soldata ordaintzeko ere
erabiltzen zuten eta. Hortik dator salario (soldata) hitza.
Gaur egun, sukaldaritzan, kontserbagintzan, edota elurra egiten
duenean elurra urtu eta errepideak garbitzeko ere erabiltzen dugu.
2. Nondik ateratzen dira urrea, petrolioa eta gatza? Zer izen dute leku
horiek? Lotu elementu bakoitza dagokion irudiarekin eta idatzi leku
bakoitzaren izena.
Petrolioa

Gatza

Urrea
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2. ariketa. Fitxa egin ostean, honako galdera hau egingo diegu ikasleei:
Ba al dago Araban gatzagarik? Etxean galdetu edo Interneten bilatu beharko dute.
2. SAIOA. Gesaltza Añana
3. ariketa. Hurrengo egunean ikasleek erantzuna etxetik ekarriko dute eta, beraz,
Gesaltza Añanari buruz hitz egingo dugu saio honetan. Bakoitzak ekarri duen
informazioari buruz hitz egingo dugu. Galderak botako dizkiegu gaiari buruz zenbat
dakiten tanteatzeko: nolakoa da ibai eta erreketako ura? Gazia ala geza? Zergatik da
orduan Añanako ura gazia? Nondik datoz lur azpiko urak?
Ondoren, gaia erakargarriagoa egin eta jakin-mina sortzeko, gatzagei buruzko
bideo polit bat ikusiko dugu:
https://www.youtube.com/watch?v=CTEBgqeae0c
4. ariketa. Gure proiektuaren xedea zehaztuko dugu saio honetan. Talde txikitan
hitz egin ondoren, talde handiaren aurrean proposamenak bota, eta honako hau izan
daiteke azken xedeetako bat:
Horma-irudi batean, taldeka, Gesaltza Añanako gatzaren ustiaketa eta gesalaren
jatorria azalduko dute, eta horrek uraren zikloarekin duen harremana. Gero, ahoz,
beheko mailako haurrei azalduko diete.

5. ariketa. Adostu egingo dugu zein izango diren taldekideak eta zein mailatako
ikasleei emango diegun azalpena.

2. GARAPEN- ETA BILAKETA-FASEA
3. eta 4. SAIOAK. Añanako Gatz Harana
6. eta 7. ariketak. Añanako Gatz Haranaren inguruko informazioa ematen duen
fitxa egingo dute (2. fitxa). Ariketa konplexua izango da, lehendabizi ondo ulertu eta hitz
ezezagunen esanahia argitu beharko dute eta. Talde txikitan egingo dute lan. Zaila
gertatzen bazaie, zuzenean 3. fitxa egitera pasa daitezke. Bertan, zenbait gako-hitzen
esanahia argitzen da.
Litekeena da bi ariketa horiek luze jotzea, eta hurrengo saioa ere behar izatea
testua bera eta harekin lotutako zenbait hitzen esanahia ondo ulertzeko.
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2. FITXA
Hona hemen Añanako Gatz Haranari buruzko testu bat. Irakurri eta
ulertu ondoren, idatzi paragrafo bakoitzak zer galderari erantzuten dion.
AÑANAKO GATZ HARANA

a)______________________________?
Añanako Gatz Harana Arabako Añana udalerrian dagoen gatzaga da, haran estu
batean zehar zabaltzen dena.
b)______________________________?
Haranaren alderik garaienean dauden lau iturburuetako ur gazia erabiltzen da
gatza ekoizteko. Haranaren erdialdetik doa ur gazi errekastoa, eta haren alde bietan gatza
lortzeko erabiltzen diren zurezko sail txikiak daude. Sail horiei larrainak esaten zaie eta ia
5.500 daude haranean. Gatzuna larrainetaraino garraiatzen da. Plataforma horietan,
jalkitzen uzten da, eguzkiaren eta haizearen eraginez ura lurrundu dadin eta, hala, gatza
atera dadin.
c)____________________________?
Badirudi inguruko gizon-emakumeak aspaldi-aspaldi hasi zirela gatza ekoizten
Añanan. Zenbait historialarik esaten dute historiaurrean hasi zela Añanako gatzaren
ekoizpena.
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d)___________________________?
Garai batean gatzaren ekoizpena oso
garrantzitsua izan zen eta merkataritza handia
zegoen haren inguruan. Izan ere, gatza hainbat
gauzatarako erabiltzen zen: medikuntzan,
sukaldean, larrugintzan eta elikagaiak
kontserbatzeko, besteak beste.
e)_____________________________?
Hain aspaldi ez dela, gesaltzarrek larrain guztiak
ustiatzen zituzten. Familia bakoitzak 200 edo 300 larrain
izaten zituen. Baina, hozkailua asmatzearekin batera,
elikagaiak kontserbatzeko gatzik ez zela behar eta,
gesaltzarrek gero eta gatz gutxiago egiten zuten.
Gainera, kostaldeko gatza ekoizteko moduak hobetu
egin ziren eta trenak produktuaren prezioa merkatu
zuen. Honenbestez, XX. mendearen bukaeran gatza
ekoizteari utzi zioten.
f)___________________________?
Azken urteotan zaharberritze lanak egin dira eta hainbat
larrain konpondu dira. Gatzagin batek egiten du lan bertan
soldata baten truke. 70 larrain dauzka. 5.500etik 500 baino ez
daude konponduta. Helburua poliki-poliki guztiak berritzea da,
baina ez gatza ekoizteko, garai batean nolakoak ziren
erakusteko baizik. Kalitate handiko gatza ekoizten da. Hainbat
sukaldari famatuk beren
jatetxeetan erabiltzen dute.
Bisitak eta tailerrak ere egin daitezke: gatza dastatu,
gatza bera ekoitzi , edota gatzetan eskuak eta oinak
sartu, gatzuna osasunerako onuragarria da eta.
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Irudiak eta testua: https://eu.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1anako_Gatz_Harana
XVI. mendeko gatz-biltegia.Gaur egun, gatz-denda eta bisitariei harrera egiteko gunea da.
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3. FITXA
HIZTEGIA

Hona

hemen

aurreko

testuan

agertu

diren

zenbait

hitz.

Ezinbestekoa da horiek ezagutzea testua behar bezala ulertzeko. Lotu
definizio bakoitza dagokion hitzarekin. Ondoren, itsatsi argazkiak,
argigarriagoa izan dadin.
Gatzaga – Iturburua – Larraina – Gatzuna – Jalki – Lurrundu

1. ____________: gesala; ur erabat gazia.

2.____________: gatza ateratzen den lekua.

3.____________: lurpeko uraren aterabidea.
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4.____________: substantzia bat likido-egoeratik solido-egoerara pasatzea.

5.____________: likido batean dauden zatikiak hondoratzea.

6.____________: gatzagetan gatzuna lurruntzeko erabiltzen den karratu
laua.
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Argazkiak https://es.wikipedia.org/
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5. eta 6. SAIOAK. Nola ekoizten da gatza?
Saio hauetan, gatza nola ekoizten den ikasiko dute.
8. ariketan, Gesaltza Añanako gatza ekoizteko jarraitzen den prozesuarekin
lotutako zenbait argazki jarri beharko dituzte ordenan (4. fitxa). Talde txikitan elkartuta
egingo dute. Ondoren, irakasleak ekoizpen-prozesua azaltzen duen testua irakurriko du
eta ikasleek urrats bakoitza laburtu beharko dute
Gatzaren ekoizpen-prozesua zein den ulertuta, irudiak ondo ordenatu ditugun
begiratuko dugu.
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4. FITXA
NOLA EKOIZTEN DA GATZA?

1. Hona hemen gatza egiteko Gesaltza Añanan jarraitzen duten
prozesuarekin lotutako zenbait argazki. Gai izango zinateke azalpena
entzun

aurretik

ordenan

jartzeko?

Idatzi

zenbakiak

dagokien

hurrenkeran.

Betetzea ____

Biltegiratzea____

Kristalizatzea ____

Ontziratzea____

Garraiatzea__
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Ureztatzea____

2. Entzun arretaz irakasleak irakurriko duen testua eta jar itzazu
ordenan gatzaren ekoizpenaren urratsak. Horrez gainera, kopia ezazu
urrats bakoitzaren nondik norakoa.
AÑANAKO GATZAREN EKOIZPEN-PROZESUA
1. _________________:

2. _________________:

3. _________________:
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4. _________________:

5. _________________:

6. _________________:

7. _________________:

8._________________:

Argazkiak: http://www.vallesalado.com/Nola-ekoizten-da

49

SEKUENTZIA DIDAKTIKOA

URRE ZURIA
IRAKASLEAK IRAKURTZEKO

Gatza ekoizteko prozesuak hainbat urrats ditu:
1. GARRAIATZEA
Iturburuek berez eta etengabe gesala kanporatzen dute lurrazaleraino. Iturburu
ugari daude gatz-haranean eta inguruetan, baina lau baino ezin dira erabili. Lau horiek
etengabe isurtzen dute ura besteek ez bezala, eta gazitasun maila handia dute. Santa
Engrazia du izena iturburu nagusiak. Grabitateak lagunduta, gesala etengabe garraiatzen
da pinu-enborrez egindako kanalen bitartez, iturburuetatik larrainetaraino.
2. LARRAINAK BETETZEA
Bi-lau zentimetro gesal isurtzen dira larrainetan, eguzkiak eta haizeak ura lurrundu,
eta gatza larrainean bertan geratzeko. Iturburuen ur-emaria ez da beti berdina, eta
horregatik larrain multzo bakoitzak biltegiratze-putzu bat dauka gesala bertan pilatzeko.
Larrainen artean, garabia antzeko tramankulua nabarmentzen da, “trabukete” deritzona.
3. KRISTALIZAZIOA
Hurrengo lau orduetan, gatza kristalizatu egiten da. Gesalaren gainean azalera
osoa estaltzen duen ehun fina sortzen denean hasten da prozesua. Denborarekin, ehuna
zati txikiagotan puskatzen da; puska horiei gatz-loreak esaten zaie. Gatz-egileek gatzloreak lortu nahi badituzte, tresna berezi bat erabiltzen dute, ezkatak ez apurtzeko. Gatz
minerala eskuratu nahi badute, aldiz, gatz-lorea irabiatu egiten dute. Modu horretan,
gatza hondora joan eta uniformeki zabaltzen da uretan.
4. UREZTATZEA
Kristalizazioa azkartzeko, irabiatu egin behar da berriz gesala, arrabolarekin.
Larrainetako gainazalak guztiz leunak ez direnez, zonalde batzuk lehorrak gelditzen dira.
Orduan, aurretik beroturiko gesala erantsi behar da, ureztatuz, lurrunketa-prozesua ez
eteteko. Horretarako, ureztagailua izeneko erreminta baliatzen da, zurezko kaiku kirtenluzea, baita berogailuak ere (gesala azkarrago berotzen duten putzu txikiak).
5. GATZAREN BILKETA
Gatza ez da biltzen gesala lurrundu eta gero, baizik eta larrainean ur apur bat
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geratzen denean. Hala, gatz-egileek azkeneko aldiz garbitzen dute gatza. Larrainen
erdigunean tontor bat edo hainbat eginez biltzen da gatza. Ondoren, gaztainondoaren
zurarekin egindako otzaretan sartzen da, eta denbora-tarte labur batez han uzten da,
soberako likidoa isuri arte.
6. BILTEGIRATZEA
Gatza, behin otzaran erionda, larrain multzoetako biltegietan sartzen da. Gune
horiek, nagusiki, larrainen azpian egoten dira. Larrainek, gainaldean, zulo txiki batzuk
dituzte, albate deiturikoak, bertatik isurtzeko gatza.
7. ONTZIRATZEA
Urrian, Gatz Haraneko biltegietako gatza beste biltegi batzuetara eramaten da;
“entroje” esaten diote ekintza horri. Ontziratzeko moduluan, gatzari ezpurutasun txikiak
kendu, ontziratu eta etiketatu egiten da.
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7. SAIOA. ZER DA? ZERTARAKO BALIO DU?
9. ariketa. Saio honetan, gatzaren ekoizte-prozesuan erabiltzen diren zenbait
“tresna” aztertuko dituzte. Zer diren eta zertarako balio duten. 5. fitxa egingo dute
horretarako. Berriro ere talde txikitan egingo dute lan. Irudiak moztu eta dagokien
azalpenaren azpian itsatsi beharko dituzte.
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5. FITXA

ZER DA? ZERTARAKO BALIO DU?
Itsatsi irudi bakoitza dagokion azalpenaren azpian.
1. Biltegiratze-putzua: iturburuek isurtzen duten gesala biltzeko balio
du. Harriz eta buztinez edo egurrez eginda dago.

2. “Trabukete”a: biltegiratze-putzuetatik larrainetara ura isurtzeko balio
du. Egurrezko oinarri baten gainean enbor bat dauka. Oinarria biratu egin
daiteke alde batera eta bestera. Enbor horrek beste enbor bat dauka puntan,
horizontal jarrita. Azken horrek harri bat dauka mutur batean, eta beste
muturrean kubo bat, soka batetik zintzilik, ura putzutik atera ahal izateko.
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3. Kristalizazioa: gesalaren ura lurrundu eta gatza baino gelditzen ez
denean gertatzen da. Larrainetako gesalaren azalera osoa estaltzen duen
ehun fina sortzen denean hasten da prozesua.

4. Gatz-lorea: larrainetako ur-azalean sortzen den gatz-geruza fina zati
txikiagotan puskatzen da. Zati horiei gatz-loreak esaten zaie. Sukaldean oso
estimatua da.
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Arrabola: gesalaren lurruntze-prozesua azkartzeko eta ondoren

gatza biltzeko erabiltzen den tresna.

6. Ureztagailua: zurezko kaiku kirten-luzea. Larrainetako gesala
ureztatzeko balio du, lurrunketa-prozesua eten ez dadin.
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7. Otzara: saskia. Gatza larrainetatik biltegiraino eramateko balio du.
Gaztainondoaren egurrez egin ohi da.

8. “Albate”a: larrainean pilatutako gatza haren azpian dagoen gatzbiltegira isurtzeko zuloa.
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9. Gatz-biltegia: gatza biltzeko lekua. Larrainaren azpian egon ohi da.

https://eu.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1anako_Gatz_Harana

https://es.wikipedia.org/wiki/Sal

https://eu.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1anako_Gatz_Harana

http://www.vallesalado.com/Tipos-de-Sal-gourmet-de-Anana

eu.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1anako_Gatz_Harana
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http://www.eskuekin.net/salmanton/katalogoa.h

eu.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1anako_Gatz_Harana

eu.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1anako_Gatz_Harana

58

SEKUENTZIA DIDAKTIKOA

URRE ZURIA

8. SAIOA. Gesaltza Añanari buruzko zenbait bitxikeria
10. ariketa. Talde txikitan elkartuta, txapelketa bat egingo dute: Gesaltza Añanari
buruzko galdetegi bati erantzun beharko diote (6. fitxa). Informazioa etxean bilatu
beharko dute gurasoen laguntzarekin. Hurrengo egunean, erantzunak zuzenak diren
ikusiko dugu.
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6. FITXA

BAT, BI, HIRU... ERANTZUN BERRIRO!
Zenbat iturburutako gesala erabiltzen da gatza ekoizteko?
a) Hiru
b) Lau
c) Bat
Zer izen du iturburu nagusiak?
a) Santa Teresa
b) Santa Katalina
c) Santa Engrazia
Nola lortzen da ura?
a) Lurra zulatu egin behar da gesala eskuratzeko.
b) Ura ponpatu egin behar da lurrazaleraino.
c) Iturburuek berez eta etengabe kanporatzen dute gesala azaleraino.
Zer izen du Añanako Gatz Harana zeharkatzen duen errekak?
a) Mairu
b) Muera
c) Miura
Zertan datza Añanako gatzaren ekoizpen-prozesua?
a) Eguzkia eta haizea medio, gesalaren ur-edukia lurruntzen da.
b) Larrainetako ura suarekin berotzen da.
c) Gesala filtro handi batzuetatik pasarazi eta ura eta gatza bereizten dira.
Noiz hasi eta noiz bukatzen da gatzaren prozesua?
a) Urtarrilean hasi eta apirilean bukatzen da
b) Normalean maiatzean hasi eta urrian amaitzen da.
c) Azaroan hasi eta abenduan bukatzen da.
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Gatza garbitu, ontziratu eta etiketatzen zenbat denbora ematen dute?
a) Hiru hilabete
b) Urte erdi
c) Urte osoa
Noizkoak dira ur gaziko iturburuen inguruan aurkitu dituzten giza arrastorik
zaharrenak?
a) Duela 1.000 urte ingurukoak
b) Duela 3.000 urte ingurukoak
c) Duela 5.000 urte ingurukoak
Zenbat larrain daude gaur egun martxan?
a) 500 inguru
b) 200 inguru
c) Bi milatik gora
Zenbat putzu daude gaur egun?
a) 358
b) 124
c) 848
Zenbat egun behar izaten dira ura lurrundu eta gatza eskuratzeko?
a) Bizpahiru egun
b) Astebete inguru
c) Lau eta bost egun artean
Zenbat aldiz dauka gatz gehiago Añanako urak itsasokoak baino?
a) Sei aldiz gehiago
b) Hamar aldiz gehiago
c) Berrogeita hamar aldiz gehiago
Zenbat betetzen dira larrainak?
a) Bi eta lau zentimetro bitartean
b) Sei zentimetro
c) Zentimetro bat
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ERANTZUNAK
BAT, BI, HIRU...ERANTZUN BERRIRO!
Zenbat iturburutako gesala erabiltzen da gatza ekoizteko?
a) Hiru
b) Lau
c) Bat
Zer izen du iturburu nagusiak?
a) Santa Teresa
b) Santa Katalina
c) Santa Engrazia
Nola lortzen da ura?
a) Lurra zulatu egin behar da gesala eskuratzeko.
b) Ura ponpatu egin behar da lurrazaleraino.
c) Iturburuek berez eta etengabe kanporatzen dute gesala azaleraino.
Zer izen du Añanako Gatz Harana zeharkatzen duen errekak?
a) Mairu
b) Muera
c) Miura
Zertan oinarritzen da Añanako gatzaren ekoizpen-prozesua?
a) Eguzkia eta haizea medio, gesalaren ur-edukia lurruntzen da.
b) Larrainetako ura suarekin berotzen da.
c) Gesala filtro handi batzuetatik pasarazi eta ura eta gatza bereizten dira.
Noiz hasi eta noiz bukatzen da gatzaren prozesua?
a) Urtarrilean hasi eta apirilean bukatzen da.
b) Normalean maiatzean hasi eta urrian amaitzen da.
c) Azaroan hasi eta abenduan bukatzen da.
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Gatza garbitu, ontziratu eta etiketatzen zenbat denbora ematen dute?
a) Hiru hilabete
b) Urte erdi
c) Urte osoa
Noizkoak dira ur gaziko iturburuen inguruan aurkitu dituzten giza arrastorik
zaharrenak?
a) Duela 1.000 urte ingurukoak
b) Duela 3.000 urte ingurukoak
c) Duela 5.000 urte ingurukoak
Zenbat larrain daude gaur egun martxan?
a) 500 inguru
b) 200 inguru
c) Bi milatik gora
Zenbat putzu daude gaur egun?
a) 358
b) 124
c) 848
Zenbat egun behar izaten dira ura lurrundu eta gatza eskuratzeko?
a) Bizpahiru egun
b) Astebete inguru
c) Lau eta bost egun artean
Zenbat aldiz dauka gatz gehiago Añanako urak itsasokoak baino?
a) Sei aldiz gehiago
b) Hamar aldiz gehiago
c) Berrogeita hamar aldiz gehiago
Zenbat betetzen dira larrainak?
a) Bi eta lau zentimetro bitartean
b) Sei zentrimetro
c) Zentimetro bat
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9. eta 10. SAIOAK. Uraren zikloa
11. ariketa. Saio honetan, Añanako gatza zergatik den gazia ulertuko dute
ikasleek. Horretarako, ezinbestekoa da uraren zikloa azaltzea. Horren inguruko azalpentestu bat irakurri eta jarraian zenbait ariketa egingo dituzte (7. fitxa).
Azkenik, gai horrekin lotuta, honako helbide honetan agertzen den bideoa ikus
dezakegu:

https://www.youtube.com/watch?v=fVUmIdLcNHs.
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7. FITXA
NONDIK DATOR UR GAZIA?

Diapiroa da haraneko protagonista
nagusia: lur azpian gordeta dagoen gatzpoltsa ikaragarria. Euri-ura lurrean sartzen
denean, diapiroa zeharkatu eta lur azpiko
gatzak disolbatzen ditu. Ondorioz, gatzkantitate handia duten iturburuak azaleratzen dira haranean.
Gesaltza Añanako iturburuetako bat.

NONDIK DATOR LUR AZPIKO URA?
Hori jakiteko, uraren zikloa ulertu behar dugu. Hona hemen urak Lur
planetan egiten duen etengabeko bidea ulertzeko lau urrats:
1. Ura planetaren leku batetik bestera mugitzen da
Ura naturan biraka ari da etengabe: itsasotik zerura, zerutik lehorrera
eta lehorretik itsasora.
2. Ura itsasotik zerura igotzen da
Eguzkiaren berotasunaren eraginez,
itsaso, ibai, aintzira, larrain eta abarreko ura
lurrundu egiten da, pixkanaka-pixkanaka.
Ur-lurruna igo eta hoztu egiten da.
Hoztean, kondentsatu egiten da, hau da, ur
likido bihurtzen da: tanta txikiak sortzen dira
eta horiek hodeiak eratzen dituzte.
3. Ura zerutik lehorrera igarotzen da

https://es.wikipedia.org/

Haizeak hodeiak mugitzen ditu leku batetik bestera. Ur asko daukan
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hodei bat hozten baldin bada, euria egiten du. Hodei hori asko eta azkar
hozten bada, elurra edo txingorra egiten du. Horrela, ura zerutik lehorrera
igarotzen da.
4. Ura lehorretik itsasora igarotzen da
Euri-tantek eta elur-urak (urtzen denean)
bi bide hartzen dituzte:
- Zati bat erreketara doa; errekak
ibaietara heltzen dira, eta azkenik, itsasora.
- Beste zati bat lurzoruan sartzen da; lur
azpiko urak sortzen dira horrela. Ur horiek
iturburuetatik1 Lurraren gainazalera atera, eta
ibaien bidez itsasora heltzen dira.
Bidasoa ibaia itsasoratzen. https://eu.wikipedia.org/

Añanako iturburuetatik ateratzen den ur horrek, lur azalera ateratzeko
bide horretan, diapiroaren gatza dakar disolbatuta, horregatik da ura gazigazia.
Gure ingurua 3, Subia-Santillana, 2005

1

Iturburua: lur azpiko ura gainazalera ateratzen den lekua
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8.FITXA

1. Lotu marrazkiko zenbakiak eta zenbaki bakoitzari dagokion
hitza. Ondoren, idatzi zein lekutan dagoen ur likidoa, ur solidoa eta urlurruna.

2. Osatu testua falta diren hitzekin.
ur likidoa

ur-lurruna

Inguruaren ezaguera, Zubia-Santillana, 2001

ur solidoa

Itsasoko, ibaietako eta aintziretako __________________ lurrundu eta
___________________ bihurtzen da.
Ur-lurruna, berriz, kondentsatu eta ___________________ bihurtzen
da. Horrela, hodeiak sortzen dira. Ur hori izoztu egiten bada, elurra edo
txingorra sortzen da, hau da, ____________________. Baina euri gisa ere
eror daiteke, hau da, ____________________gisa.

67

SEKUENTZIA DIDAKTIKOA

URRE ZURIA

3. Pentsatu eta erantzun.
Zergatik lehortzen da arropa garbitu
ondoren?
Zergatik esaten dugu ona dela euria
egitea?
Gure Gure ingurua 3, Zubia-Santillana, 2005
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11. SAIOA. Uraren egoera-aldaketak
12. ariketa. Uraren zikloan, uraren egoera-aldaketek berebiziko garrantzia
daukate. Hortaz konturatzeko 9. fitxa egingo dute.
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9. FITXA

URAREN EGOERA-ALDAKETAK
Aurreko ariketetan ikusi dugunez, ibai, urtegi, urmael eta urjauzietako ura likido-egoeran egon ohi da. Negu aldean, hotz handia egiten
duenean, ura solidotu eta izoztu egiten da.
Ura egoera batetik bestera igarotzen
baldin bada, egoera-aldaketa gertatzen dela
esan ohi da. Horretarako, urak berotu edo
hoztu egin behar du.
- Izotza berotzen bada, ur likido
bihurtzen da. Aldaketa horri urtzea deitzen
zaio.
- Ur likidoa hozten bada, izotz bihurtzen
da. Aldaketa horri solidotzea deitzen zaio.
- Ur likidoa lurruntzen bada, ur-lurrun
bihurtzen da. Aldaketa horri lurruntzea
deitzen zaio.
- Ur-lurruna hozten bada, likidoegoerara igarotzen da. Aldaketa horri
kondentsatzea deitzen zaio.

1. Osatu eskema hau falta diren hitzak erabiliz: urtzea – lurruntzea –
kondentsatzea – solidotzea
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Gure ingurua 3, Zubia-Santillana, 2005
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2. Osatu ondorengo esaldiak eta idatzi bakoitza bere lekuan.

Gure ingurua 3, Zubia-Santillana, 2005

- Ura___________________ gisa igarotzen da itsasotik hodeietara.
- Ura ___________________, ____________________ eta
___________________ gisa erortzen da hodeietatik lehorrera.
- Ura_________________ bidez igarotzen da lehorretik itsasora.
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12. ETA 13. SAIOAK. Esperimentuak
13. eta 14. ariketak. Bi esperimentu egin beharko dituzte etxean. Lehenengoa
uraren zikloarekin egongo da lotuta; bigarrena, aldiz, gatzaren ekoizte-prozesuarekin.
Esperimentua egin ostean, azaldu egin beharko dute idatziz. Bakarkako lana izango da.
Etxean egin eta txostena idatzi ondoren, gelan talde handian komentatuko dugu.
Esperimentuaren prozesua zuzen nola idatzi ere landuko dugu.
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1. ESPERIMENTUA

Bota ezazu ur pixka bat lapiko batean eta jar ezazu sutan. Irakin eta
lurruntzen hasten denean, jarri tapa eta itxaron apur bat. Ondoren, altxa
ezazu tapa.
Deskribatu zer egin duzun eta azaldu itzazu gertatu diren uraren
egoera-aldaketak. Atera argazkiak eta itsatsi, nahi baduzu.

Lehendabizi, .....................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Gero, ................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Ondoren, ..........................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Jarraian, ...........................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Azkenik, ...........................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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2. ESPERIMENTUA

Bete ezazu urez edalontzi bat erdiraino eta gehitu koilarakadatxo bat
gatz. Nahastu dena gatza disolbatu arte. Ondoren, bota ezazu nahastea
sakonera gutxiko ontzi batean eta jarri eguzkitan.
Itxaron egun batzuk eta, azkenik, idatzi gertatu dena. Zerbait geratu al
da ontzian? Atera argazkiak eta itsatsi, nahi baduzu.

Lehendabizi, .....................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Gero, ................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Ondoren, ..........................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Jarraian, ...........................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Azkenik, ...........................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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14. SAIOA. Ura Araban
15. ariketa. Ura Araban zer lekutan aurki dezakegun komentatuko dugu. Zenbait
leku ezagutzeko, 10. fitxa egingo dute. Etxekoen laguntza ezinbestekoa izango da.
Ariketa etxean egin eta hurrengo egunean gelan zuzenduko dugu denon artean
Hainbat dira Araban urak sortutako paisaiak. Etxekoen laguntzaz, zerrenda luzatuko
dute.
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10. FITXA
URA ARABAN

Araban ura elementu garrantzitsua da eta hainbat leku nahiz
modutan aurkituko dugu. Ausartuko zinateke argazki hauetan ageri
diren ibai, urtegi eta ur-jauziak zein diren esaten? Irakur ezazu argazki
bakoitzaren ondoan ageri den azalpena, lagungarri izango zaizu eta.
Altube izeneko erreka Gorbeia aldean
sortzen
da. Iturburutik gertu, urak ehun
metrotik gorako ur-jauzi zoragarria sortzen du,
begiratoki batetik ikus daitekeena. Ur-jauzi hori
oso fenomeno natural ikusgarria da, euri
sasoian, batez ere.
Altube Nerbioi ibaiaren adarra da,
eta Laudiotik gertu egiten dute bat biek.
____________________________

Arratzua-Ubarrundia eta Barrundia
udalerrietan dago. Oso garrantzitsua da
Arabako biztanleak ez ezik bizkaitarrak ere
urez hornitzeko. Izan ere, EAEko urtegirik
handiena dugu: 220 hektometro kubikoko
edukiera dauka. Zadorra ibaiak hornitzen du
nagusiki.1947an hasi ziren eraikitzen, eta
1958an bete zen goraino lehen aldiz.
Urrunagako urtegitik hurbil dago. Bi urtegi hauek Zadorrako urtegiak izeneko
multzoa osatzen dute.
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Arabako lau hezegune dira, Guardia hiritik
gertu daudenak. Aintziretako hiru –Carralogroño,
Carravalseca eta Musco– aldi baterako urmaelak
dira, jatorri naturala dutenak; laugarrena, Prao de
la Paul, urtegi txiki bat da. Udan ura lurrundu
egiten da, eta haren lekuan gatza agertzen da.
______________________________________

Hezegune honek bi urmael
nagusi ditu: Betoñokoa eta
Arkautekoa. Arabako lautadako
hezegunerik garrantzitsuena da.
Hainbat landare eta animalia mota
daude bertan. Gasteizko auzo batean
kokatua dago.
______________________________
Nerbioi ibaiaren sorburua da, eta Delika
herriaren goialdean dago. 222 metroko ur-jauzia da,
Iberiar penintsulako luzeena. Iturrigutxi, Ajiturri eta
Urita errekak elkartuz sortzen da.
______________________________________
Arabako
ibai
nagusia
da,
emari
handiena
daukana.
Entziako mendilerroan
jaiotzen da, Los Corrales
izeneko
iturrian,
Donemiliagako udalerrian. Agurain, Gasteiz,
Iruña Oka, Argantzun eta Armiñon zeharkatu
ondoren, Ebrorekin bat egiten du.
__________________________________
Irudiak: https://es.wikipedia.org/
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15. SAIOA. Arabako ibaiak

16. ariketa. Aurreko sekuentzia didaktiko batean, Araba, zazpigarren alaba
delakoan, gai honi buruz aritu baginen ere, oraingoan pixka bat gehiago sakonduko dugu
eta Arabako ibaiek dituzten bi isurialdeei buruz arituko gara (kantauriarra eta
mediterraneoa). 11. fitxa egingo dute talde txikitan.
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11. FITXA
ARABAKO IBAIAK
Hona hemen Arabako ibai garrantzitsuenak:

http://gizazientziakjaione.blogspot.com.es/2014/10/arabako-ibaiak-ezagutzen.html

Ibaiek Araban bi isurialde dituzte, hau da, batzuek Ebro ibaira isurtzen
dituzte urak, eta handik Mediterraneora, eta besteek, aldiz, Bizkaiko
golkora.
Urak Bizkaiko golkora isurtzen dituzten ibaiak laburrak eta emaritsuak
dira; Mediterraneora isurtzen dituztenak, berriz, luzeagoak dira eta emari
txikiagoa dute.
1. ariketa. Ausartuko zinateke esatera zein ibai diren isurialde
bakoitzekoak?
ISURIALDE KANTAURIARRA: Bizkaiko golkoan itsasoratzen dira.

80

SEKUENTZIA DIDAKTIKOA

URRE ZURIA

ISURIALDE MEDITERRANEOA: Ebro ibaira isurtzen dituzte urak eta
Mediterraneoan itsasoratzen dira.

2. ariketa. Ba al dakizu Gesaltza Añanako iturburuek zein ibaitara
isurtzen dituzten urak? Zein isurialdetakoa da ibai hori?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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16. SAIOA. Aurkezpenari itxura ematen
17. ariketa. Aurkezpenari itxura ematen hasiko gara. Gelan landutako guztia
birpasatu eta etxetik ekarritako informazioa eta argazkiak bilduko ditugu. Adostu genuen
bezala, Gesaltza Añanako gatzaren ekoizpen-prozesua eta bertako ur gaziaren jatorria
azaldu beharko diete beheko mailako ikasleei.
Zeregin horretarako, batetik lanak banatu beharko dituzte, eta bestetik, prozesua
aurrera eramateko kontrol-orria banatuko diegu, ideiak argi izan ditzaten.
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KONTROL-ORRIA
GESALTZA AÑANAKO GATZAREN
JATORRIA ETA EKOIZPENA AZALTZEKO
AHOZKO AURKEZPENA
1. Aurkezpenaren izenburua “Urre zuria” izango da.
2. Urre zuria zeri deitzen zaion eta horren arrazoia aipatu behar dugu.
3. Horma-irudiak erabiliko ditugu ahozko azalpenerako:
- Añanako Gatz Haranaren kokagunea eta ezaugarri nagusiak aipatuko
ditugu.
- Gatzaren ekoizte-prozesua deskribatuko dugu.
- Uraren zikloa zertan datzan azalduko dugu.
- Ikasleek marrazkiak edo argazkiak izango dituzte. Azalpenak geuk
emango ditugu ahoz.
4. Etxean egindako bi esperimentuei buruzko horma-irudiak egin ditzakegu. Horiei
buruzko argazkiak ere itsatsi ditzakegu.
5. Ura Araban non aurki dezakegun aipatuko dugu.
6. Lezaoko Amilamiaren ipuina kontatuko dugu (nahi izanez gero).
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17. eta 18. SAIOAK. Zirriborroa eta horma-irudiak prest
18. ariketa. Batetik, ahozko aurkezpenean esan beharrekoa idatziko dute kontrolorriei jarraituz. Bestetik, gatzaren ekoizpen-prozesua eta ur gaziaren jatorria azaltzen
duten horma-irudiak marraztu beharko dituzte.
19. SAIOA. Koebaluazioa
19. ariketa. Talde txikian idatzitakoa elkarri pasatuko diote zuzentzeko. Akatsak edo
zuzendu beharrekoak komentatuko dizkiote elkarri. Koebaluazioa egingo dute, beraz.
20. SAIOA. Entsegua
20. ariketa. Ahozko azalpena idatzita daukatelarik, horrelako azalpenetarako erabili
ohi duten kontrol-orria gogoratuko dugu. Horman itsatsi eta kopia bana emango diegu
ikasleei.
Azaldu edo aurkeztu nahi den edukiaren arabera, hainbat eratako ahozko
azalpenak eman ditzakegu, hiru atal hauek kontuan hartuz, betiere.
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KONTROL-ORRIA
AHOZKO AZALPENA

Kontuan hartu beharreko hiru atalak :
1. - SARRERA:
- Entzuleak agurtu: “Ongi etorri”, “arratsalde on”, “egun on”, “kaixo denoi eta ongi
etorri...”.
- Zeren inguruan arituko garen esan: “...deskribatuko dizuegu”, “...azalduko
dizuegu”, “...egingo dugu, eta horretarako, ...ahaleginduko gara”.
2. - GARAPENA:
- Azalpena eman: ondo ahoskatu eta lasai hitz egin.
- Irudi, eskema eta grafikoak erabili.
3. - AMAIERA:
- Entzuleen zalantzak argitu: “Zalantzarik baduzue, galdetu lasai”.
- Eskerrak eman: “Eskerrik asko entzuteagatik”, “mila esker zuen arretagatik”
- Agurtu: “…eta besterik ez”, “…eta honekin, bukatu dugu azalpena”.

85

SEKUENTZIA DIDAKTIKOA

URRE ZURIA

21. ariketa. Prestaketa-lanarekin jarraituz, bakoitzak azaldu beharko duen zatia
zehaztuko dute ikasleek, eta gidoia egingo du bakoitzak. Jarraian, aurkezpena entseatuko
dute.
21. SAIOA. Aurkezpen-saioa
22. ariketa. Talde txikitan banaturik, beheko mailako ikasleengana joango dira. Gela
berean bi talde sartuko dira. Batek azalpena eman bitartean, besteak aurkezpenaren
ebaluazioa egingo du honako ebaluazio-orri hau erabiliz:
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AURKEZPENAREN BALORAZIOA
Taldearen izena:

Emandako informazioa nahikoa
izan al da?
Informazioa

argi

eta

ondo

egituratuta eman al dute?

Gutxieneko
orrian

edukiak

(kontrol-

zehaztutakoak)

bete

al

dituzte?
Zerbait hobetuko zenuke?

Taldearen izena:

Emandako informazioa nahikoa
izan al da?
Informazioa

argi

eta

ondo

egituratuta eman al dute?

Gutxieneko

edukiak

(kontrol-
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orrian

zehaztutakoak)

bete
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al

dituzte?
Zerbait hobetuko zenuke?
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22. SAIOA. Autoebaluazioa
23. ariketa. Hurrengo urratsa nork bere buruaren ebaluazioa edo autoebaluazioa
egitea izango da, proiektua aurrera eraman bitartean egindako lana kontuan hartuta.
Gogora ekarriko diegu ikasleei garrantzitsuena ikasketa-prozesua burutu den ala ez
jakitea dela. Horrek akatsak zuzentzen lagunduko die. Hona hemen hausnarketarako fitxa:
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NORBERAREN EBALUAZIOA

BETI

GEHIENETAN

NOIZEAN

GUTXITAN

BEHIN
Arduraz hartu dut
parte.
Egokituriko lana
ondo egiten saiatu
naiz.
Ideia berriak,
kontsulta-iturriak,
nire ikuspuntua
aditzera eman ditut
taldekideen aurrean
Lanerako materiala
zaindu dut.
Gelakideen lanak
arretaz entzun eta
baloratu ditut.
Zer ikasi duzu lan hau egiterakoan?

Zer ariketa izan dira egokienak gaiari buruz gehiago jakiteko?
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Zer zailtasun izan dituzu eta nola konpondu dituzu?

Zerk sentiarazi zaitu ondo?
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24. ariketa. Behin ikaskideen lanak ikusita, nola burutu dugun baloratuko dugu: zer
zailtasun aurkitu dugun, zer hitz berri agertu diren, nola sentitu garen lanean, zertan
lagundu diguten helduek...

4. OROKORTZE-FASEA
Fase honetan, indartze- eta aberaste- ariketak egiteko aukera izango dugu, baita
gure jakin-mina asetzekoa ere.
23. eta 24. SAIOAK. Ura
25. ariketa. Saio hauen helburu nagusia uraren erabilera zuzen eta okerren
inguruan hausnartzea da. “URA” deritzon fitxa egingo dute horretarako. 3. ariketan,
ikasleei uraren kontsumo zuzena sustatzeko gomendioak eskatuko dizkiegu. Hona hemen
batzuk:
URA AURREZTU ETA ERABILTZEKO AHOLKUAK
1. Dutxa zaitez bainatu ordez: uraren bi heren aurreztuko dituzu, 200 litro aldi bakoitzeko
gutxi gorabehera.
2. Itxi dutxa xaboia ematen duzun bitartean.
3. Itxi iturria eskuak edo hortzak garbitzerakoan: aldi bakoitzean 20 litro arte aurreztuko
duzu.
4. Ez garbitu jakiak iturria irekita duzula. Erabili ontzi bat. Gainera, ur hori landareak
ureztatzeko erabil dezakezu.
5. Erabili bi harraska (edo baldeak bestela): bata ontziei xaboia emateko eta bestea uretan
pasatzeko. Iturria irekita uzten baduzu, 100 litro ur inguru kontsumituko dituzu.
6. Ez piztu arropa- edo ontzi-garbigailua beteta egon arte.
7. Ibilgailua garbiketa tunelean garbitzen baduzu, 35 litro inguru kontsumituko dituzu.
Mahukarekin garbitzeko 500 litro inguru behar dira.
6. Konpondu berehala iturri edo komunetako ihesak. 10 tanta minutuko galtzeak 2.000
litroko galera dakar urtean.
7. Komunean isuri txikiak izateak egunero 3 bainuontzi betetzeko adina ur galtzea ekar
dezake edo, beste era batera esanda, 100.000 litro urtean.
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8. Ez erabili komuna hondakin solido higienikoen, zigarro-muturren eta abarren paperontzi
edo zaborrontzi bezala. Ez bota pintura, disolbatzaile edo antzekorik ere.
9. Saiatu harraskatik olio, disolbatzaile, pintura edo antzeko gai kutsatzailerik ez botatzen.
Ez bota horrelakorik ur-etorrietan, urtegietan, itsasoan eta abarretan ere.
10. Landatu bertako landareak, zaintza eta ur gutxiago behar dute eta.
11. Erabili ura aurrezteko gailuak, merkatuan geroz eta ohikoagoak dira.
12. Ez desizoztu elikagaiak ur txorrotarekin. Atera itzazu izozkailutik bezperan
13. Ez utzi iturria irekita ur freskoa irten zain, hobe da beti hozkailuan botila bat ur hotz
izatea.
14. Ureztatu behar dena bakarrik.
15. Litro bat oliok milioi bat litro ur kutsa ditzake.
16. Litro bat oliok hiru milioi litro ur kutsa ditzake.
17. Ordulari baten pilak 50.000 litro ur kutsa ditzake.
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URA

Gizakiok hainbat gauzatarako
industriarako,
energia
elektrikoa
abeltzaintzarako, besteak beste.

erabiltzen
lortzeko,

dugu ura: edateko,
nekazaritzarako
eta

Gastatzen dugun ur-kantitate handi bat nekazaritzarako erabiltzen da.
Esate baterako, tona bat gari lortzeko, milioi eta erdi litro ur behar dugu.
Beste era batera esanda, kilo bat ogi egiteko, 1.500 litro ur erabili behar
ditugu!
Hiri batean bizi den pertsona batek egunean
250 litro ur erabiltzen du, batez beste:
5 minutuko dutxan

100 l

Komuneko bonbari tiratzean

50 l

Arropa garbitzean

30 l

Lurra garbitzean

27 l

Lorategian

18 l

Elikagaiak garbitu eta prestatzean

15 l

Ura edan eta eskuak garbitzean

10 l
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua

Munduko Osasun Erakundeak gomendatzen du
pertsonako 80 l ur erabiltzea eguneroko garbitasuneta elikadura-beharrak asetzeko. Esan beharrik ez
dago garatutako herrialdeetan uraren kontsumoa
gomendatutakoa baino askoz handiagoa dela.
Gasteizen, esate baterako, 71 milioi litro ur
inguru kontsumitzen dugu egunean (214.000
biztanleren
artean).
Ur
gehiena
industriaprozesuetarako erabiltzen
da, baina
etxeko
kontsumoa nabarmen gehitu da.
Esan beharrik ez dago inbertsiorik onena
aurreztea
dela:
Arabako
etxebizitza
eta
establezimendu bakoitzean tanta-jario etengabea
utziz gero, urtebetean bi aldiz beteko litzateke
Maroñoko urtegia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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Zenbat ur galtzen du tantaka ari den iturri batek?
Tantaka ari den iturri batek isurtzen duen ur-kantitatea oso handia da.
Ur-tanta batek 0,05 ml dauka, gutxi gorabehera. Beraz, 20.000 tantak
litro bat ur egiten dute.
Ariketa honetan, gure etxeko iturriek zenbat litro ur galtzen duten
kalkulatuko dugu.
1. Begiratu zure etxeko iturriei. Baten batek urik galtzen al du?
Zenbatek? Bete ezazu koadro hau:
Zenbat iturrik galtzen dute ura?

Zenbat tanta galtzen dute minutuko?

2. Orain kalkula ezazu:
Zenbat tanta galtzen den minutuko
Zenbat tanta galtzen den egun batean
Zenbat tanta galtzen den urte batean
Zenbat ml ur galtzen den urte batean
Zenbat l ur galtzen den urte batean

3. Horren ur-kantitate handia alferrik galduta..., zerbait egin beharko
dugu, ezta? Zerrenda itzazu ura egoki erabiltzeko eta alferrik ez galtzeko
har ditzakegun neurriak.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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25. SAIOA. Mapa kontzeptuala
26. ariketa. Irakasleon laguntzaz, landutakoaren mapa kontzeptuala egingo dute
ikasleek taldeka. Modu askotara landu dezakegu: irakasleak hasiera emanda, hasteko
modu ezberdinak emanda, ezer eman gabe...
26. SAIOA. Gesaltza Añanara eta Uraren Museora bisita
Ez dago modu hoberik landutako guztia ondo ulertzeko bertatik bertara ikustea
baino. Txangoan joango gara, beraz, Gesaltza Añana eta Uraren Museoa bisitatzera. Izan
ere, elkarren ondoan daude.
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8.1. Saio osagarriak beste ikasgai batzuetan
Euskara eta Literatura
1. SAIOA. Ahozko euskal literaturan oso ezagunak diren lamiei buruz hitz egingo
dugu. Ikasleei lamiak zer diren dakiten galdetuko diegu. Garrantzitsua izango da argitzea
pertsonaia mitologiko horiek uretatik gertu bizi ohi direla, erreka, ibai, putzu, itsaso eta
abarren ondoan, hori izango baita aurretik ikusitako guztiarekin lotura egiteko modua. 12.
fitxa egingo dute. “Lezaoko Amilamia” deritzon herri-ipuina irakurri eta horren inguruko
galderak erantzungo dituzte bakarka.
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12. FITXA
LEZAOKO AMILAMIA

Lamiak ahozko euskal literaturan sarritan agertzen diren pertsonaiak
dira. Emakume eder baten itxura izaten dute gorputzaren erditik gora, eta
hankak oiloarenak, ahatearenak nahiz ahuntzarenak
izaten dituzte. Kostaldean, aldiz, gorputz erditik
behera arrain tankera hartzen dute.

Lamien zereginen artean honako hauek daude:
artilea haritzea; trikuharriak, etxeak eta elizak
eraikitzea eta arropak garbitzea. Lamiek asko atsegin
dute urrezko orrazi batekin bere adats ederra
orraztea, erreka bazter edo urmael batean.

http://www.amaroa.com/euskal-herriko-pertsonaia-mitologikoa/lamiak

Haitzuloetan edo erreka-putzuetan nahiz urmaeletan bizi ohi dira.
Araban amilamiak deitu ohi zaie. Hona hemen Lezaoko Amilamiaren istorioa:

Arabako Agurainen diotenez, Lezaoko haitzuloan, Entzia mendilerroan,
emakume oso arraro bat bizi zen. Eder-ederra zen eta bere urrezko ile luze
hura lurreraino iristen zitzaion. Asko omen ziren dama eder hura erreka
bazterrean orrazten ikusiak. Orrazia ere urrezkoa zuen, eta mendilerroan
behera jaisten zen erreka hura erabiltzen zuen ispilutzat. Egunero,
egunsentian, bere haitzulotik atera eta haitz eder baten gainean esertzen
zen. Luzaroan jarduten zuen ilea orrazten, inork ezagutzen ez zuen
hizkuntza batean abesten zuen bitartean.
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Behin batean, mutil gazte batzuk zeuden herriko plazan. Hizketan ari
ziren eta, azkenean, Lezaoko damaren gaia atera zuten. Batzuentzat ez
ziren atso kontuak besterik, baina besteek egia zela zioten, dama hura
Amilamia zela. Baina inoiz ikusi gabea zuten, besteek esandakoaz gain ari
ziren. Azkenean, hori jakiteko erarik egokiena bertara joan eta egiaztatzea
zela pentsatu zuten, baina ez zen inor ausartzen. Horretan zeudela, Perikot
“leloa” hurbildu zitzaien. Beti festetan zegoelako deitzen zioten horrela.

–Kaixo, lagunok, zertan ari zarete? –galdetu zien Perikotek, eta
erantzunik jaso gabe, plazako harriekin jolasten hasi zen. Beste mutilek
elkarri begiratu eta irribarre egin zuten.

–Aizu, Perikot –esan zion taldeko buruak–, gure taldekoa izan nahi al
duzu?

Perikot harritu egin zen, baina hark berriro galdetu zion:

–Ea, Perikot, gure taldekoa izan nahi al duzu? Gustura ibiliko zara...
Gurekin festetara etorri eta gure
sekretu guztiak jakingo dituzu...

–Beno... ni... egia esan...

–Ondo da. Ez al da hala, mutilak?
Denek baietza eman zuten
buruarekin.

Lezaoko haitzuloa.
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–Baina, jakina! –jarraitu zuen lehengoak–, gure taldea elkarte sekretua da
eta ezin dugu edonor onartu... Lehenagotik proba batzuk gainditu behar dira,
ulertzen al duzu?

Perikotek ez zekien ondo zertaz ari ziren, baina buruarekin baietza eman
zuen.

–Ederki! Banekien nik elkar ulertuko genuela! Entzun ondo: ba al dakizu
Lezaoko haitzuloa non dagoen? Bai? Oso ondo! Bada... hara joan eta
emakume eder bat agertu zain egon behar duzu. Nor den eta nondik
datorren galdetu behar diozu, eta gero zerbait eskatu behar diozu, guk han
egon zarela jakin dezagun, ados? Beno, ba! Segi!

Mutilek beraien artean barre eta keinuak egiten zituzten bitartean, Perikot
herritik atera eta Lezaorantz abiatu zen. Haitzulora hurbildu zenerako,
ahaztua zeukan zertara joana zen hara. Gaua berehala etorri zen eta mutil
gizarajoa loak hartu zuen, leher eginda baitzegoen.

Abesti batek esnatu zuen. Begiak zabaldu eta arbolen hostoei begira
geratu zen. Une batzuetan ez zuen garbi jakin non zegoen ere, gero etorri
zitzaizkion burura Aguraingo gazteak eta haitzuloarekin zerikusia zuen
zerbait. Jaiki, eta orduan ikusi zuen dama, kantari, erreka bazterrean
orrazten. Emakumeak irribarrez begiratu zion, eta Perikot “leloak” gauza
bera egin eta damaren ondoan eseri zen.
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Luzaroan, damak kantari orrazten jarraitzen zuen bitartean, Perikot,
hankak uretan sartuta, harri azpian gorde nahi zuen karramarro bati begira
egon zen.

–Nola

duzu

izena?

–galdetu

zion

azkenean

Amilamiak.

–Perikot “leloa” –erantzun zion mutilak.

Bahea edo galbahea.

–Zergatik “leloa”? –galdetu zion berriro ere damak.

–Ez dakit ba... leloa naizelako izango da noski...

Eta Perikot berriro ere karramarroari begira jarri zen, harriz aldatu zela
ikusirik. Dama jaiki eta haitzuloan sartu zen. Berehala itzuli zen bahe bat
eskuetan zuela.

–Tori, Perikot, hau zuretzat da. Perikot baheari begira geratu zen, hartu
zuen eta damari irribarre egin zion. Gero, etxera itzultzeko garaia izango zela
eta, alde egin zuen. Agurainera iristear zegoela, bere bila zihoan gizon talde
batekin egin zuen topo, gurasoak erabat kezkaturik baitzeuzkan gauean
lotara agertu ez zelako, eta mutilek esan zieten non zen.

–Perikot! Non izan zara?
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–Perikot! Non igaro duzu gaua?

–Zer da hor dakarzun hori?

Perikotek barre egin eta ez zuen ezer esaten. Orduan, bahea astintzen
hasi zen, irina bahetzen ari balitz bezala, eta denek burutik egina zegoela
pentsatu zuten, baina... O! Bahetik irina erortzen zen! Ezinezkoa zen! Han ez
zegoen irinik! Eta, hala ere, erori egiten zen! Gizon batek hartu zuen bahea,
mugitu zuen, baina alferrik. Gero beste batek, eta beste batek... Orduan,
Perikot “leloak” mugitu zuen, eta berriro ere irina agertzen hasi zen, beren
bizitzan ikusi zuten irinik zuriena!

Geroztik, denek, Perikot “azkarra” deitu zioten. Okindegi bat jarri zuen eta
oso zoriontsu bizi izan zen. Zahartu zen eta, bahearen bila hasi zirenean, ez
zuten inon aurkitu. Ordurako bere jabearengana itzulia zen, Lezaoko
Amilamiarengana.
(Ortografia gaurkotuta)
M. DE LEZEA, Itxaropena, Euskal leiendak, Araba, Erein, 1984

HITZ EZEZAGUNAK
- Bahea edo galbahea: Hondo sareduna edo zuloduna duen lanabesa,
aleak tamainaren arabera edo zatikiak bereizteko erabiltzen dena.
-________________________________:
-________________________________:
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IPUINARI BURUZKO GALDERAK
- Nolakoa zen Lezaoko haitzuloan bizi zen emakume eder hura?
_____________________________________________________________
- Zer egiten zuen egunero egunsentian?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
- Zer zen dama hura batzuentzat?
_____________________________________________________________
- Zergatik deitzen zioten Perikoti “leloa”?
_____________________________________________________________
- Zer proba egitea eskatu zioten herriko mutilek Perikoti, beren elkarte
sekretuko kide izateko?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
- Aurkitu al zuen Perikotek Lezaoko haitzuloa?
_____________________________________________________________
- Zer ikusi zuen Perikotek begiak zabaltzean?
_____________________________________________________________
- Zer eman zion Amilamiak Perikoti?
_____________________________________________________________
- Bahe arrunta al zen hura? Zergatik?
_____________________________________________________________
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- Nola deitu zioten handik aurrera Perikoti?
_____________________________________________________________

AMILAMIAK
Irakur ezazu berriro ere testuaren hasiera eta gogora ezazu amilamiak
nolakoak izan ohi diren. Ondoren, marraztu ezazu amilamia bat.

Ezagutzen al duzu amilamien inguruko beste ipuinen bat? Ea denon
artean baten bat gogoratzen dugun. Bestela, bilatu ezazue eskolako nahiz
herriko liburutegian.
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2. SAIOA. Mari Xor ipuinaren lau atalak entzungo ditugu. Atal bat
entzun eta horri dagozkion galderak erantzungo ditugu. Hona hemen ipuina
entzuteko Interneteko helbidea:
http://www.aittu.net/?q=narrazioakmarixor
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MARI XOR
1. ATALA
1. - Komenigarria da hitz guztien esanahia ezagutzea 1. atala
entzun aurretik, ipuina hobeto ulertuko duzu eta. Bilatu ezazu hiztegian
honako hitz hauen esanahia:
Alarguna:

Morroia:

Tekela:

Neskamea:

Maiorazkoa:

Piztia:

Txuma eginda:

Hazka egin:

Gorra:
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2. - Lotu hitz hauek dagokien irudiarekin:
Lur-saila - mahastia - antzara - osina - galtzeta-orratzak - artilea

s://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Verde

http

https://eu.wikipedia.org/wiki/Nekazaritza_ekologiko

https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_natural
https://eu.wikipedia.org/wiki/Antzara

https://es.wikipedia.org/wiki/Menc%C3%ADa_(uva)

https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(lana)
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3. - Entzun ipuina arretaz eta erantzun honako galdera hauei:
Zenbat alaba zituen ipuineko aitak?
_________________________________________________________
Pobreak al ziren?__________________________________________
Zer zen beharrezkoagoa alaba gazteenaren ustez, aita ala gatza?
Zergatik?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Zer uste zuten, ordea, aitak eta beste bi alabek?
_________________________________________________________
Zer erabaki zuen orduan aitak?
_________________________________________________________
Non geratu zen azkenean Maria, egun osoa hara eta hona ibili
ostean?
_________________________________________________________
Nor ondoratu zitzaion?_____________________________________
Zer egiteko esan zion?_____________________________________
_________________________________________________________
Nor bizi zen etxe hartan?
_________________________________________________________
Zein zen Mariaren lana?
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
Mariak ba al zekien galtzerdiak egiten?
_________________________________________________________
Nor azaldu zitzaion negarrez zegoela?
_________________________________________________________
Nola lagundu zion?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Zergatik esertzen zen Maria sutondoan?
_________________________________________________________
Zer egiten zuen han?
_________________________________________________________
Zergatik deitzen zioten etxe hartako alabek eta neskameek Mari
Xor?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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MARI XOR
2. ATALA
1. - Komenigarria da hitz guztien esanahia ezagutzea 2. atala
entzun aurretik, ipuina hobeto ulertuko duzu eta. Bilatu ezazu hiztegian
honako hitz hauen esanahia:

Urra:

https://es.wikipedia.org/wiki/Corylus_avellana

Alea:

2. - Entzun ipuina arretaz eta erantzun honako galdera hauei:
Zer egiten zuten gazteek herri hartako festetan?
_________________________________________________________
Lehenengo festa-egunean, utzi al zioten Mari Xorri dantzaldira
joaten? Zergatik?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Nor azaldu zitzaion Mari Xorri berriro ere?
_________________________________________________________
Zer eman zion emakume zaharrak Mari Xorri?
_________________________________________________________
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Zer egin zuen Mari Xorrek harekin?
_________________________________________________________
Zer gertatu zen orduan?
_________________________________________________________
Norekin egin zuen dantza plazan?
_________________________________________________________
Zer egin zuen Mari Xorrek musika isildu zenean?
_________________________________________________________
Zer egin zuen soineko eder harekin?
_________________________________________________________
Maiorazkoak susmatzen al zuen nor zen neska eder hura?
_________________________________________________________
Nor azaldu zitzaion berriro ere jaietako bigarren egunean?
_________________________________________________________
Zer egin zuen berriro ere emakume hark?
_________________________________________________________
Dantza egin al zuten elkarrekin Mari Xorrek eta maiorazkoak
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bigarren egunean ere?
_________________________________________________________
Zer gertatu zen mutila beste toki batera begira geratu zen unean?
_________________________________________________________
Zer egin zuen Mari Xorrek soinekoarekin berriro ere?
_________________________________________________________
Susmatzen al zuen maiorazkoak neska eder hura Mari Xor izan
zitekeela?
_________________________________________________________

113

SEKUENTZIA DIDAKTIKOA

URRE ZURIA

MARI XOR
3. ATALA
1. - Komenigarria da hitz guztien esanahia ezagutzea 3. atala
entzun aurretik, ipuina hobeto ulertuko duzu eta. Bilatu ezazu hiztegian
honako hitz hauen esanahia eta lotu bakoitza dagokion irudiarekin.

soinu-jotzailea

eraztuna

http://txokomusikala.blogspot.com.es

orea
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:01.Torta.JPG

https://es.wikipedia.org/wiki/Amasado

opila
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- Honako hitz honen esanahia ere bilatu ezazu.
Ukatu:.......................................................................................................
..................................................................................................................
2. - Entzun ipuina arretaz eta erantzun honako galdera hauei:
Zer egiteko esan zion emakume zaharrak Mari Xorri?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Hur-alea eman al zion berriro ere? Zertarako?
_________________________________________________________
Zer gertatu zen neska plazan agertu zenean?
_________________________________________________________
Norekin egin zuen dantza neskak?
_________________________________________________________
Zertarako nahi zuen maiorazkoak neska bere etxera joatea?
_________________________________________________________
Zergatik heldu zion eskutik maiorazkoak neskari?
_________________________________________________________
Neska berarekin joan al zen etxera? Zer egin zuen horren ordez?
_________________________________________________________
Zer egiteko esan zion emakume zaharrak Mari Xorri maiorazkoak
emandako eraztunarekin?
_________________________________________________________
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MARI XOR
4. ATALA
1. - Entzun ipuina arretaz eta erantzun honako galdera hauei:
Zer aurkitu zuen maiorazkoak opilaren barruan?
_________________________________________________________
Nori deitu zion orduan? Zer galdetu zion?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Benetan Mari Xor berarekin dantzan aritu zen neska zela
ziurtatzeko, zer egiteko eskatu zion?
_________________________________________________________
Zer erantzun zion Mari Xorrek maiorazkoaren ezkontza eskariari?
_________________________________________________________
Zein izango zen Mari Xorren izena handik aurrera?
_________________________________________________________
Zer egin zuen
neskamearekin?

maiorazkoak

Mari

Xor

ikusi

ezin

zuen

_________________________________________________________
Nor zen emakume zahar hura?
_________________________________________________________
Mariak aita eta bi ahizpak ezkontzara gonbidatu al zituen?
_________________________________________________________
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Zer esan zion aitak bazkalondoan Mariari?
_________________________________________________________
Zer erantzun zion Mariak?
_________________________________________________________
Zer egin zuen orduan aitak?
_________________________________________________________
2. - Ezagutzen al duzu antzeko ipuinik? Zer izen dute? Zertan dira
berdinak? Zertan ezberdinak?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. - Zure ustez, zer da garrantzitsuagoa, gatza ala aita? Zergatik?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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MARI XOR
Ipuinaren lau atalak entzun eta ulertu ostean, idatz ezazu Mari Xorren
ipuina. Horretarako, erreparatu aurreko galderen erantzunei, lagundu egingo
dizute eta.
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Gaztelania eta bere Literatura

Salineras de Añana bideoa ikus dezakegu.
https://www.youtube.com/watch?v=oakkjn052BU
Gatzaginak

izandako

emakumeen

testigantzak

dira.

Gatzagan

egindako lanari eta bizimoduari buruz hitz egiten dute. Ikusi ostean,
tertuliatxoa egin dezakegu garai bateko bizimodua eta oraingoa alderatzeko,
emakumeen

lan-baldintzei

buruz

hitz

egiteko,

gure

aitona-amonen

bizimoduak kontatzeko...

Los jóvenes salineros del Valle Salado de Añana bideoan gatzegileen lanbidea ikasten ari diren gazteen testigantzak kontatzen dira.

https://www.youtube.com/watch?v=PYmUdMvNABs
Arte Hezkuntza

Gatza margotu eta kristalezko ontzietan sar dezakegu, adibidez.
Gesaltza
gazietan

bizi

Añanako
den

ur

artemiaren

marrazkia ere egin dezakegu.

Añanako artemia baten argazkia
https://eu.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1anako_Gatz_Harana
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