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IPUINA: HELBURU OROKORRA GAITASUNEN ARABERAKO HELBURU ESPEZIFIKOAK 

DANEL ETA PARKE 

MISTERIOTSUA 

EPILEPSIA nola sortzen 

den ulertzea. 

Hizkuntza-

komunikaziorako 

gaitasuna 

Arrazoibide 

matematikorako gaitasuna 

Zientzia-, teknologia- eta 

osasun-kulturarako 

gaitasuna 

Gaitasun digitala eta 

informazioaren 

tratamendua 

 

Ipuinaren irakurketatik 

abiatuta, ahoz eta idatziz 

komunikatzea, haurrek 

krisi epileptiko bat zer 

egoeratan jasan 

dezaketen azaltzeko. 

Epilepsiari lotutako hitz 

berriak ezagutzea, bai 

eta horien esanahiak ere. 

 

Medikamentu likidoak eta 

solidoak desberdintzea, 

horiek oinarri hartuta neurri 

(dosi) desberdinekin kalkulu 

zehatzak praktikatzeko, bai 

eta grafikoen bidez 

informazioa interpretatzen 

ikasteko ere. 

 

 
 
Krisi epileptikoetan honakoak 
desberdintzen jakitea: 
 

 Krisi partzialak 

 Krisi orokortuak 
 
Krisi konbultsiboen aurrean 
zer egin jakitea 

 

Internet bidez Espainiako 

Nobel saridunen gaineko 

informazioa bilatu, eskuratu 

eta lantzea, Santiago Ramón 

y Cajal sendagilean arreta 

jarriz.  

IKT baliabideen bidez (Word 

testuak, Power Point…) 

eskuratutako 

informazioaren berri eman 

eta ikaskideekin 

partekatzea. 

 

 

 



 

 

IPUINA:  GAITASUNEN ARABERAKO HELBURU ESPEZIFIKOAK 

DANEL ETA PARKE 

MISTERIOTSUA 

 Autonomia eta  
ekimen pertsonalerako 

gaitasuna 

Kultura humanistikorako eta 

artistikorako gaitasuna 

Gizarterako eta 

herritartasunerako gaitasuna 

Ikasten ikasteko gaitasuna 

 
 
Danel eta parke misteriotsua 
ipuina oinarri hartuta honako 
hauek lantzea: 
 

 adiskidetasuna 

 emozioak 

 entzumena 

 besteei laguntza ematea 

 sentimenduak 

 pentsamendu positiboa 
 

Horien guztien inguruan 
hausnartu eta 
egunerokotasunean aplikatzeko. 
 
 

 

Epilepsia jasan zuen margolari 

garrantzitsu bat ezagutzea: Van 

Gogh 

Elektroskopio bat egitea. 

 

Epilepsia jasan duten 

historiako pertsonaia 

ospetsuak ezagutzea. 

Pertsonaia horiek bizi ziren 

garaiko gizartean izan zuten 

garrantzia ulertzea. 

 

 
 
 

 

Zientzialarien gaitasunak 

baloratzea. 

Jakintsuen gaitasunak baloratzea. 

ENTZUTEko gaitasuna lantzeko 

baliabideak erabiltzea. 

Lasaitzen ikastea. 



 

 

IPUINA:  GAITASUNEN ARABERAKO EDUKIAK 

DANEL ETA PARKE 

MISTERIOTSUA 

 Hizkuntza-komunikaziorako 

gaitasuna 

Arrazoibide matematikorako 

gaitasuna 

Zientzia-, teknologia- eta 

osasun-kulturarako gaitasuna 

Gaitasun digitala eta 

informazioaren tratamendua 

*Irakurmena 

*Epilepsiari lotutako hitz berriak 

ikastea (neurona, neuropediatra 

elektroentzefalograma… ) 

*Trebetasunak eta abileziak 

garatzea egoera mingarriei aurre 

egiteko, honako hauen bitartez: 

.Pentsamendu positiboa 

praktikatzea 

.Elkarrizketa umoristikoa 

 

 

*Medikamentu likidoak.  Xiringa 

baten bidez, medikamentu 

baten DOSI egokia ezagutzea, 

kalkulu zehatza erabiliz, honen 

bidez:  

   1. Edukiera neurriak  (aho 

bidezko seruma, jarabeak, 

injekzioak...). 

  2. Bikoitza, hirukoitza. 

  3. Zenbaki-sistema hamartarra. 

  4. Zatikiak 

* Medikamentu solidoak 

(pilulak, kapsulak…)  

    1. Pisu bidezko neurriak (g eta 

mg): 

   2. Erdia, herena. 

*Grafikoen bidez informazioa 

interpretatzea. 

*Epilepsia ulertzeko 

konparazioak eta metaforak. 

*Krisi epileptiko partzialak eta 

osoak desberdintzeko bideoak. 

*Krisi epileptiko partzial baten 

bideoa. 

*Krisi epileptiko orokortu 

baten irudia. 

*Komiki baten bidez, krisi 

epileptikoen kasuan jokatzeko 

modu egokiari buruz 

hausnartzea. 

*Interneten bidez informazioa 

bilatzea.  

*Bilatzaile desberdinekin 

praktikatzea 

*Santiago Ramón y Cajalen 

biografia. 

*Informazioaren tratamendua. 

*Irudiak bilatzea 

*Word dokumentuak. 

*Power Point. 

 

 



 

 

IPUINA:  GAITASUNEN ARABERAKO EDUKIAK 

DANEL ETA PARKE 

MISTERIOTSUA 

 Autonomia eta 
ekimen pertsonalerako 

gaitasuna 

Kultura humanistikorako eta 

artistikorako gaitasuna 

Gizarterako eta 

herritartasunerako gaitasuna 

Ikasten ikasteko gaitasuna 

 
*Emozioak mimetizatzea 
 
*Sentimenduak adieraztea 
 
*Trebetasunak eta abileziak 

garatzea egoera berriei aurre 

egiteko, honako hauen bitartez: 

.Pentsamendu positiboa 

praktikatzea 

.Elkarrizketa umoristikoa 

 
 

*Kolorea praktikatzea Van Gogh-

en jatorrizko koadroen lamina 

desberdinak erabiliz. 

*Material desberdinak erabiliz 

elektroskopio bat sortzea. 

 
 
 
 

Epilepsia jasan duten 

historiako pertsonaia 

ospetsuen gaineko biografia 

laburrak irakurtzea. 

Bizi zuten garaiko gizartearen 

eremu desberdinetan egin 

zituzten ekarpenak baloratzea. 

 

 

Zuhaitzaren irakaspenaren bitartez, 

pertsona jakintsu bat izateak 

dakarren guztia ikastea: 

 Behatu 

 Entzun 

 Hausnartu 

 Onartu 

 Lasai egon... 

Zientzialarien ezaugarriak 

ENTZUTEko gaitasuna praktikatzea, 

guk sortutako baliabide 

entretenigarrien bidez. 

Erlaxazioa eta gogoeta praktikatzea. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

JARDUERAK 

 

DANEL ETA PARKE MISTERIOTSUA 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna 

 

 

 

 

 

1. Leemos el cuento “Daniel y el parque misterioso”. 

 

2. ¿Cuál es el tema principal del cuento? 

_________________________________________________________ 

3. Si te propusieran cambiar el título de este cuento, ¿qué título le 

pondrías? 

__________________________________________________________

  

4. Explica de forma oral: 

 qué le ha pasado a Jose 

 qué han sentido sus amigos 

 qué les ha dicho la profesora 

 cómo ha colocado la profesora a Jose 

 

 

 



 

 

 

5. Escribe un breve texto imaginando que uno de tus amigos o amigas sufre 

una crisis epiléptica. Expresa cómo te sentirías y qué harías. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

6. Relaciona cada palabra de las que aparecen en el cuento con su 

significado.  

 

Palabras: 

a) EPILEPSIA 

b) ELECTROENCEFALOGRAMA 

c) CEREBRO 

d) NEURONA 

e) CONVULSIÓN 

f) NEUROPEDIATRA 

 

Significados: 

I. Contracción intensa e involuntaria de los músculos del cuerpo. 

II. Órgano del cuerpo que hace que todo funcione. 

III. Pediatra especializado o especializada en el sistema nervioso.  

IV. Descarga repentina, rápida y excesiva de las células cerebrales. 

V. Prueba neurofisiológica en la que se registra la actividad eléctrica 

del cerebro generada por la comunicación de las neuronas entre sí.  

VI. Células muy pequeñas que nos ayudan a darnos cuenta de lo que 

pasa dentro y fuera de nosotros y a resolver problemas. 

 

 



 

 

Para saber más:  

La palabra epilepsia deriva del griego “epilambaneim”, que significa 

'coger por sorpresa'. 

El electroencefalograma es una prueba neurofisiológica con la que 

se registra la actividad eléctrica del cerebro generada por la 

comunicación de las neuronas entre sí. Unos electrodos captan la 

actividad eléctrica que es amplificada y trasladada a una gráfica que 

luego es interpretada por la persona especializada. 

En la palabra electroencefalograma también hay una palabra de 

origen griego “kefalé” que significa “cabeza” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Matematikarako gaitasuna. 

  

 

 

 JARDUERAK: 

 

 Behatu xiringen mililitro bidezko markatzea. Neurriak: 

 

 1 ml medikamentu-kantitate txikiak emateko; adibidez, intsulina. 

 

 5 ml hantura-kontrakoak jarabe-forman emateko, besteak beste. 

 

 10 ml medikamentu hauek emateko:_____________________

  

(bilatu informazioa solairuko gainbegiralearen, erizainen edo 

pediatren laguntzaz). 

 

 Marraztu: 

 

 Bikoitza 

     Erdia 

 Hirukoitza 

 



 

 

 

 

 Herena 

 

 

 Lotu geziekin neurtu beharreko magnitudeak eta erabili beharreko 
neurketa-unitateak. 

 
1. Ospitalearen eta zure etxearen arteko distantzia metro 

 
2. Flasko bat jaraberen pisua kilogramo 

 
3. Xiringa baten luzera  gramo 

 
4. Ospitalearen altuera kilometro 

 
5. Zure pisua zentimetro 

 
6. Ospitaleko errehabilitazio-igerilekuko ura litro 

 
 

 Pentsa ezazu guraize batzuekin kapsula-zerrenda honen 6/10 mozteko 
eskatzen dizutela. Markatu errotuladore beltz batekin moztu behar 
zenukeen zerrenda. 

 

          
 

 

 Flasko bat xarabek 5 euro eta 20 zentimo balio zuen. Orain 75 zentimo 

garestitu dute haren prezioa. Zer prezio izango du jarabeak igoeraren 

ostean? 

 

1) Problema ulertzea  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

2) Ebazteko plana  

 
 
 
 
 

 

3) Plana martxan jartzea  

 
 
 
 
 
 

 

4) Prozesu guztia berrikustea  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 Grafikoen bidez informazioa interpretatzen dut: 

Krisi epileptikoek hainbat minutu iraun dezakete (normalean bost baino 

 gutxiago) 

Taula honetan, Danel zarela imajinatu eta zure lagun Josetxoren krisi 

konbultsiboen iraupena idatziko duzu (minutuak eta segundoak). Imajina 

ezazu hilero, urtarriletik uztailera krisi bat izaten duela: 

 

 Urtarrila Otsaila Martxoa Apirila Maiatza Ekaina 

KRISIA 
(minutu eta 

segundoetan) 

1’10” 0’50” 2’ 2’40” 1’30” 3’ 

 

 Sei hilabete horietan zehar jasotako informazioarekin grafiko bat egingo 

duzu: 

 

 

3’ 

2’40” 

2’ 

1’30” 

1’10” 

0’50” 

 

 U O M A M E  

 

 

       

       

       

       

       

       

       



 

 

3. Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna 

 

 

 

1. XIX. mendearen amaieran, neurologo ingeles batek honela deskribatu 

zuen EPILEPSIA:  

"garuneko zelulen (neuronen) bat-bateko deskarga azkarra eta 

neurriz gainekoa" 

 Ipuinean, zuhaitz jakintsuak honelaxe azaltzen du: 

“Imajina ezazue lehentxeago aipatu dizuedan orritxo talde bat haize 

bolada batek jotzen duela eta hara eta hona zabaltzen direla 

orritxoak, denak batera, beldurtuta baleude bezala, eta, ondorioz, 

beste orritxo batzuk ere beldurtu egiten direla. Segi imajinatzen, 

bat-batean, gelditu egiten dela haize bolada eta orritxoak egoera 

normalera bueltatzen direla”. 

Kasu honetan neuronak zuhaitz baten hostoekin konparatzen dira. 

Orain, saia zaitez zu konparaketa bat egiten: 

Neuronak ________________________________ bezalakoak dira. 

Eta krisi konbultsibo bat dagonean honako hau gertatzen da: 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

Zure hitzekin azaldu ezazu. 

 

 



 

 

 

 2. Bideo hau arreta handiz ikusi eta entzungo dugu: 

https://www.youtube.com/watch?v=VWcBwjw2pT8 

 

 Bideo horretan KRISI EPILEPTIKOAK zer diren azaltzen da. Bi 

motatakoak izan daitezke: 

I. Partzialak (burmuinaren zati batean sortzen dira) 

II. Orokortuak (burmuin osoan sortzen dira) 

 Idatzi krisi orokortu baten hiru sintoma: 

I. __________________________________________ 

II. __________________________________________ 

III. __________________________________________ 

 

3. Hurrengo bideoan aurreko bideoan deskribatutako krisi mota bat ikusiko 

duzu: 

https://www.youtube.com/watch?v=hZP9MxLw9r0 

 Zer motatako krisia jasan du bideoan agertu den haurrak? 

_____________________________________________________ 

 

 Zer motatako krisia jasaten ari da irudi honetan agertzen den 

haurrak? 

________________________________________________ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VWcBwjw2pT8
https://www.youtube.com/watch?v=hZP9MxLw9r0


 

 

4. Imajinatu jolastokian zure lagunekin jolasten ari zarela eta zure lagun 

batek krisi epileptiko bat jasaten duela. Komikia irakurri eta ikusi: 

 

 

 

 Egoki iruditzen zaizu haurrek eta irakasleak egin dutena? Zuk beste 

ezer egingo zenuke? Hala bada, idatz ezazu: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 Zer egin beharko dugu lasaitzeko? 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 



 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

OSPITALE HANDIA izeneko bilduma osatzen duen  ROSALINDA ETA 

TXOMIN, XIRINGA ETA XIRINGO  ipuineko  Zientzia-, teknologia- eta 

osasun-kulturarako gaitasuna atalean medikamentuei lotutako gaia lantzen 

da. Atal horrek ipuin honetarako ere balio du: 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/hua_recursos_tic/es

_hua/adjuntos/jeringa_act_es.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/hua_recursos_tic/es_hua/adjuntos/jeringa_act_es.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/hua_recursos_tic/es_hua/adjuntos/jeringa_act_es.pdf


 

 

4. Gaitasun digitala eta informazioaren tratamendua. 

 

 

 

1. Irakurri arretaz biografia hau: 

 
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL  

    
Santiago Ramón y Cajal 1852an jaio zen Petilla de Aragón izeneko herritxo 

batean. Aita, Don Justo, kirurgialari laguntzailea zen eta gero mediku bilakatu 

zen. Bere memorien liburuan haur bihurri eta errebeldea izan zela idatzi zuen. 

Ez zuen ulertzen zergatik irakatsi nahi zizkioten lezio zentzugabeak. Denbora 

asko eman ohi zuen inguruan zuena behatzen (zerua, zuhaitzak, animaliak, 

pertsonak). Esperimentu txikiak egitea gogoko zuen. Ikusten zuen guzti-guztia 

marrazten zuen. Margoak erosteko dirurik ematen ez ziotenez, berak 

fabrikatzen zituen. Aparatuak asmatu eta eraikitzea gustatzen zitzaion. Kanoi 

bat eraiki zuen, eta harekin Ayerbeko alkatearen jabetzako etxe baten hesia 

eraitsi zuen. Bihurrikeria horren ondorioz bi egun eman zituen kartzelan, eta 

ondoren Jakako barnetegi batera eraman zuten. Han ere ezin izan zuten bere 

errebeldia menderatu. Haur bihurrietan aditua zen Don Jacinto irakasleak ere 

ez zuen lortu. Gurasoak etsiak hartuta zeuden. Santiagorekin oso serio 

mintzatu ziren. Batxilergoa Huescan amaitu zuen, eta Don Justoren irakaspenei 

esker gizakiaren gorputzean interesatzen hasi zen. Orduan kirol asko egin eta 

asko irakurtzen zuen. Zaragozan medikuntza ikastea erabaki zuen. 

Ramón y Cajalek nerbio-sistemaren funtzionamenduan eta egituran 

espezializatzea erabaki zuen; garai hartan oraindik ez zen sakon ezagutzen 

arlo hori. 

 



 

 

 

 

Lehenengo soldatarekin mikroskopio bat erosi zuen. Garunaren mozketa finak 

prestatzen zituen kristalezko plaken gainean. Urteetan zehar behatu zuen 

egitura hori, zuhaitzaren adarren marrazki konplexu baten antzekoa zena. Oso 

zaila zen lerroen labirinto hartan ezer antzematea.  

Urteetan zehar ikertzen ibili ostean, nerbio-ehuna zehatz-mehatz behatzeko 

metodo batzuk garatu zituen. Horrela, neurona izeneko zelula ñimiñoz osatuta 

dagoela frogatu ahal izan zuen, bai eta neuronak euren artean informazioa 

transmititzeko kapazak direla ere. 

 

 

 

1906an zientzialari batek jaso dezakeen saririk handiena eman zioten: Nobel 

Saria. Aragoiko jakintsu hura Espainiako zientzia-gizarte modernoaren 

aitzindaria izan zen.  

1934ko urriaren 17an hil zen, Madrilen. 



 

 

 

 

2. Erantzun galdera hauei zuk sortutako Word dokumentu batean: 

 

 Zer da biografia bat? 

___________________________________________________ 

 Zer da mikroskopio bat? 

___________________________________________________ 

 Zertarako balio du? 

___________________________________________________ 

 Zertan dute antza Ramón y Cajalek eta ipuinean agertzen den 

zuhaitzak? 

___________________________________________________ 

 Zer da neurona bat? 

__________________________________________________ 

 

3. Google edo Yahoo bezalako bilatzaileren bat erabiliz, bilatu Interneten 

zure herrialdean Nobel Saria jaso duten pertsonen gaineko informazioa.  

Esteka hauen bidez ere lor dezakezu informazioa: 

 

http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/200910081220-siete-

espanoles-han-ganado-premio.html 

 

https://tallcute.wordpress.com/2008/02/09/los-7-premios-nobel-

espanoles/ 

 

 
 

 

 

http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/200910081220-siete-espanoles-han-ganado-premio.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/200910081220-siete-espanoles-han-ganado-premio.html
https://tallcute.wordpress.com/2008/02/09/los-7-premios-nobel-espanoles/
https://tallcute.wordpress.com/2008/02/09/los-7-premios-nobel-espanoles/


 

 

4. Eskuratu duzun informazioa erabiliz, honako ezaugarri hauek dituen 

Power Point bat egingo duzu: 

  

 Diapositiba bat diseinatu gaiaren izenburuarekin. 

 Sortu diapositiba bat Nobel saria jaso duen pertsona bakoitzeko. 

Diapositiba bakoitzean bere biografiari buruzko lerro batzuk idatzi 

beharko dituzu. Idatzi baita ere pertsona horrek Nobel saria zer 

urtetan jaso zuen. 

 Jarri sarituaren irudi bat diapositiba bakoitzean. 

 Gorde zure lana PPT eta PPS formatuetan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 

 

 
 

 

Ipuineko irudiak begiratu eta jabetu zaitez protagonistek euren emozioak 

nola azaltzen dituzten: kezka, poztasuna… Gero, erantzun galdera 

hauei: 

 

2 Zer sentitzen ote dute haurrek Josetxo laguna eskolako jolastokian 

erorita dagoela ikusten dutenean? 

 

_________________________________________________________ 

 

3 Zer sentitzen ote du Josetxok krisi konbultsiboa bukatzen denean? 

 

_________________________________________________________ 

 

4 Zer sentitzen ote du irakasleak Josetxo laguntzen ari den bitartean? 

 

_________________________________________________________ 

 

 

5 Imita itzazu antzemandako hiru emozio. 

 

 

 
 



 

 

6 Pentsamendu positiboa landuko dugu “Igelaren parabola" izeneko bideo 

honen bitartez: 

https://www.youtube.com/watch?v=ehfA3PDD3Oo 

 

 Zer iruditu zaizu istorioa? Komenta ezazu labur-labur. 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 Zer esango zenioke zuk epilepsia daukan haur bati modu 

positiboan pentsa dezan? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

7 Aurkitu ipuineko pasarte hau: 

"Zuhaitz jakintsuak emandako azalpenari esker, Danel lasaiago sentitu zen. 

Eta zera pentsatu zuen: Josetxo lagunari berriz ere halako zerbait 

gertatzen bazitzaion, ondo gogoratuko zuela nola mugitzen zituen haize 

boladak orritxo haiek, neurona haiek, lagunaren garunean eta zergatik 

erortzen zen lurrera bere laguna eta lotan bezala geratu, baina, bazekien, 

geroxeago, dena pasatuko zitzaiola eta, berriro ere, jolasean arituko 

zela Josetxorekin". 

 Pentsamendu positiboaren adibide bat izan daitekeela uste al duzu? 

 Beste adibide bat asmatu eta idatz ezazu. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ehfA3PDD3Oo


 

 

 Azterketa bat egin aurretik zeure buruari esango zenizkiokeen hiru 

esaldi idatzi: 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 

 

 

8 Asma ezazu Danelen panpinen arteko elkarrizketa umoretsu bat. 

 

Patxapa __________________________________________________  

 

_________________________________________________________  

 

Kiniko ____________________________________________________  

 

_________________________________________________________  

 

Patxapa __________________________________________________  

 

_________________________________________________________ 

 

Kiniko____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Kultura humanistikorako eta artistikorako gaitasuna 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

1. Vincent Van Gogh 1853an Herbehereetan jaio zen margolari ospetsu bat 

izan zen. Haren estiloak hainbat etapa izan zituen: inpresionismoa, 

espresionismoa… 

900 margolan eta 1.600 marrazki egitera heldu zen. Epilepsia zeukan. 

 

Hona hemen bere margolan ospetsuenetako batzuk: 

 

 

 

Eguzki-loreak 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imitatu bere koloreak 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gau izartsua 

 

 
 

Imitatu margolariaren koloreak 

 

 
 

 



 

 

Logela 

 

 

 

 
 

 

Margotu logela antzeko koloreekin 

 

 

 



 

 

 

1. Elektroskopio bat nola egin. 

 

ELEKTROSKOPIOA karga elektrikoei antzemateko balio duen tresna bat da. 

Tresna horrek ELEKTROENTZEFALOGRAMAK nola funtzionatzen duen hobeto 

ulertzen lagunduko dizu.  

 

 

 

 

Gogoratu, lehenago esan dugun bezala, elektroentzefalograma proba 

neurofisiologiko bat dela. Haren bidez garunaren jarduera elektrikoa 

erregistratzen da; jarduera hori, hain zuzen, neuronen arteko komunikazioaren 

bidez (sinapsia) sortzen da. Elektrodo batzuen bidez jarduera elektrikoa 

jasotzen da. Jarduera hori anplifikatu eta grafiko batean agertzen da. Ondoren, 

aditu batek interpretatuko du grafiko hori.  

 

 

 

 



 

 

Grafiko baten adibidea 

 

 

Entzefalogramak zertan datzan hobeto ulertzeko SINAPSIA zer den jakin behar 

dugu. 

SINAPSIA neuronek elkarri ematen dioten besarkada moduko bat da. 

"Besarkada" horren bidez, energia (bulkada elektrikoa) transmititzen diote 

elkarri. 

 

 

 

Esperimentua egiten duzunean ikusiko duzu elektroskopioan elektrizitate 

estatikoak (bulkada elektrikoa) aluminiozko plakak mugiarazten dituela. 

ELEKTROENTZEFALOGRAMAN, sinapsi neuronalak energia sortzen du, eta 

energia hori garun-azalera transmititzen da. Hori uhin-forman (mugimendua) 

ikus dezakegu, grafikoaren adibidean ikusi dugun bezala. 

 



 

 

Elektroskopio bat egingo dugu. Horretarako, lehenengo eta behin, bideo hau 

ikusiko dugu: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e8y8mFifgZs 

 

Material hauek beharko dituzu: 

 

 Erdian zulo bat duen kristalezko pote bat. 

 Goiko aldean zulo bana duten aluminio-paperezko bi zati. 

 Kobrezko alanbrea 

 Silikona 

 Chupa Chups makilatxo bat 

 Puxika bat 

 

 

2. Esperimentua egin ondoren, erantzun galdera hauei: 

 

*Elektroskopioa egitea erraza iruditu zaizu? Azaldu zergatik. 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Elektroentzefalograma batek nola funtzionatzen duen hobeto ulertzeko balio 

izan dizula uste duzu? Arrazoitu zure erantzuna. 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e8y8mFifgZs


 

 

 

7. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. 

 

 

1. Hona hemen  

 

 

Epilepsia jasan zuten pertsonaia ospetsu batzuk: 
 

Herkules 
 

 

 

Pertsonaia mitologiko bat da, Zeus jainkoaren eta Alkmena lurtarraren semea. 
Epilepsia jasan zuen; horregatik esaten zaio "Herkulesen gaixotasuna" 
epilepsiari. 

Zeusen begikotasuna irabazteko lan batzuk egin behar izan zituen, guztietan 
ere garaile izan zen. 

 

 
 

 

 



 

 

Saul erregea 
 

 

 

 

Bibliako erregea (K.a. 1050-1000 inguruan). Samuelen liburuan bere krisi 
epileptikoak aipatzen dira, Saul zigortzen zuen Jainkoaren espiritu gaiztoa zela 
esanez. 

Dirudienez, terapia musikala ondo zetorkion Sauli. Hori dela eta, Davidek, 
harpa inork baino hobeto jotzen zuenak, krisietan lagundu egiten zion, lasaitu 
zedin. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alexandro Handia 
 

 

 

(Pella, K.a. 356 - Babilonia, K.a. 323). Mazedoniako errege izan zen K.a. 336tik 
hil zen arte. Epilepsia izateak ez zion galarazi Antzinateko inperio handienetako 
bat eraikitzea: Mazedonian hasi eta Asiaraino heltzen zen bere inperioa. Egipto, 
Mesopotamia, Persia eta Erdialdeko Asian barrena, Indiaraino iristen zen. 
 

Julio Zesar 
 

 

(Erroma, K.a. 100 - K.a. 44). Erromatar Errepublika berantiarreko lider militar 
eta politikoa izan zen. Garai guztietako estatuburu onenetarikoa izan zela 
esaten da. Bere agintaldian Erromaren eta Erromatar Inperioaren goraldirik 
handiena gertatu zen. Horren ondorioz, Julio Zesar tiranotzat jotzen zuten 
senatari batzuen etsai bilakatu zen. Senatari talde batek hil zuen Zesar, horien 
artean zen, besteak beste, bere ikasle Bruto. 



 

 

Joana Arc-ekoa 
 

 

Joana Arc-ekoa (Domeny, 1492-1431). Fede handiko emakume adoretsutzat 
jotzen dute batzuek. Hamazazpi urte baino ez zituenean Frantziako erret 
gudarostearen buru izan zen. 

Borgoinarrek harrapatu eta ingelesei entregatu zieten. Heretikotzat jo eta sutan 
erre zuten. 
 

Teresa Ávilakoa 
 

 

Teresa de Cepeda y Ahumada  (Ávila 1515 - Alba de Tormes, 1582). Santa 
Teresa Jesusena izenaz ere ezagutzen da.  

Eliza Katolikoaren doktore eta erlijioso izateaz gain, espainiar idazle mistikoa 
ere izan zen. Gazte-gaztetatik erlijioarekiko interesa azaldu zuen, eta nagusitan 
Karmeldar Oinutsen ordena sortu zuen, Espainia osoan komentuak zabalduz. 
Orduan hasi zen epilepsiak sortutako ikuskariak izaten. Ikuskari horiek oinarri 
hartuta hainbat liburu idatzi zituen, besteak beste bere obrarik ezagunena den 
Egoitzak. 



 

 

Isaac Newton 
 

 

Sir Isaac Newton. Britainia Handia (1643-1727). Matematikari, fisikari, filosofo, 
teologo eta alkimista izan zen. Epilepsia jasan arren, grabitazio unibertsalaren 
legea aurkitzeagatik nabarmendu zen. Horrez gain, honako aurkikuntza hauek 
egin zituen: argi zuriari prisma bat jartzerakoan ikusten den kolore-espektroa; 
konbekzio termikoaren legea; soinuak airean duen abiadurari buruzko ikerketak 
eta abar. 

 
 

Napoleon Bonaparte 
 

 

(Korsika, 1769ko abuztuaren 15a - Santa Helena, 1821eko maiatzaren 5a). 
Frantziako enperadore izendatu zuten 1804ko abenduaren 2an, Notre Damen 
(Paris). Hamarkada bat inguru baino ez zuen behar izan konkista eta aliantza 
batzuen bitartez Mendebaldeko eta Erdialdeko Europa ia osoa bere kontrolpean 
izateko. Gaztetatik krisi epileptikoak jasan zituen. 



 

 

Lord Byron 

 

 

 (Londres, 1788-1824). Nobleen familia baten ondorengo izan zen. Bere bizitza 
ez zuen epilepsiak markatu, oin batean zeukan malformazioak baizik, batzuek 
horregatik baztertu egin baitzuten. 

Heldutasunera heldu arte ez zen hasi idazten eta bere burua ezagutzera 
ematen, gaztetasun zoro eta xahutzailea atzean utzi ostean. 
 

Fiodor Dostoievski 
 

 

(Mosku, 1821 - San Petersburgo, 1881). XIX. mendeko eleberrigile errusiarra 
izan zen. Epilepsiak ez zion garrantzi handiko eleberriak idaztea galarazi, 
besteak beste Karamazov anaiak. Bere garaiko kritikarentzat zein 
intelektualentzat garrantzi handikoak izan ziren eleberriak eta saiakerak idatzi 
zituen, eta historiako idazlerik onenetakotzat jo zuten. 

Dostoievskik epilepsia pairatzen zuen, eta bederatzi urte zituenean jasan zuen 
bere lehenengo krisia. Esperientzia horiek bere eleberrietako pertsonaietan 
islatu zituen, Ergela eta Karamazov anaiak eleberrietako Myshkin eta 
Smerdiakov pertsonaietan, besteak beste.   



 

 

Alfred Nobel 
 

 

 

(Stockholm, 1833 - San Remo, 1896). Kimikari eta asmatzaile suediarra izan 
zen. Dinamita asmatzeagatik egin zen ospetsu, bai eta bere izena daramaten 
sariak asmatzegatik ere. Txikitatik egon zen lehergaiekin kontaktuan; izan ere, 
bere aitak armak egiteko fabrika bat zeukan. Etengabeko krisi epileptikoek bere 
bizitza markatu zuten. 

Dirutza egin zuen, eta  zati handi bat bere izena zeraman fundaziorako erabili 
zuen. Fundazio horretan hainbat alor biltzen dira: literatura, fisiologia edo 
medikuntza, fisika, kimika eta bakea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Van Gogh 
 

 

(Herbehereak, 1853 - Frantzia, 1890). Sei anai-arreben artean zaharrena zen. 
Gaztetatik tenperamentu bortitza eta izaera txarra izan zituen, eta horrek oso 
aldarte aldakorreko pertsona izatea eragin zuen. 

Bere estiloa hainbat etapatatik igaro zen: inpresionismotik, espresionismotik eta 
fauvismotik (kolore purua erabiltzea). 900 margolan eta 1.600 marrazki egitera 
heldu zen, nahiz eta gerora diagnostikatuko zioten sindrome epileptikoak 
nabarmen mugatu zuen bere jarduna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Albert Einstein 
 

 

 

(Ulm, Alemania, 1879 - Princeton, AEB, 1955). XX. mendeko zientzialaririk 
ezagunena izateaz gain, garrantzitsuena ere badela esaten da. 

1905ean, erlatibitatearen teoria (E=mc2) argitaratu zuen, eta 1915ean, 
erlatibitatearen teoria orokorra aurkeztu zuen, grabitatearen kontzeptua berriro 
formulatuz. 

1921ean, Fisikaren Nobel Saria jaso zuen, fisika teorikoari egindako ekarpen 
ugariengatik eta efektu fotoelektrikoen gaineko azalpenengatik. 

Epilepsia zeukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Ipuinean epilepsia jasaten zuten pertsonaia horietako bi agertzen dira. 

Aurkitu itzazu: 

________________________________________________________ 

 

3. Orain aurkitu itzazu epilepsia zeukaten bi idazle (emakume bat eta gizon 

bat), margolari bat eta bi zientzialari: 

Idazleak: _______________________________________________ 

Margolaria: 

__________________________________________________ 

Zientzialariak: _____________________________________________ 

 

4. Pertsonaia horiek bizi ziren garaiko gizartean egin zituzten ekarpenei 

buruz hitz egingo dugu, gizakiaren historian izan duten garrantzia 

aipatuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Ikasten ikasteko gaitasuna. 

 

 

 
 

 

 

 

1. Ipuinean, Danelek eta bere Patxapa panpinak zientzialari izan nahi dute. 

Lortuko dutela uste duzu? Arrazoitu zure erantzuna. 

 

______________________________________________________ 

          ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

2. Zientzialari bat honako hau egitea gustuko duen norbait da:  

 

• Inguruan gertatzen den guztiari begiratzea gustuko duena. 

• Ikusten duena ulertu eta ezagutzeko jakin-mina duena.  

• Gauza horien gaineko azalpenak bilatzen dituena.  

• Azalpen horiek egia edo gezurra diren egiaztatzeko probak edo 

esperimentuak egiten dituena. 

 • Egiten dituen akatsetatik ikasteko pazientzia handia eta azalpen 

berriak bilatzen jarraitzeko borondate handia duena.  

 

3.  Ipuinean honako hau esaten da pertsona JAKINTSUEN gainean: 

 

"Isil-isilik entzuten zien haritzak, hitza behin ere moztu gabe. 

Jakintsuak horrelakoak izan ohi dira: begiratu, entzun, ikertu eta 

pentsatu egiten dute. Eta dena patxada onean”. 

 

 

 



 

 

4. Zertan dira berdinak zientzialariak eta jakintsuak?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

5. Praktika ezazu “entzuteko bost atzamarrak" (Idatzi pegatina batean 

esaldi bakoitzaren hasierako letra: A B H A J. Itsatsi pegatina bakoitza bost 

atzamarretako bakoitzean): 

 

I. Arreta jarri 

II. Belarriak ireki  

III. Begiratu hitz egiten ari denari 

IV. Ahoa itxi. (Ez moztu hitz egiten ari denari)  

V. Jakin-mina agertu 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Lasaitzen ikasiko dugu. Arretaz begiratu irudi honi: 

 

 

 
Ilunabarra Jamaikan 

 

Triste, burumakur edo urduri gaudenean, gure barnean hainbat baliabide 

ditugula jakin behar dugu. Baliabide horiek egoera negatiboetatik irteteko 

ireki ditzakegun ateen modukoak dira. 

Urduritasun edo tentsio egoera batetik lasaitasun egoera batera igarotzeko, 

lehenengo eta behin, gure gorputza lasaitu behar dugu. Horretarako oso 

garrantzitsua den ate bat daukagu: ARNASKETA. 

Gorputza lasaitu ostean, burua eta pentsamenduak lasaitzeko beste ate bat 

ireki dezakegu: GOGOETA. 

Hortaz, gorputza lasaitzeko, ARNASKETAren atetik igaro behar dugu. 

Pentsamendu negatiboak lasaitzeko, aldiz, GOGOETAren atetik pasatu 

beharko gara. 

Bi ateak elkarren artean oso lotuta daude. Gela batera joateko aurretik dagoen 

beste gela batetik igaro behar izatea bezalakoa da. 

 

 



 

 

7. Praktikan jarriko dugu: 

 

GARBITZEKO ARNASTU: 

Tentsioa berehala arintzeko ariketa aproposa da. Jarrai itzazu pauso hauek: 

I. Eser zaitez bizkarra zuzen mantenduz, aireak gorputz osotik hobeto 

zirkulatu dezan. 

II. Arnasa sakon hartu, airea sudurretik hartuz. Hori egiterakoan, eskuak 

sabelaren gainean jarriko dituzu. Horrela, airea hartu eta botatzerakoan 

sabelak gora eta behera egiten duela ikusiko duzu. Ariketa behar bezala 

egiten ari zarela esan nahiko du horrek. 

III. Ahoa erdi itxita daukazula, bota arnasa ahotik (kandela bat itzaltzen 

egongo bazina bezala). 

Egin hori hiru aldiz. 

 Ariketa hori errepikatu dezakezu zerbait aldatuz: 

 Arnasa hartzerakoan, eskuineko sudur-hobia estali eta hartu arnasa 

ezkerreko hobitik. 

 Arnasa botatzerakoan estali ezkerrekoa eta bota airea eskuineko sudur-

hobitik. 

Errepika ezazu hiru aldiz. Gero hartu eta bota arnasa sakon bi sudur-hobietatik. 

Jarraian, GOGOETA praktikatuko dugu. Horretarako, pentsamenduei igarotzen 

utziko diegu, hau da, "askatu" egingo ditugu.  

Itxi begiak eta jarraitu arnasa sakon hartzen. Pixkanaka, zure ohiko erritmoan 

arnasa hartzen hasiko zara, pixka bat astiroago... 

Oraindik begiak itxita dituzula, ondo sentitzen zaren leku lasai batean zaudela 

imajinatu. Arnasa hartzen duzun bitartean izar bat dago zure gainean eta argi 

oso gogorra igortzen dizu. Hobeto zaude, lasaiago. 

Begiak itxita dituzula, zure pentsamenduei "begiratzen" ikasiko duzu. Batez ere 

orain kezkatzen zaituenari begiratuko diozu: beharbada zerbaiti beldurra diozu, 

triste edo arduratuta zaude... Joan zaitez pentsamendu bakoitza heliozko 

puxika batean sartzen eta alde egiten duela ikusiko duzu, zeruan gora egiten du 

puxikak eta puntu ñimiño bihurtzen da... Dagoeneko ez duzu ikusten. Jarrai 

ezazu beste pentsamenduekin gauza bera egiten... utziezu joaten... 

Gero, zuk erabakitzen duzunean, ireki begiak eta une horretan nola sentitzen 

zaren “nabaritu”. 



 

 

Ez ahaztu aipatu ditugun ateak "ireki" behar dituzula... 

 

 
 

 

 …………………………………. 

 

 

Ipuina entzun eta ikusi nahi baduzu, lotura honetatik eskuratu 

dezakezu: 

 

www.aittu.net 

 

 

 

 

 

 

http://www.aittu.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

EBALUAZIOA 

 

 
Ebaluazioa praktikaren gaineko hausnarketa-prozesua da. Horrenbestez, 

denboran garatzen da eta ebaluazio-une desberdinak ditu: hasierakoa, jarraitua 

edo prozesuala eta bukaerakoa.  

  

Unitate didaktikoa bukatzerakoan egiten den ebaluazioaren helburua honako 

hau baloratzea da: 

 

Proposatutako jardueren baliozkotasuna eta eraginkortasuna.  

Erabilitako materialen baliozkotasuna eta eraginkortasuna. 

Haur bakoitzaren egoera pertsonalari emandako erantzuna. 

Haurrek izandako parte-hartzea jarduera desberdinetan.  

 

Ebaluazioa egiteko honako prozedura hauek erabiliko dira:  

 

Jardueren motibazioa aztertzea. 

Jardueren ebaluazioa aztertzea. 

Ikasleek ikasgelan eta zuzenean aditzera emandako iritziak eta jokabideak 

aztertzea, bai eta jarduera desberdinei dagokienez egindako lana ere.   

Ikasgelan erabilitako materialak aztertzea. 

 

 


