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GEOGRAFIA. III.ZIKLOA 

                                  “ MUNDUAN ZEHAR I” 

 

0. IRAKASLEEN TXOKOA 

 

 Sarrera: proiektuaren asmoa 

 Helburu eta eduki kurrikularrak 

 Metodologia 

 

      1. MOTIBAZIOA ETA PLANIFIKAZIOA 

 Mundua ezagutzeko hasierako urratsak  

 Geografia: zer dakizue gaiaz? 

 Behaketa egin eta galderei erantzun 

 Kokatu Euskal Herria munduan  

 Zer da geografia? Definitu 

 Zehaztu eta antolatu proiektua 

 Zein dira kontinenteak? 

 Nolakoak dira kontinenteak?        

 

      2. INFORMAZIO BILA 

 

  2.1 JARDUERA. LUR PLANETAREN IRUDIKAPENA 

 Informazioa irakurri 

 Mapa-liburua: Atlasa 

 Informazio iturriak: mapak 

 Atlasa erabili: bere osagaiak ezagutu eta identifikatu 

 Mapa mota desberdinak ezagutu eta interpretatu 

 Lexikoa landu 

 Eskala: zer da, zertarako eta nola erabili? 

  2.2 JARDUERA. KOKAPENA ETA ORIENTAZIOA 

 Gizakiak erreferentziak behar ditu 

 Koordenatu geografikoen sistema: paraleloak eta meridianoak 

 Koordenatu geografikoak: latitudea eta longitudea 

 Greenwich meridianoa eta ordu-eremuak 

 Ikasitakoa berrikusi 

 

        2.3 JARDUERA.MUNDUKO GEOGRAFIA FISIKOA 

 Lexiko berezia: erliebea eta erliebearen formak 
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 Kontinenteak eta ozeanoak ezagutu 

 Munduko geografia fisikoa: mendiak eta ibaiak 

 

 

3. HIZKUNTZAREKIN JOLASTU 

 Lexikoa  

 -  Adjektiboak 

 -  Hitz elkartuak eta hitz eratorriak  

 Aditza identifikatu eta erabili 

 Konparaziozko perpausak  

 Testu antolatzaileak identifikatu eta erabili 

 Deskribapen testua aztertu eta sortu 

 

 

4. INFORMAZIOA ANTOLATU ETA TESTUAK SORTU 

 Azalpen testuak aztertu 

 Euskal Herria: informazioa aztertu eta antolatu 

 

            -  Informazioa bildu eta antolatu 

-  Eskematik azalpen testura 

-  Azalpen testutik PowerPoint-aurkezpenera 

 

 Mundua ezagutu eta azaldu 

 

  - Kontinenteak: informazioa bildu eta antolatu 

  - Eskematik azalpen testura 

  - Testuaren ebaluazioa 

  - PowerPoint-aurkezpena prestatzen hasi 

  - Beste aurkezpen batzuk aztertu eta ebaluatu 

  -  PowerPoint-aurkezpena garatu 

  - Egindako lana ebaluatu 

  - Ahozko azalpena prestatu 

  - Ebaluazioa: egindako lana aztertu eta baloratu, pertsonala  

zein taldearena 

5. ERANSKINAK 

 Euskal Herria: PowerPoint-aurkezpena 

 Bideoak 

 

- Euskal Herria 

- Euskal Herriko paisaia 

- Euskal Herriko mendiak  

 Euskal herria: azalpen testua zuzenduta 

 Euskal Herria: idatzizko proba 

 Geografia: idatzizko proba 

 Testu antolatzaileak: informazio fitxa  
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0. IRAKASLEEN TXOKOA.  
 

PROIEKTUAREN ASMOA. ZER LAN MOTA DA? 

Proiektu hau  Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikasleei zuzenduta dago. Lanaren helburua 

bikoitza da: alde batetik, geografiako oinarrizko kontzeptuak barneratzea; bestetik,  

hizkuntza-gaitasuna garatzen laguntzea. 

Zergatik gai hau? Sarritan ikasleei gordinegi gertatzen zaie geografia gaia, eta haien 

interesa pizteko eta gaia samurtzeko egiten dut proposamen hau. Bestalde, gaia aproposa da 

gure planetan dauden bizimodu eta kultura aniztasuna ezagutzeko ezezik, ikasleek munduko 

egoera edo gertaera anitzen berri ere izan dezaten. 

Ingurune arloan bereziki garatuko dute ikasleek proiektu hau: kontinenteen inguruko 

informazio orokorra bildu eta deskribapena prestatuko dute (power-point batean). Lana 

bukatzen dutenean, ahozko azalpena prestatuko dute eta ikastetxeko beste ikasleei 

aurkeztuko diete. 

Proiektua garatzeko, geografia oinarrizko kontzeptuak (orientazioa, mapa motak, mapen 

zeinu konbentzionalak, munduko ozeano eta kontinenteen kokapena eta ezaugarri 

orokorrak...) landuko dituzte ikasleek. 

Aldi berean, Hizkuntza arloan, ikasleak nazioarteko kazetari bihurtuko dira eta bikoteka  

munduko kronika txikiak idatziko dituzte, Munduko kronikak liburuxka edo aldizkaritxoa 

prestatzeko.  

ZER LANDUKO DA PROIEKTU HONEN BIDEZ? 

Proiektuaren azken xedea ahozko zein idatzizko azalpena izango denez, Hizkuntzak 

garrantzi eta protagonismo handia izango du; beraz, hizkuntza baliabideak eta trebetasunak 

lantzeko tartea hartu beharko da. 

Hizkuntzari dagokionez, ikasleek aukera izango dute oinarrizko lau trebetasunak 

lantzeko:  

 Idatziaren ulermena:  irakurtzen duten bitartean informazioa jasoko dute. 

 Idatziaren adierazpena: informazioa erabiltzen eta aplikatzen duten bakoitzean, idatzizko 

testuak sortuko dituzte. 

 Ahozkoaren ulermena: bideoak eta irakaslearen eta ikaskideen azalpenak entzuten dituztenean  
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jasoko dute informazioa. 

 Ahozko adierazpena: bikoteko edo taldeko lanetan azken azalpena egiten dutenean landuko 

dute. 

Horren bitartean, Hizkuntza arloan, hedabideen munduan murgilduta egongo direnez,  

aukera izango dute hedabideetan topa ditzaketen informazio testu mota bakoitza aztertzeko eta 

erabiltzeko; besteak beste, albisteak, erreportajeak, elkarrizketak. 

Era berean, informazioaren munduan, egun, baliatzen diren euskarriak ezagutuko dituzte 

ikasleek eta geografia proiektua garatzeari  begira lagungarria izango da. 

Inguruaren Ezaguera arloari dagokionez, bi atal nagusi jorratuko dira: alde batetik 

informazioaren trataera;  bestetik,  geografiari dagozkion oinarrizko kontzeptuak. 

Informazioaren trataera 

- Ezagutu eta aukeratu tresna egokiak behar dugun informazioa bilatzeko. 

- Hautatu soilik interesatzen den informazioa gako edota ideia nagusiak eskuratzeko.  

- Behin bilduta, antolatu informazioa. 

- Landu bildutako informazioa,  ulertutakoaren arabera, nork bere ekoizpena egiteko. 

- Bilatu informazioa beste lurralde bateko bizimodu, ohiturak eta gertaeren inguruko 

hausnarketa egiteko. 

Geografia kontzeptuak 

-  Geografia eta kartografia zertarako erabiltzen dituen gizakiak aztertzea. 

- Aurreko bi kontzeptuak definitzea eta ikastea. 

      - Puntu kardinalak (orientazioa). 

      - Koordenatu geografikoen sistema era erraz batez ezagutzea eta erabiltzea. 

      - Mapa mota motak ikertzea eta definitzea. 

      - Mapa bakoitzaren interpretazioa, kodeak, legendak eta eskalak kontuan hartuz aztertzea 

eta egitea. 

      - Munduko geografia fisikoa (mundo-mapa fisikoa: ozeanoak eta kontinenteak) ikastea. 
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      - Kontinenteen geografia fisiko orokorra (mendi eta ibai nagusiak) ikastea. 

   Geografia kontzeptu horiek era dinamikoan lan egiteko proposamenak jasoko dituzte 

ikasleek; hau da, alde teorikoa jorratzeaz gain, ikasleek askotariko jardueren bitartez, 

praktikara eraman beharko dute ikasitakoa. 

Aipatutako arloez gain, ikasleek beste gaitasun batzuk berenganatuko dituzte proiektu honen 

bidez: 

 Lan egin beste lurralde batzuetatik etorritako pertsonak begirunez hartzeko 

 Gogoa piztu  munduko kultura zein ohituren aniztasuna ezagutzeko. 

 Lan egin munduko gertaera eta egoeren aurrean, iritzi kritikoa garatzeko eta errespetuz 

adierazteko. 

 Ikasi taldean lan egiten, ardurak hartzen, elkarri laguntzen eta elkarri entzuten, eta 

taldekideen izaera eta gaitasunak errespetatzen. 

 Ikasi autoebaluazioaren bidez era autonomoan lan egiten. 

 Ikasi emozioei aurre egiten eta publikoaren aurrean ezagutzak era naturalean 

transmititzen. 

Teknologia berriei dagokienez, ikasleek hasierako harremana izango dute  eta burutu 

beharreko lanaren arabera, erabileran murgilduko dira. 

Lan mota ezberdinak izango dituztenez esku artean, une bakoitzean euskarri edota tresna 

egokia aukeratzen eta erabiltzen ikasi beharko dute. 

Testuak idatzi beharko dituzte, irudiak txertatu, kontzeptuak ikasi, informazioa bildu eta 

antolatu. Horretarako, besteak beste, arbel digitala, Power Pointa, eta testuak sortzeko Word 

aplikazioak erabiliko dituzte. 
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PROIEKTUA ETA CURRICULUMA 

 

 HELBURUAK, EDUKIAK ETA EBALUAZIOA 

 

 

1. HELBURU  OROKORRAK 

 Ahozko diskurtsoak eta diskurtso idatziak (azalpenak, argibideak, bildu beharreko 

informazioa) ulertzea eta interpretatzea, komunikazio eta ikaskuntza-egoera berriei 

aplikatzeko. 

 Hizkuntza egokitasunez, koherentziaz eta zuzentasunez erabiltzea ahoz zein idatziz 

(ahozko aurkezpenak, azalpen-testuak, deskribapenak). 

 Modu egokian elkarrizketan aritzea era askotako egoeratan, errespetuz eta 

lankidetzan,  jendartean egokitasunez komunikatzeko eta jakintza talde-lanean 

eraikitzeko. 

 Ulertuz irakurtzea hizkuntza-erabilera anitzeko esparrutako testuak, informazio-

iturriak diren aldetik. 

 Munduko eta Euskal Herriko  ingurune fisikoaren elementu nagusiak 

identifikatzea. 

 Errealitate geografikoen kontzeptu eta prozesuak, eskemen, grafikoen eta kode 

kartografikoen bidez interpretatu, adierazi eta irudikatzea, norberak bizi duen 

gizarte-errealitatea hobeto ezagutzen laguntzeko. 

 Geografiako elementu esanguratsuekin lotutako galderak, azalpenak eta 

hausnarketak egitea, informazioa bilatzeko eta tratatzeko estrategiak erabiliz. 

 Informazioa lortzeko eta ezagutza trukatzeko informazio- eta komunikazio-

baliabide askotarikoak erabiltzea (paperezko euskarriak zein teknologia berriak). 

 Gatazkaren existentzia onartzea; ezberdintasunak gainditzeko mekanismo 

demokratiko gisa eta taldeen barne-aldaketarako tresna gisa erabiltzea. 

 Jarrera ona eta konfiantza edukitzea norberak ikasteko duen ahalmenean, eta 

horrela komunikatzeko gaitasuna hobetzea. 

 Berezko nortasuna eratzea, norberaren lorpen-, ahalegin- eta hobetze- motibazioa 

sustatuko duten estrategiak erabiliz. 
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 2. EDUKIAK 

1.  Ingurunearen ezaguera 

 Ingurunea eta hura iraunaraztea. 

 Euskal Herriko eta munduko paisaien aniztasuna ezagutzea eta haren inguruko 

interesa agertzea. 

 Lur planeta: ozeanoak eta kontinenteak ezagutzea eta kokatzea. 

 Munduko geografia fisikoko elementu garrantzitsuenak kokatzea eta hainbat 

irudikapenetan interpretatzea (mapak, argazkiak eta bestelako baliabide 

teknologikoak). 

 Pertsonak, kulturak eta gizarte antolakuntza 

 Estereotipoak eta edozein motatako bereizkeriak gainditzea, eta besteekiko   

enpatia izatea. 

 Gatazkak konpontzeko elkarrizketa edo bestelako forma demokratikoak 

erabiltzea. 

 Taldean lan egitearen aldeko jarrera, lankidetzarako eta parte hartzeko jarrera 

arduratsuak agertuz; eta elkarrizketa eta eztabaidetan besteen ideiekiko eta 

ekarpenekiko ezberdintasunak errespetuz onartzea. 

 

 

2. Ahozko komunikazioa: entzutea, hitz egitea eta elkarrizketan aritzea 

 Eskolan eta inguruan erabilitako ahozko testuak ulertzea: informazioak, azalpenak, 

arauak. 

 Ikus-entzunezko bitarteko batzuetatik edo Internetetik datozen ahozko testuak 

ulertzea. 

 Ikastekoak eta informatzekoak diren ahozko testuak ulertzea eta sortzea: kideen arteko 

eta lan-taldeko elkarrizketak, kontzeptuen definizioak, jardueren jarraibideak, edo 

gelako aurkezpenak. 

 Ahozko testuak ulertzeko estrategiak erabiltzea: testuaren gaia eta zentzu orokorra 

identifikatzea; testuko ideia nagusiak eta bigarren mailakoak identifikatzea; 

informazio baliagarria eta baliorik gabea bereiztea. 

 Ahozko testuen edukiaren alderdi nagusiak bereganatzea eta ahoz adieraztea. 
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 Informazioa erregistratzeko bitartekoak erabiltzea, ahozko testuetatik informazio 

zehatza jasotzeko. 

 Berdinen arteko elkarrizketa erabiltzea denen artean ikasteko. 

 Komunikazio-trukearen arauak erabiltzea: arreta izatea, galderak egitea, itxarotea, 

txandak errespetatzea, orokorrean errespetuzko jarrera izatea. 

 Jarrera kritikoa izatea mezu diskriminatzaileekiko. 

 

3. Komunikazio idatzia: irakurtzea eta idaztea 

 Azalpen eta deskribapen testuetan agertzen diren ideiak aztertzea: gaia, ideia nagusiak 

eta bigarren mailakoak, informazio baliotsua eta baliorik gabea. 

 Grafikoen, eskemen eta beste irudi batzuen bidez transmititutako informazioa 

interpretatzea. 

 Kontrol estrategiak erabiltzea testu idatziak ulertzeko. 

 Hainbat euskarritako informazioak biltzea, datuak konparatzeko, sailkatzeko, 

ezagutzeko eta interpretatzeko, eta ikasteko eskemak egitea. 

 Liburutegiak erabiltzea, baita birtualak ere, gero eta era autonomoagoan, norberak 

idazteko informazioa eta ereduak lortzeko. 

 Informazioa bilatzea, lortzea, hautatzea eta antolatzea, teknologia berriak  laguntzaz 

erabilita. 

 Gaiari lotuta egin beharreko testuak sortzeko, estrategiak erabiltzea: komunikazio 

jarduera testuinguruan jartzea, testua egiteko plangintza, berrikustea eta nork berea 

zuzentzea. 

 Teknologia berriak erabiliz, testua sortzea (Word dokumentuak, PowerPointa). 

 Norberak idatzitakoa berrikustea: koherentzia, egokitasuna eta zuzentasuna. 

 Testu idatzien txukuntasuna eta aurkezpenarekiko interesa, eta ortografia arauak 

errespetatzea 

 

4. Hizkuntzari buruzko hausnarketa 

 Ahozko komunikazioa eta komunikazio idatziaren arteko aldeak eta antzak ezagutzea. 

 Azalpen- eta deskripzio-testuen ezaugarriak ezagutzea eta testuak ulertzeko eta 

idazteko erabiltzea. 

 Testuko lokailu batzuk ezagutzea eta erabiltzea. 
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 Oinarrizko perpausak ezagutzea eta txertatzea: definizioak eta azalpen testuak 

sortzeko beharrezkoak direnak. 

 Oinarrizko akatsak ezagutzea eta zuzentzea, bai norberak sortutako testuetan, bai beste 

pertsona batzuen testuetan. 

 

3. EBALUAZIORAKO ADIERAZLEAK 

 Ea gai den ulertzeko eta interpretatzeko jasotzen dituen ahozko zein idatzizko 

azalpenak, argibideak eta  informazioak.  

 Ea antzematen dituen  jasotzen duen informazioaren ideia nagusiak eta bigarren 

mailakoak. 

 Ea lanak egiteko behar diren datu zehatzak ezagutzen eta jasotzen dituen, 

informazioa erregistratzeko zenbait bitarteko erabilita. 

 Ea gai den hizkuntza egokitasunez, koherentziaz eta zuzentasunez erabiltzeko, 

ahoz zein idatziz eman behar dituen azalpenetan. 

 Ea testuaren ideia nagusiak laburtzen dituen. 

 Ea modu egokian aritzen den elkarrizketan, errespetuz eta lankidetzan,   

egokitasunez komunikatzeko eta jakintza talde-lanean eraikitzeko. 

 Ea identifikatzen dituen munduko eta Euskal Herriko  ingurune fisikoaren 

elementu nagusiak. 

 Ea gai den errealitate geografikoen kontzeptu eta prozesuak interpretatzeko, 

irudikatzeko eta adierazteko eskemen, grafikoen eta kode kartografikoen bidez. : 

 Ea deskribatzen duen irudikapenak zertarako erabiltzen diren. 

 Ea ohiko ikurrak eta eskala grafikoak erabiliz plano eta mapak interpretatzen 

eta erabiltzen dituen.. 

 Ea informaziorik ateratzen duen irudikapen espazialetatik (argazkiak, planoak, 

mapak...). 

 Ea taldeari planoak eta mapak interpretatu eta oharrak azaltzen dizkion, ahoz 

eta idatziz, kasuan kasuko estrategia eta tresna egokiak erabilita. 

 Ea egiten dituen geografiako elementu esanguratsuekin lotutako galderak, 

azalpenak eta hausnarketak , informazioa bilatzeko eta tratatzeko estrategiak 

erabiliz: 
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 Ea plangintzarik egiten duen hainbat iturritatik informazio esanguratsua 

lortzeko. 

 Ea antolatu eta aztertzen duen jasotako informazioa (laburpenak, 

galdetegiak...) 

 Ea ematen duen lortutako informazioaren berri, metodo egokiena (grafikoa, 

idatziz...) eta forma komenigarriena hautatuz (horma-irudia, laburpena...)  

 Ea erabiltzen dituen informazioa lortzeko baliabide anitzak (paperezko euskarriak 

zein teknologia berriak). 

 Ea errespetuzko jarrerak agertzen dituen ezberdintasunak eta gatazken  aurrean eta 

talde-lanean elkar ulertzeari begira proposamenak egiten dituen. 

 Ea jarrera ona duen lanaren aurrean eta ager daitezkeen arazo eta zailtasunen 

aurrean hobetzeko nahia erakusten duen. 

 

 EBALUAZIO TRESNAK 

 Egindako lanen  hausnarketa eta ebaluazio txantiloiak 

 Kontrol fitxak 

 Proba idatziak 

 Hutsuneak betetzeko datu taulak eta mapa mutuak 

 Kontzeptu mapak 

 Beste ikasle batzuen aurrean egingo den ahozko aurkezpena 

 

4.  LANDUKO DIREN OINARRIZKO GAITASUNAK 

- Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna 

- Zientzia, teknologia eta osasun-kulturarako gaitasuna 

- Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna 

- Ikasten ikasteko gaitasuna 

- Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 
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METODOLOGIA 

Proiektu hau lau  ataletan banatuta dago eta hainbat jarduera eta ariketa aurkituko dira 

haietako bakoitzean. Hasierako modulua motibaziorako eta lanaren planifikaziorako erabiliko 

da; hurrengoetan  azken ekoizpena burutzeko (azalpen testua eta PowerPoint- aurkezpena) 

behar diren osagaiak eskuratuko dituzte ikasleek. 

Ariketa gehienak talde txikian egiteko dira, baina, batzuetan, bikotean edo bakarka 

aritzeko eskatuko zaie ikasleei, ariketaren zailtasun-mailaren edo garrantziaren arabera. 

Horren harira, proiektua eta prozesu osoa, ikasketa kooperatiboaren bidez garatuko dela esan 

behar da; horretarako ikasketa kooperatiboaren dinamika jakin batzuk erabiliko dira. 

Proiektua lau atal nagusitan antolatuta dago: motibazioa eta planifikazioa, informazioa 

bildu, hizkuntzarekin jolastu eta azkenik, informazioa antolatu eta testuak sortu. 

1. Motibazioa eta planifikazioa 

Proiektuaren asmoa da kontinenteei buruzko azalpen-testua ekoiztea eta informazioa ahoz  

ematea beste ikasle batzuen aurrean. Prozesu horren bidean, ikasleek geografíaren oinarrizko 

kontzeptuak, eta, Euskal Herriko zein  munduko geografía fisiko orokorra ezagutzeko lan 

egingo dute.  

Atal honetan, ikasleek dauzkaten aurreideiak izango dira abiapuntua. Ariketak honako 

hauek dira: 

 

 Geografia: zer dakizue gaiaz? 

 Behaketa egin eta galderei erantzun 

 Kokatu Euskal Herria munduan 

 Zer da geografía? Geografia definitu eta zer den zehaztu 

 Zehaztu eta antolatu lana 

 Zein dira kontinenteak? 

 Nolakoak dira kontinenteak? 

 

Ariketa hauen ezaugarri orokorra da, ikasleek dauzkaten ezagupenetatik abiatuko direla, 

eta, hortik aurrera sakontze lanean arituko dira. 

Ariketa horietan  dinamika hauek erabiliko dira: “Arkatzak erdira” eta “Orri birakaria”. 

 

2. Informazio bila 

Proiektuaren atal honetan, bi helburu nagusi izango dira: batetik, geografiaren  oinarrizko 

kontzeptuak eta prozedurak eskuratzea, eta, bestetik, garatu beharreko kontinenteen inguruko 

azalpenari begira, informazioa pixkanaka-pixkanaka biltzea. Horrez gain, multzo honetako 

jarduera eta ariketen bidez, gaiari lotutako lexiko berezia ikasiko dute, eta,  erlatibozko 

perpausak erabilita, definizioak idatzi eta ikasiko dituzte. 

 

Aldi berean, atal hau, hiru azpiataletan banatuta dago: 

- Lur planetaren irudikapena: proiekzio desberdinak, mapak eta mapa moten  

ezagutza eta interpretazioa, eta, hauen osagaiak eta atlasa zertarako eta nola erabili 

landuko da. 

- Kokapena eta orientazioa: puntu kardinalak; koordenatu geografikoen sistema , 

eta, munduko ordu eremuak aztertuko dira. 

- Munduko geografía fisikoa: erliebearen osagaiak eta definizioak, eta, munduko 

datu geografiko nagusiak bildu eta aztertuko dira, kontinentez kontinente. 
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Atal honetan,  ikasketa kooperatiboaren dinamika hauek erabiliko dira: “Arkatzak    

erdira”, “Irakurketa partekatua”, eta, “1-2-4”. 

Bukaeran, oinarrizko geografía kontzeptuen inguruko idatzizko froga bat egingo da. 

 

3. Hizkuntzarekin jolastu 

Modulu honetan, testu txukunak sortzeko hizkuntza-baliabide batzuk landuko dituzte 

ikasleek, burutuko  duten proiektuari begira beharko dituztenak, hain zuzen. 
 

Bost jardueratan banatuta agertzen da atala: 

- Lexikoa: adjektiboak, hitz elkartuak eta  hitz eratorriak 

- Aditza 

- Konparaziozko perpausak 

- Testu antolatzaileak 

- Deskribapena 

 

Jarduera hauetan, batetik, informazioa jasoko dute eta, bestetik,  ariketa propoposamen 

desberdinak.  Prozedura aldetik, ariketa edo jardueraren arabera, ikasleek bakarka, bikoteka 

edo talde txikian arituko dira.  

Gaiari lotutako berezko lexikoa gogora ekarriko dugu deskribapenak egiterakoan, nahiz 

eta atal honetan, horri begirako ariketa berezirik ez egon. 

 

4. Informazioa antolatu eta testuak sortu 

Ikasleek lan mota desberdinak garatuko dituzte: azaltzea zer den eta azalpen testuen 

ezaugarriak aztertu; informazioa bildu eta, gidoi bat jarraituz, eskematikoki antolatu,; 

eskematik (ideien zerrenda orokor batetik)  azalpen testua sortu beharko dute; informazio hori 

guztia, PowerPoint aurkezpen batean, laburbilduko dute; eta, azkenik, beste ikasle batzuen 

aurrean aurkezteko, ahozko azalpena prestatuko dute. Atal honetan, ikasleek testu eta 

PowerPoint ereduak aztertzeko aukera izango dute. Lanak, gehienbat, talde txikian burutuko 

dituzte; hala ere, lan pertsonalerako tartea egongo da; beraz, lana banatu eta denbora ondo 

antolatu beharko dute. 

Atal honetan, Euskal Herriari buruzko informazioa jasoko dute, azalpen testu  zein 

PowerPoint aurkezpen batean. Horren guztiaren ondoren, idatzizko froga txiki bat egingo dute 

ikasleek, barneratutako kontzeptu eta prozedurak neurtzeko. 

Atal honetan, ikasleek ikasgai osoan zehar ikasitako alderdi desberdinak erabili beharko 

dituzte. Aurrekoak bezala, hainbat azpiataletan banatuta dago: 

 

- Azalpen testuak eta haien ezaugarriak aztertu. 

- Euskal Herria: informazioa aztertu. 

- Euskal Herria: informazioa bildu eta antolatu. 

- Eskematik testura 

- Azalpen testutik PowerPoint aurkezpenera 

- Mundua ezagutu eta azaldu: eskema aztertu eta informazioa Bildu. 

- Eskematik testura: azalpen testua sortu. 

- PowerPoint  aurkezpena prestatzen hasi: eredu bat aztertu eta baloratu. 

- PowerPoint aurkezpena garatu. 

- Ahozko azalpena prestatu eta proba saioak egin. 

- Ebaluazioa: Nork bere burua, berdinen artekoa eta irakasleak egingo duena 
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Metodologia: ikasketa kooperatiboa 

Hasieran aipatu bezala, ikasleek banaka, bikoteka edota talde txikian garatuko dute 

proiektua. Horretarako, dinamika jakin batzuk erabiliko dituzte: “Arkatzak erdira”, “Orri 

birakaria”, “Irakurketa partekatua”, “1-2-4” dinamika egokitua 

 

 

 Orri birakaria: aurrezagupenak erakusteko teknika da; horregatik, gaiaren hasieran, 

aurreideiak emateko egokia da.  

 

Talde txikian, ikasleei orri bat emango zaie. Ikasleek gaiaren inguruan dakitena 

idatziko dute: ikasle bakoitzak, gutxienez, ideia bat idatziko du. Ikasleek 

elkarri pasatuko diote orria, guztion ideiak jaso arte. Ekintza hau behar beste 

aldiz errepikatuko da, eta, talde guztietan eginda dagoenean, komunean ipiniko 

da. Ideiak aztertu eta gero, egokiak direnak, horma-irudi batean jasoko dira, 

eta, gero, ikasleek koadernoan kopiatuko dituzte. 

 

 Irakurketa partekatua: informazio testuak irakurri behar dituztenean, talde txikian 

hobeto ulertzeko, elkarri laguntzeko aproposa da. 

 

Testua zatika banatuko dute ikasleek. Taldekide batek paragrafo bat irakurriko 

du. Besteak oso adi egongo dira, bakoitzak bere eginbeharra du eta: irakurri 

duenaren eskuinean dagoenak, irakurritakoa laburtuko du; hurrengoak horri 

lotutako galdera egingo du, eta, azkenak galderari erantzungo dio, besteen 

laguntzaz beharrezkoa bada. Jarraian, irakurri duenaren eskuinekoak irakurriko 

du hurrengo atala; bere eskuinekoak laburpena egingo du; hurrengoak galdera 

luzatu eta, azkena galdera erantzuten saiatuko da. Horrelako prozedura 

burutuko dute testua bukatu arte. Testuan ulertzen ez dutena (hitzak, 

esaldiak...) hiztegiaren laguntzaz argitu beharko dute. Talde txikian posible ez 

bada, “zalantzen zorroan” sartu eta geroago talde handian argitzen saiatuko 

dira. 

 

 Arkatzak erdira: ikasleek informazioa zatika bildu behar dutenean, eta, galdetegiak 

erantzun behar dituztenean, dinamika egokia da. 

 

Ikasle bakoitzak atal edo ariketa baten ardura hartuko du, eta, erantzuna bilatu 

beharko du. Ikaskideei bere ariketa ado lan-zatia eta ustezko erantzuna 

irakurriko die. Bitartean, gainontzeko taldekideek arkatzak edo boligrafoak 

mahaiaren erdian utziko dituzte. Erantzuna edo informazioa denon artean 

aztertu, eta, egokitasunaz erabaki bat hartu eta taldean erantzuna adostuko  

dute. Ariketaren arduradunak ziurtatu behar du, kideek ariketa edo informazioa 

ulertu dutela. 

 

 1-2-4 dinamika, egokitua: dinamika hau aurreideiak emateko edota zuzenketak 

egiteko baliagarraia da. 

 

Zuzenketak egiteko: Ikasleek ariketa edo galdetegi baten aurrean, erantzun 

zuzena, edo ebazteko prozedura egokia pentsatuko dute (banaka). Ostean, 

binaka jarrita emaitzak edo erantzunak alderatuko dituzte eta erantzun 

bateratua adostuko dute. Azkenik, taldean alderatu eta erantzun bateratua lortu 

beharko dute. Prozesu hau bukatuta, irakaslearen laguntzaz zuzenduko dute.  
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1. MOTIBAZIOA  ETA  PLANIFIKAZIOA 
 

1.1. JARDUERA. Mundua ezagutzeko hasierako urratsak  

Zer dakizue munduaz? Geografia hitza entzun duzue inoiz? Zer dira mapak? Eta, zertarako 

balio dute?  

Ikasgai honetan zehar, asko ikasteko aukera izango duzue; beraz, arreta jarri,  prestatu burua 

eta ibili munduan. 

1.1.1 ariketa. Geografia: zer dakizue gaiaz? 

 Ikasgai honetan,  bizi garen planeta nolakoa den, geografia eta kartografia zer diren aztertuko 

dituzue, eta askoz  gehiago ikasiko duzue; baina, zuek, honi buruz, zerbait badakizue, eta hori 

abiapuntutzat hartu lanari hasiera emateko. 

Idatzi beheko taulan, geografia hitza entzuten duzuenean, burura datozkizuen ideiak.   

Talde txikian egin beharreko lana da; beraz, gogoratu  gutxienez  ideia bana eman behar 

duzuela (folio birakaria prozedura erabiliz). Ostean,  hautatu ideia nagusiak guztion artean  

eta horma-irudi batean jaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GURE TALDEAREN ERANTZUNAK 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1.1.2. ariketa.  Behaketa egin eta galderei erantzun 

Erreparatu pantaila digitalean dagoen irudiari (mundu mapa). Badakizue zer den? Eta 

zer irudikatzen duen? Ondo pentsatu eta banaka erantzun  taulan agertzen zaizkizuen galderei.  

Bukatzen duzuenean, aztertu denon artean emandako erantzunak. 

GALDERAK ERANTZUNAK 

 

1. Zer ikusten da pantailan? 

 

 

2. Zer informazio ematen du pantailan ageri 

den irudiak? (izenak, koloreak...) 

 

 

3. Mapan, non dago kokatuta Euskal Herria? 

Erraz ikus daiteke? 

 

 

4. Zerrendatu mapan  agertzen diren izen 

batzuk (ozeanoak, kontinenteak, 

mendikateak...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.1.3. ariketa.   Kokatu Euskal Herria munduan  

Begiratu bigarren irudiari. Aurreko mapa eta oraingoa berdinak dira?  

Erreparatu beheko taulari eta talde txikian erantzun galderei. Gogoratu erantzuna idazteko, 

taldekide guztiok ados egon behar duzuela. 
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GALDERAK ERANTZUNAK 

1. Aurreko mapa eta oraingoa berdinak 

dira? 

 

 

2. Zer informazio ematen du pantailan 

dagoen mapak? 

 

 

3. Mapan non gaude kokatuta? Erraz ikus 

daiteke? 

 

 

4. Zerrendatu agertzen diren izen batzuk 

(herrialdeak, hiriak...) 

 

 

5. Zerrendatu bi mapen artean dauden 

ezberdintasunak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Erabili.com 
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                                                  Txanela proiektua 5 

 Erantzun guztiak  interesgarriak direnez, talde bakoitzean eman dituzuenak denon 

artean irakurri eta aztertu. Beste taldeetan  zuek jasota ez duzuen  ideia interesgarriren bat 

agertzen bada,  zuen zerrendan gehitzeko aukera duzue. 
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1.2. JARDUERA. Zer da geografia? 

                                

 

Behaketa egin duzue, aurreideiak eman dituzue eta orain gaian 

sartzeko ordua heldu da. Beharrezkoa da hiztegiak, hiztegi 

entziklopedikoa, ordenagailuak eta bestelako baliabideak eskura izatea. 

Ez ahaztu gaiaren hasieran ideia ugari bildu duzuela taula batean; 

ideien zerrenda horiek hurbil eta kontuan izan. 

 

1.2.1 ariketa. Geografia definitu 

 Galdera gehiegi badira ere, lasai egon, pixkanaka erantzungo dituzue. 

Hartu gaiaren hasieran taldeka osatu zenituzten aurreideien zerrendak eta horien bitartez, 

saiatu  galderei erantzuten. 

GALDERAK ERANTZUNAK 

1. Zer da geografia? Zer adierazten du 

geografia hitzak? 

 

 

2. Zertarako erabiltzen du gizakiak? 

 

 

3. Zer aztertzen du? Zer atal jorratzen du? 

 

 

4. Noiz hasi zen erabiltzen? Nortzuk izan 

ziren lehenak? 

 

 

5. Nondik dator hitz hori? 

 

 

 

Galdera guztien erantzunak topatu dituzue zerrendetan? Ziur aski, ez! Beraz, guztiei 

erantzuteko, bestelako baliabideak beharko dituzue. Falta zaizuen informazioa bilatzeko ordua 

heldu da. Has zaitezte, ba! 
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1.2.2. ariketa. Informazioa bilatu 

Talde txikian egiteko lana da. Hartu dauzkazuen baliabideak (hiztegiak, ordenagailuak, 

bestelako kontsulta liburuak...) bilatu behar duzuen informazioa, eta erantzun taulan bete gabe 

utzi dituzuen galderei.  

 

 

 

 

 

 

Bukaeran, talde bakoitzaren bozeramalea izendatu, eta taldetxoetan eman dituzuen 

erantzun guztiak alderatu. Ados egon beharko duzue erantzunetan; guztion artean definizio 

bakarra sortu eta nork bere koadernoan jaso beharko du.  

 

1.2.3. ariketa. Zehaztu, orduan, zer den geografia 

Talde bakoitzeko bozeramaleek irakurriko dituzte bildutako erantzun guztiak, banan-

banan; bitartean,  irakasleak arbelean edo pantaila digitalean idatziko ditu.  

Denon artean, guztien ideiak jasota, saiatu erantzun bateratuak ematen. Lan hau 

bukatuta, era egoki batez antolatu ideiak definizio orokor eta komuna lortu arte. Lasai egon, 

irakasleak lagunduko dizue eta. 

Definizioa adostu ondoren, koadernoan txukun idatziko duzue. Hala ere, lana ez da 

amaitu, apunte hau irudiztatu beharko duzue. Beraz, bilatu definizio hau irudikatzen dituzten 

argazkiak eta azalpenari gehitu; hiru argazkirekin nahikoa izan daiteke. Ez ahaztu argazkiekin 

batera irudi- oinak idatzi behar dituzuela. Banatu lana taldean, errazagoa egingo zaizue eta. 

      Adibidea: 

                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                Lur planeta mapa fisiko batean 
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1.3 JARDUERA. Zehaztu eta antolatu lana 

Aurreko ariketetan, mapak behatu eta konparatu dituzue; ondoren, informazioa bilatu eta 

antolatu egin duzue eta orain, egin beharko dituzuen lanak zehazteko ordua da. 

Informazio biltzen ibili zarete, eta hemendik aurrera bide horretatik jarraitu beharko duzue 

banaka, binaka zein taldeka. 

Zein dira lanak? Munduan zehar ibilbidetxoa egin beharko duzue proiektu nagusia amaitzeko: 

geografia gaia ardatza hartuz, kontinenteei buruzko informazioa bilduko duzue eta 

antolatzeko PowerPoint-ak sortuko dituzue. Proiektua garatzeko, jarduera eta ariketa ugari 

egin beharko dituzue, batzuetan banaka, beste batzuetan bikoteka eta gehienetan taldeka.  

Horregatik, elkarren arteko errespetua eta lankidetza guztiz garrantzitsua izango da.  

Lana ez da hor bukatzen. Beste ikaskide batzuen aurrean aurkeztu beharko duzuenez, ikasi 

duzuen guztia erakusteko, idatzizkoa ezezik ahozko azalpena ere prestatu beharko duzue, eta, 

jakina, horretarako bildutako informazioa ondo antolatu eta ahoz azaltzeko behar bezala ikasi 

beharko duzue. 

Erreparatu beheko taulari, lana antolatzeko orduan lagungarria izango zaizue eta. 

 

ZER EGIN? NOLA EGIN? ZERTARAKO? 

- PowerPoint-ak sortu - Euskarri digital horren  

ezaugarriak  ikasi 

- Beste  ikaskide batzuei 

aurkezteko 

- Kontinentea  aukeratu - Bildu beharreko informazioa 

ondo irakurri (gidoia) 

- Lana banatu 

- Informazio iturriak aukeratu 

eta behatu 

- Abiapuntua zein den jakiteko 

- Eginbeharra antolatzeko 

-Informazio askotariko 

informazio-iturriak erabiltzen 

ikasteko 

- Kontinenteari buruzko 

informazioa bilatu eta jaso 

- Jasotako informazioa aztertu 

eta landu 

-Ideia nagusiak eta bigarren 

mailakoak bereizteko 

- PowerPoint-aren eskema 

aztertu eta osotu 

- Ideiak  ataletan antolatu - Azken gidoia sortzeko 

- Hizkuntza aberasteko 

estrategiak ikasi 

- Hizkuntza baliabide batzuk 

aztertu: aditza, lexikoa… 

-Lan txukuna, ulergarria eta 

hizkuntza aldetik aberatsa 

lortzeko 

- Ordenagailuz idatzi - Landutakoa praktikan jarri  - Lana erakargarri bihurtzeko eta 

ikasitakoa praktikan jartzeko 

- Talde bakoitzak egindako 

lana gelakideei aurkeztu 

- Bildutako informazioa 

gainontzeko ikaskideekin ahoz 

zein idatziz, partekatu 

 

- Gelako ikaskide guztiek 

informazio berdina ikasteko 

- Ahozko aurkezpenaren 

entsegua egin 

 

- Gelakideen aurrean aurkeztu -Zuzendu eta hobetu ahal 

izateko 

- Idaztizko eta ahozko 

testuak berrikusi eta 

ebaluatu 

 

- Ikaskideek gure testuak 

aztertu eta ebaluazio fitxak 

bete 

-Besteon ikuspuntua onartzen, 

haien lana  baloratzen eta  

norberaren akatsak zuzentzen 

ikasteko 
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1.3.1 ariketa. Zein dira kontinenteak? 

 

Talde bakoitzak kontinente jakin bati buruzko informazioa bildu beharko duenez, 

zeintzuk diren gogoratzea komeni da. Idatzi kontinenteen izenak behean daukazuen 

zerrendan. Kontuz izenak idaztean, lerroak sobran egon daitezke edo faltan! Zuek ikertu eta 

erabaki. 

KONTINENTEAK 

 

 

1. _______________________________________________ 

 

2. _______________________________________________ 

 

3._______________________________________________ 

 

4._______________________________________________ 

 

5._______________________________________________ 

 

6._______________________________________________ 

 

7._______________________________________________ 

 

 

   

 Badauzkazue izenak idatzita, ezta? Zuzentzeko ordua da. 

1.3.2. ariketa. Ikusi eta zuzendu 

Kontinenteen izenak zuzendu ondoren, espaziotik ikusiko duzue nolakoak diren.    

Horretarako begiratu pantailari eta Google Earth erabiliz,  bidaiatu Lur planetan zehar. 

Erreparatu kontinente bakoitzak duen forma eta tamainari; idatzi  koadernoan behatu duzuena, 

geroago horri buruz hitz egingo dugu eta. 

https://www.google.es/intl/es_es/earth/ 

 

1.3.3. ariketa. Nolakoak dira kontinenteak? 

Kontinenteen inguruko zerbait gehiago badakizue, baina orain beste proga txiki bat 

pasatu beharko duzue. 

       Ondo begiratu beheko irudiak eta, argazki bakoitza zein kontinenteri dagokion kontuan 

izanik, idatzi izenburu egokiak. Ondo pentsatu erantzunen zergatiak, ondoren azalpenak eman 

beharko dituzue eta. 

https://www.google.es/intl/es_es/earth/
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       1.    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mundua zoragarria da, ezta? Orain, kontinenteen artean, bana aukeratu beharko duzue, 

proiektuaren amaieran jasotako informazioa beste ikaskide batzuen aurrean azaldu beharko 

duzue eta. 

Erabakia taldean hartu beharko duzue; beraz, ondo pentsatu, ados jarri eta erabaki,  

proiektuaren lehenengo urratsak emateko.  
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2. INFORMAZIO BILA 
Aurreko atalean geografia definitu duzue, Lur planetaren inguruan zerbait ikasi duzue 

eta kontinente bat aukeratu duzue, horren inguruan proiektua garatzeko.    Hurrengo pausua 

informazioa biltzen hastea izango da. 

Atal honetan, aukeratutako kontinentearen inguruko informazioa biltzeaz gain, gaiari 

lotutako definizioak, kontzeptuak eta prozedura jakin batzuk ere, ikasi beharko dituzue. 

Pixkanaka egiteko lana da, eta ikasi bitartean, beharrezko informazioak biltzen arituko zarete. 

2.1. JARDUERA. Lur planetaren irudikapena 

Jolas txiki batekin hasiko zarete atal honetan; horretarako, egin klik honako esaldi honen 

gainean. 

http://b03sestao.freeiz.com/lurraadi/lurraren_adierazpena.html 

2.1.1 ariketa. Informazio txiki bat galderei erantzuteko 

 

LURRA, GURE BIZILEKUA 

 

Gizakia aintzina-aintzinatik kezkatu izan da bere inguruaz, horregatik  
irudikatzen saiatu da betidanik. Baina lan hori oso konplexua suertatzen zenez, 
gizakiak zientzia berezia sortu zuen ingurua irudien bidez adierazteko; hau da 
mapak egiteko. Zientzia horren izena kartografia da. 

Lur planetak esfera baten itxura du eta horregatik, globoa da erarik egokiena 
irudikatzeko; hala ere, Lurra edo lurralde bat zehaztasun handiagoz aztertu nahi 
badugu, esferak informazio orokorregia ematen digu, eta horregatik beste 
baliabide batzuk erabili behar ditugu, mapak eta planoak, adibidez. Kartografoek 
egiten dute lan hori eta proiekzioak erabiltzen dituzte. Egin klik honako 
estekaren gainean gehiago jakiteko: 

http://lezogizarte.blogspot.com.es/search/label/Bideoak 

Proiekzio erabilienak: 

- Mercator proiekzio zilindrikoa: Ipar hemisferioa (Europa, Asia eta Ipar 
Amerika) handiagoa ikusten da Hego hemisferioa baino. 

- Peters proiekzioa: herrialde bakoitzaren azalera eta irudikatutakoa 
proportzionalak dira. 

 

Testu egokitua. Geografia, Historia Eta Giza Zientzietako material kurrikularrak., Erein argitaletxea      

http://b03sestao.freeiz.com/lurraadi/lurraren_adierazpena.html
http://lezogizarte.blogspot.com.es/search/label/Bideoak
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Honako galderari erantzunez, gai honetako bigarren definizioa lortuko duzue. Arreta jarri eta 

talde txikian adostuta, erantzun. 

 Zer da kartografia?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Argi geratu zaizue zer den kartografia, ezta?  

Erantzun: ezagutzen duzue mapaz osatutako libururik? Zein?     

________________________________________________________________________ 

 

2.1.2 ariketa. Mapa-liburua: Atlasa 

Erreparatu beheko taulan dagoen informazioari, eta aukeratu, zuen ustez, aipatutako 

liburua definitzen duen esanahia. Ondoren, idatzi txukun  koadernoan.  

 

 

  

ESANAHIAK 

1. Saturnoren hamabosgarren satelitea da, 1980an aurkitua. 

2. Mitologia grekoko erraldoia da, Zeus jainkoak mundua bizkar 
gainean eustera betiko zigortua. 

3. Afrikako Iparraldeko mendikate handiena da, Maroko eta 
Aljeriako zenbait mendikate izendatzeko erabilia.  

4. Inguru geografiko jakin bateko mapa-bilduma, gehienetan 
informazio osagarriz hornitua (historia, ekonomia, astronomia, etab.) 
eta liburu gisa prestatua. 
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Taulan lau esanahi agertzen dira, eta zuek galderari erantzuteko bakar bat aukeratu 

duzue. Baina, zer gertatzen da beheko argazkian agertzen den pertsonaiarekin? Taulako 

esanahiren bat lotuko zenukete irudiarekin? Eta zer erlazio dauka pertsonaia horrek  

gaiarekin? Ondo pentsatu erantzunak, eta taldean adostu ondoren, eman azalpenak ikaskideei. 

 

 

IZENA ESANAHIA 

 

 

 

 

 

 

 

Bete hutsuneak beheko testuan eta  erabili gelakideei azalpenak emateko. 

 

     

 

 Pertsonaia horrek gure gaiarekin daukan erlazioa honako hau da:  

Bere izena........................................... da, greziar mitologiako titana edo jainko erraldoia da.  

Zeus jainko greziarrak zigortu zuenetik mende asko igaro dira: “Zeruari eutsi beharko diozu 

mundua mundu den bitartean” esan zion. Honela geratu zen titan hau, munduko esferari eutsiz bere 

bizkar gainean. Beraz, gure gaia eta pertsonaiaren arteko erlazioa 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................... 

 

Honako lana  mapa motak aztertzea izango da. Horretarako mapa-liburua  behatu eta 

aztertuko duzue.  
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2.1.3 ariketa. Informazio iturriak: mapak 

 

Begiratu beheko mapari. Zer ikusten da mapa horretan? Nongo mapa da? Zer informazio 

ematen du? Nola lortzen da informazio hori? Ondo aztertu taldean (ikurrak, izenak, 

koloreak...)  eta idatzi beheko lerroetan era laburrean, mapa horrek ematen duen informazioa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapak ematen duen informazioa. 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

2.1.4 ariketa. Nola erabili Atlasa? 

Atlasa informazio iturri garrantzitsua da. Bertan mapa mota ugari topatuko duzue; beraz, 

era askotako informazioa jaso daiteke liburu horren bitartez. Hori izango da betebeharrekoa. 

 Mapek ematen duten informazioa interpretatzeko eta ulertzeko, badira elementu 

lagungarriak: kolore, zeinu, letra jakin batzuk... Ikur hauen azalpena, normalean, maparen 

ertz batean agertzen da, laukitxo baten barruan.  
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Ziur aski aurreko ariketan konturatu zarete zein diren, baina badaezpada ere, azalpen 

laburrak jasoko dituzue honako informazio-laukitxoan. 

 

DEFINIZIOAK 

 

 Zeinu konbentzionalak: lursail bateko interes bereziko elementuak adierazten 

dituzten irudi edo marrazki txikiak dira. 

 Koloreak: aldeak bereizteko erabiltzen den kodea da. 

 Legenda: zeinu konbentzionalen eta erabilitako koloreen esanahia azaltzeko 

erabiltzen den zerrenda da. 

 

 

2.1.4.1 ariketa.  Behaketa egin eta informazio orokorra jaso 

Definizioak irakurrita, eta zalantzak taldekideekin eta irakaslearekin argitu ostean,    

Talde-lana egingo duzue orain. Hartu atlasak eta jaso beheko taulan eskatzen zaizkizuen 

datuak; hau da,  agertzen diren mapa mota ezberdinak,  bakoitzak ematen duen informazio 

orokorra eta zer baliabide erabiltzen den informazioa interpretatzeko (koloreak, zeinuak, 

legenda...). Lasai egon taulan denak  sartzen ez bazaizkizue. 

 

MAPA MOTA EMATEN DUEN INFORMAZIOA INFORMAZIO-

BALIABIDEA 

Mundu-mapa 

fisikoa 

Munduko mendikate eta gailurrak, munduko 

ozeano, itsaso eta ibai nagusien kokapena 

Koloreak 
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2.1.4.2 ariketa. Informazio zehatzagoaren bila 

 

Behaketaren ostean, apur bat gehiago zehaztu beharko duzue. Aukeratu aurreko ariketan 

jasotako mapa bat, eta bete beheko taula. Ondoren, adierazi informazio hori era laburrean. 

 

 

MAPA 

MOTA 

INFORMAZIO- 

BALIABIDEAK 

INFORMAZIOA 

Zeinuak Koloreak Legenda 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

2.1.4.3 ariketa. Atlasaren beste osagai batzuk 

Badaude orain arte aipatu ez diren atal garrantzitsu bi, eta atlasa erabiltzen ikasteko 

ezagutu behar dituzuenak. Horien berri izateko, irakurri beheko oharra. 

 

 

OHARRA 

 

Atlas batean informazio  zehatz bat bilatu nahi duzuenean, bi aukera daude: 

• Aurkibide nagusia: liburuaren hasieran egoten da normalean, eta bertan atlasaren 

atal bakoitzaren gaia dago. 

• Toponimoen aurkibidea: izenen zerrenda da ( besteak beste, hiriak, udalerriak, 

uharteak...). Atal honetan, adierazten da lekuen izenak zein mapatan eta koordenatutan  

dauden kokatuta. 
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Orain, atlasa erabiltzeko  ariketatxo praktiko batzuk egingo dituzue. Erantzunak eman 

baino lehen, ondo pentsatu eta erabaki zein aurkibide komeni zaizuen erabiltzea. 

Bilatu eta erantzun galderei: 

 Zenbat ataletan dago banatuta Atlasa? Zeintzuk dira? 

 

 Bilatu zeinu konbentzionalen hiru adibide mapa mota batzuetan, kopiatu eta 

azaldu horien esanahia. 

 

1- ...................................................................................................... 

2- ...................................................................................................... 

3- ...................................................................................................... 

 Idatzi hiriak zein herrialdetakoak diren eta zein kontinentetan dauden: 

 

HIRIA HERRIALDEA KONTINENTEA 

Lima   

Bonbai   

Katmandu   

Caracas   

Sydney   

Paris   

Konakry   

Tutera   

Kinshasa   

Gernika   

 

 Zein aurkibide erabili duzue hiri hauek bilatzeko? …................................................ 
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2.1.5 ariketa. Mapa motak identifikatu 

Erreparatu beheko mapei eta idatzi taulan kasu bakoitzean nongo mapa den eta zein 

motatakoa : 

 

MAPA MAPA 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

 

 

                              1.                                                                           2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           3.                                                                      4. 
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                        5.                                                                                      6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   7.                                                                                        8. 

 

2.1.6 ariketa. Lexikoa landu 

Idatzi koadernoan, honako kontzeptuen esanahiak. Batzuk landu dituzue atal honetan 

zehar, beste batzuk,ordea, hiztegi entziklopedikoan bilatu beharko dituzue. 

                        

                       Geografia                               Atlasa                              Kartografia 

 

    Planisferioa                  Mapa fisikoa                        Mapa politikoa 

 

                             Eskala                               Legenda                              Planoa 

 

Gaiari lotutako lexikoa buruz ikasi beharko duzue, eta hau hasiera besterik ez da; beraz, ez 

utzi dena azkenerako eta hasi ikasten ahalik eta lasterren. 
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2.1.7 ariketa. Mapetako beste elementu bat ezagutu: eskala 

Aurreko ariketan, besteak beste,  eskala zer den bilatu behar izan duzu hiztegian. 

Informazio gehiago eskuratzeko, taldekideen artean bilatu helbide hauetan: 

http://www.authorstream.com/Presentation/Txanpla-524704-mapen-eskalak/ 

https://sites.google.com/site/lurrarenadierazpengrafikoa/mapa-motak/jarduerak 

 

Ondoren, dituzun zalantzak irakaslearekin argitu. 

 Informazio nahikoa eskuratu duzu eta orain ikasitakoaren laburpena egingo duzue. 

Horretarako, bete hutsuneak beheko testuan: 

 

ESKALA 

Mapak askoz txikiagoak izaten dira irudikatzen dituzten lur-eremuak baino.  Eskalak 

erakusten digu ............................ eta ............................................ arteko proportzioa; hau da, 

lurralde batek benetan duen neurria eta mapan zer neurri hartzen duen; edo  beste era batez 

esanda errealitatean zenbat aldiz .....................................den. 

Eskala adierazteko bi modu daude: ..................................... eta …................................ 

-  ............................................ eskala: zenbakien bidez adierazten da distantzien arteko 

proportzioa; hau da,  maparen zentimetro bakoitzak errelitatean zenbat zentimetro diren 

adierazten du. 

1:1 000  000 eskalak   ......................................................................................................... 

..................................................................................................................... adierazten du. 

- Eskala .................................:  erregela graduatu baten bidez ematen da informazioa; 

horrela, erregela horren zentimetro bakoitzak errealitatean zer distantzia dagoen adierazten 

du. 

 

   

 

              

Mapako zentimetro batek errealitatearen ______________________ direla    irudikatzen du 

adibideak. 

 

 

 

 

http://www.authorstream.com/Presentation/Txanpla-524704-mapen-eskalak/
https://sites.google.com/site/lurrarenadierazpengrafikoa/mapa-motak/jarduerak
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 Hartu atlasa eta, mapa egokia aukeratu ostean, egin talde txikian  honako ariketak: 

 Eskala grafikoaren laguntzaz, asmatu gutxi gorabeherako zuzeneko distantzia 

Europako hiri hauen artean: Bilbo – Paris eta Paris – Berlin. 

 Jarraian, zenbakizko eskala duen Europako mapa bat bilatu, kalkulua errepikatu eta 

emaitzak alderatu. 

  



 

 

36 

2.2. JARDUERA. Kokapena eta orientazioa 

Aurreko atalean, mapa motak eta mapetan agertzen diren oinarrizko osagai batzuk 

aztertu dituzue: legenda, zeinu konbentzionalak, aurkibideak eta eskala. Orain gizakiak tokiak 

kokatzeko eta munduan orientatzeko erabiltzen dituen  baliabideak ikasi beharko dituzue. 

Beraz, arreta jarri eta murgildu kokapena eta orientazioaren sisteman. 

2.2.1 ariketa. Gizakiak erreferentziak behar ditu 

Begiratu arretaz beheko irudiak eta adierazi zer diren. Lan hau bakarka egin beharko 

duzue hasieran; baina nork bere erantzuna idatzi ondoren, taldekideekin alderatu, adostu eta 

erantzun bateratua eman beharko duzue. Erantzunak taldean adosteko, erabili beheko estekek 

ematen duten informazioa, eta, ondoren, koadernoan idatzi. 

 

                          

                          A                                                                           B 

                                                                             

                                                                     

 

 

                                                                                                   

   Google Earth                                                                           anakel.com/liburua/ikusi/gizartezientziak 

A ......................................................................................................................................... 

B .......................................................................................................................................... 

                        

o Galderei erantzun: 

 

- Zer ezberdintasun dago A eta B irudien artean? 

 

- Espaziotik, nola ikusiko genuke Lur planeta, A edo B irudian agertzen den 

moduan? 

 

- Non izango da errezagoa  munduko edozein leku aurkitzea, A edo B esferan? 
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                           C                                                                    D 

 

                                                                              

 

 

 

 

  anakel.com/liburua/ikusi/gizartezientzia                www.Google.es 

 

C.......................................................................................................................................... 

D ......................................................................................................................................... 

 

o Galderei erantzun: 

 

- Ikusi duzue inoiz C irudian agertzen dena? Non?  

 

- Zein da bere izena? 

 

- Zertarako balio du D irudian agertzen den tresnak? 

 

- Zer dira D irudian azaltzen diren hizkiak? Azaldu eta adierazi irudi (krokis) 

erraz batean. 

 

Lehenago esan bezala, galderei erantzuteko, bilatu horren inguruko informazioa azpian 

dauden esteken gainean klikatuz. Lasaitasunez irakurri eta galdetu ulertzen ez duzuena. 

http://www.anakel.com/liburua/ikusi/gizartezientziak/1eso/1/6/2 

http://gurelekua.wikispaces.com/Koordenatu+kartesiarrak 

http://info.ikasgune.com/eu/koordenatu-geografikoak 

 

 

Orientazioa eta koordenatu geografikoen sistemari buruz  informazioa eskuratu duzue 

aurreko esteka horien gainean klikatuz, eta orain, zer diren eta nola erabiltzen diren ikasteko 

ordua heldu zaizue. Hortaz, azpian duzuen testua arretaz irakurri eta ikasi. 

http://www.anakel.com/liburua/ikusi/gizartezientziak/1eso/1/6/2
http://gurelekua.wikispaces.com/Koordenatu+kartesiarrak
http://info.ikasgune.com/eu/koordenatu-geografikoak
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2.2.2 ariketa. Koordenatu geografikoen sistema: paraleloak eta meridianoak 

Irakurri  testua taldean, azpimarratu eta zerrendatu ideia garrantzitsuenak. Gogoratu 

taldeko lana dela eta denok parte hartu behar duzuela; beraz, irakurketa partekatua prozedura 

erabiliko duzue. Kontuan izan, informazio-testuaren azpian, ideia nagusiak aurkitzeko  

lagungarria izan daitekeen galdetegia duzuela. 

 

 

KOORDENATU GEOGRAFIKOAK 

Gizakiak  planetako edozein leku errazago aurkitzeko eta kokatzeko, irudizko lerro, 

zirkunferentzia eta puntu batzuk ezarri dizkio munduari, bertikalki zein horizontalki. Lerro 

horizontalek Paralelo izena dute, bertikalek, ordea, Meridiano. 

Paraleloak 

 Ekuatorea Paralelorik handiena eta garrantzitsuena da; zero paraleloa ere esaten zaio  

abiapuntua delako. Lurra bi hemisferiotan banatzen ditu:Ipar hemisferioa (I) eta Hego 

hemisferioa (H); ipar eta hego poloetatik distantzia berera dago. 

Paraleloak lurra inguratzen duten irudizko zirkunferentzia horizontalak dira, eta poloetara 

zenbat eta gehiago hurbildu, orduan eta txikiagoak dira. 

Guztira 180 paralelo daude, 90 ipar hemisferioan eta beste 90 hego hemisferioan.  

Gradutan zenbatzen dira, 0º-tik 90º-ra bitarte. 

Ekuatoreaz gain, badaude beste paralelo batzuk garrantzi handia dutenak: 

      - Zirkulu artikoa: 66º 

      - Zirkulu antartikoa: 66º          

      - Kantzer tropikoa: 23º 

      - Kaprikornio tropikoa:23º 

Meridianoak 

Bi poloetatik pasatzen diren irudizko lerroak dira.Meridiano guztiek Ipar polotik Hego polora 

luzera berbera dute eta toki bat ekialdean (E) edo mendebaldean (M) kokatzeko balio dute. 

Guztira 360 meridiano daude eta 0º-tik 180º-ra bitartean graduatzen dira Greenwich-etik 

abiatuta;beraz,meridianoen artean Greenwichekoa garrantzitsuena da, gainontzeko 

meridianoak graduatzeko abiapuntua delako. 

Greenwich meridianoa Ingalaterrako Greenwich herritik pasatzen den  

irudizko lerroa da, eta zero meridianoa ere esaten zaio (0º). 

Meridiano honek Lurra bi hemisferiotan banatzen ditu: ekialdeko  

hemisferioa (E) eta mendebaldeko hemisferioa (M ). 

 

 Azpimarratu eta zerrendatutako ideiak erabiliz, erantzun galderei: 
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GALDETEGIA 

1. Zertarako asmatu ditu gizakiak koordenatu geografikoak? 

2. Zer unitate erabiltzen da adierazteko? 

3. Zer da ekuatorea? 

4. Zer dira paraleloak?  

5. Zein da paralelo nagusia, hau da, zero paraleloa? 

6. Zein zatitan banatzen du Lur planeta? 

7. Zeintzuk dira paralelorik garrantzitsuenak? 

8. Zer dira meridianoak? Nondik nora doaz? 

9.  Zein da meridiano nagusia? Zergatik du izen hori? 

10.  Meridiano horri beste izen bat ematen zaio. Zein? Zergatik?   

11.  Zenbat zatitan banatzen du Lurra? Zein dira? 

 

2.2.2.1 ariketa. Paraleloak eta meridianoak kokatzen 

 

 Klikatu behean dauzkazuen esteken gainean eta erakutsi koordenatu geografikoen 

inguruan ikasi duzuena. 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/778077/koordenatu_geografikoak_2.htm 

http://www.anakel.com/liburua/ikusi/gizartezientziak/1eso/1/actividad/22 

 

 Aurreko ariketa digitaletan paralelo eta meridiano garrantzitsuenak kokatzen ikasi 

duzue. Taldean egindako lana izan da, baina hurrengo pausua bakarka egitea 

izango da. Kokatu munduko bolan, hurrengo  paralelo eta meridianoak: 

 

 

 

 Ekuatorea 

 Greenwich  meridianoa 

 Kantzer Tropikoa 

 Kaprikornio Tropikoa 

 Zirkulo Polarrak 

 

 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/778077/koordenatu_geografikoak_2.htm
http://www.anakel.com/liburua/ikusi/gizartezientziak/1eso/1/actividad/22
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2.2.3 ariketa. Koordenatu geografikoak: latitudea eta longitudea 

Entzun arretaz irakaslearen azalpena, irakurri beheko informazioa, eta ikasi koordenatu 

geografikoen sistema nola eta zertarako  erabiltzen den.  

                                                                                                                          

KOORDENATU GEOGRAFIKOAK: LATITUDEA ETA LONGITUDEA 

 

Leku batek Lurrean duen kokapena zehazteko koordenatu-parea erabiltzen da, eta  

gradutan (º) adierazten da bi erreferentzia emanez: latitudea eta longitudea. 

  - Latitudea: iparra eta hegoa adierazten ditu paraleloen bidez, Ekuatorea  

                 (0º latitudea)  abiapuntutzat hartuta. 

              - Longitudea: mendebaldea eta ekialdea adierazten ditu  meridianoen bidez,  

                 Greenwich meridianoa (0º longitudea) abiapuntutzat hartuta. 

       Adibidea:  Muskiz: latitudea, 43º iparraldea; longitudea, 3º mendebaldea. 40º I  3º M 

 

Koordenatu geografikoen sistemaz gehiago jakiteko, azpian bi esteka dituzue. Klikatu 

horien gainean informazio argigarria jasotzeko. 

http://unitateak.mukusulubalhi.net/lurra/paraleloakmeridianoak.html 

http://unitateak.mukusulubalhi.net/lurra/latitudelongitudea.html 

 

 

2.2.3.1 ariketa. Lekuen bila. 

 Koordenatu geografikoen inguruan asko ikasi duzue, eta hori guztia praktikan 

jartzeko ordua heldu da. Hartu Atlasa eta taldean topatu hurrengo koordenatuetan 

dauden lekuak, kontinenteak eta herrialdeak zehaztuz. Gogoratu irudizko lerroen 

sistema erabili behar duzuela lekuak kokatzeko. 

  

 15º I, 30º E ………………………………………………………………… 

 30º H, 30º E ………………………………………………………………... 

 30º H, 60º M ……………………………………………………………….. 

 60º I, 15º E ………………………………………………………………… 

 70ºI, 150º M ……………………………………………………………….. 

 Atlasa ezinbestekoa izan da aurreko lana egiteko; baina, badago beste tresna 

baliagarri bat munduan lekuak kokatzeko, Google Earth. Orain erabiliko duzue 

tresna hori, aurreko kokapenak zuzenak diren frogatzeko, eta, bide batez, munduko 

http://unitateak.mukusulubalhi.net/lurra/paraleloakmeridianoak.html
http://unitateak.mukusulubalhi.net/lurra/latitudelongitudea.html
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toki horiek argazkitan ezagutzeko. Klikatu hurrengo estekaren gainean eta bidaiatu 

munduan zehar. 

                       https://www.google.es/intl/es/earth/index.html 

2.2.3.2 ariketa. Kokatu hiriak 

 Alderantziz egingo duzue oraingoan. Begiratu arretaz  mapa eta osotu beheko taula 

eskatutako datuekin. Erabili, beharrezko dituzuen tresnak (Atlasa, Google 

Earth…). Laguntza behar baduzue, irakasleari eskatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  dbhgeografia.blogspot.com.es/p/geografia-fisikoa 

 

Hiria Herrialdea Kontinentea Latitudea Longitudea Koordenatuak 

Londres Erresuma 

Batua 

Europa 51º 

Iparraldea 

0º 07´ 

Mendebaldea 

51ºI, 0º 07´ M 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

https://www.google.es/intl/es/earth/index.html


 

 

42 

2.2.4 ariketa. Greenwich meridianoa eta ordu-eremuak 

Irakurri azpian duzuen informazioa, eta argitu zalantzak taldekideekin zein irakaslearen 

laguntzaz: 

 

 Munduko ordu- eremuak 

Meridianoak, lekuak kokatzeko erabiltzeaz gain, orduak  zehazteko ere baliagarriak  dira. 

Euskal Herrian arratsaldeko laurak direnean, zer ordu da Tokion? Eta Kanariar uharteetan  

bazaude, zer ordu da Iberiar penintsulan? Dagoeneko, ordu ezberdinak direla sumatu 

duzue,ezta? 

Desberdintasun horiek gertatzen dira, gizakiak mundua ordu-eremuak izeneko eskualdetan 

banatzea erabaki duelako . 

Eremu hauek mugatzeko, 15º-ko longitudeko distantziara dauden meridianoak erabiltzen dira 

Lurrak, errotazio mugimenduan, 15 gradu (15º) biratzen du ordu bakoitzeko, eta horregatik 

aukeratu da neurri hori, ordu-eremuen zabalerak zehazteko. Greenwich meridianoak 

(Ingalaterra) markatzen du hasierako 0 balioa. Greenwicheko orduari GMT deritzo ( 

Greenwich Meridian Time). 

Ez da oso zaila, beraz,  munduko edozein tokitan zer ordu den jakitea: Greenwich 

meridianotik ekialdera kokatuta dauden eskualdeek (ordu-eremuek) ordu bat gehitzen diote 

Greenwicheko orduari; mendebaldean kokatutako herrialdeek aldiz, ordu bat atzeratzen dute 

ordu-eremu bakoitzeko (ordubetea kentzen diote). 

Herrialde zabaletan, lurraldea hainbat eremutan banatuta dago; esaterako, Kanadan eta 

Estatu Batuetan. 

Aztertu aurreko informazioan azaldutakoa. Horretarako, Klikatu beheko estekaren gainean: 

http://24timezones.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://eu.wikipedia.org/wiki/Meridiano
http://24timezones.com/
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2.2.4.1 Ariketa. Zer ordu da? 

 

 Informazioa irakurrita eta ulertuta, behean daukazuen mapa kontuan izanik, 

erantzun: Euskal Herrian 13:00ak direnean, zer ordu da… 

 

o  Parisen (Frantzia)? 

o  Lisboan  (Portugal)? 

o  Sydneyn (Australia)? 

o  San Franciscon  (EEBB)? 

o  Moskun (Errusia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.google.es// international data line 

 

 Kokatu mapan  aurreko hiriak. Erabili Atlasa edo beste baliabide bat bilaketa eta 

kokapena egiteko. 
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2.2.4.2 ariketa. Begiratu erlojuari  

Demagun Bilbotik Moskura bidaia bat egiten duzuela hegazkinez. Iritsitakoan, zer egin 

beharko zenukete orduarekin (aurreratu, atzeratu, zenbat ordu)? Eta Habanara (Kuba) joango 

bazinate? Kokatu hiri horiek mapan eta erantzun galderei. 

 

o Bilbotik Moskurako bidaian……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

 

o Bilbotik Habanarako bidaian……………...……………………………………… 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.google.es 
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2.2.5.ariketa. Ikasitakoa berrikusi 

2.2.5.1 ariketa. Puntu kardinalak: munduan orientatzen 

 Kokatu haize-arrosan:  iparraldea, hegoaldea, ekialdea, mendebaldea, ipar-

ekialdea, ipar-mendebaldea, hego-mendebaldea eta hego-ekialdea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puntu kardinalak haize-arrosan kokatu dituzue; orain, erabili  munduan 

orientatzeko. Klikatu beheko estekaren gainean eta jolastuz ikasi. 

 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/778064/koordenatu_geografikoak_1.htm 

 

 

 Bilatu planisferio batean (mundu mapa) hurrengo kokalekuetako herrialde baten 

izena eta idatzi: 

 

- Ipar-ekialdea .............................................................................................. 

- Hego-ekialdea ............................................................................................ 

- Ipar-mendebaldea ...................................................................................... 

- Hego-mendebaldea .................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/778064/koordenatu_geografikoak_1.htm
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2.2.5.2 ariketa. Koordenatu geografikoen sistema 

Ariketa hauek taldean egiteko badira ere, nork bere koadernoan  idatzi beharko ditu. Hartu 

Atlasa eta lanari ekin! 

 

o Aukeratu munduko hiru herrialde edo hiri 

o Bilatu bakoitzaren koordenatu geografikoak eta koadernoan idatzi 

o Kokatu mapan 

o Erantzun: Muskizen arratsaldeko laurak badira, zer ordu ote da aukeratutako lekuetan? 

 

 

Amaitutakoan, irakaslearekin zuzenduko dituzue; arreta jarri zuzenketetan, gero zuek 

zuzentzaile lana egin beharko duzue eta. Irakaslearekin bukatu ondoren, ikasgelako beste 

talde bati eman zuen ariketak, eta egiten amaitzen dutenean, bihurtu irakasle, eta zuek egin 

zuzenketak. Azkenik pantaila digitala erabiliko duzue leku hauen guztien kokapena argiago 

ikusteko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mundu mapa. Petersen proiekzioa 
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2.2.5.3 ariketa. Eskema orokorra 

Atal honekin bukatzeko, ikasitako hainbat kontzepturen azalpen laburra egin beharko 

duzue. Horretarako, erabili ezagutzen duzuen prozedura bat: eskema. Horrela, errazago 

egingo zaizue oinarrizko kontzeptu horiek ikastea. Behean eredu bat daukazue; beraz, 

koadernoan kopiatu, eta osotu falta diren datuak. Orain arte burutu dituzuen lan gehienak 

taldean izan dira, baina hau bakarka egiteko lana da. Animo eta erakutsi zenbat ikasi duzuen! 

 

Mundua ezagutzen 

 

 

  

Kartografia: 

Lurraren irudikapena 

Mapak eta planoak: 

Lurraren irudikapen laua 

(proiekzioen bidez) 

Meridianoak: 

 

  - Greenwich: 

 

Longitudea: 

Mapak: lursail zabalak 

adierazteko 

Planoak: 

lursail txikiak 

adierazteko 

Mapa motak: Maparen 

osagaiak: 

Geografia: 

Munduko bola: 

irudikapenik zehatzena 

Paraleloak: 

 

  - Ekuatorea: 

 

Latitudea: 

 

 

 

 

 

 

 

Koordenatu geografikoak 
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2.3 JARDUERA. Munduko geografia fisikoa 

2.4  

Apurka-apurka, ikasgelako leihoetatik kanpo dagoen mundu zabalera hurbiltzen 

zabiltzate. Orain, beste aurrerapauso bat emango duzue: kontinenteak eta ozeanoak  kokatuko 

dituzue munduko bolan eta planisferioetan; kontinenteen geografia fisikoa ezagutuko duzue  

(mendikate eta gailur garaienak, ibaiak, itsaso nagusiak, uharte eta artxipielagoak...) eta, 

pixkanaka, kontinente bakoitzaren informazio orokorra bildu eta antolatu egingo duzue.  

Aurrerantzean lan handia duzuenez, bidea apur bat leundu nahian, bideo eder batekin 

hasiko zarete. Izenak gaztelaniaz agertzen dira, baina lasai, denon artean euskaratuko dituzue 

eta. Klikatu beheko estekan eta gozatu! 

http://zorrotzafrayjuan.wordpress.com/category/1-5-naturaren-munduko-7-mirariak/ 

 

2.4.1 ariketa. Lexiko berezia ikasten: erliebearen formak 

 

o Irakurri eta ikasi erliebearen definizioa. 

 

Erliebea: erliebea ingurune naturaleko elementua da, eta lurrazalak dituen formen multzoaz 

osatuta dago. 

Azpian erliebearen hainbat osagai duzue. Bilatu hiztegi entziklopedikoan, Interneten edota 

bestelako kontsulta-liburuetan, azpian dituzuen hitzen definizioak. Taldearen eginbeharra da 

hau; beraz, banatu lana eta bakoitzak bere zatia egin ondoren, taldekideei aurkeztu eta nork 

bere koadernoan idatziz jaso.  

  

  kontinentea                      ozeanoa                        itsasoa                            lurmuturra     

          

 golkoa          ordokia                    itsaslabarra                 basamortua                      lautada   

 

       mendi-gailurra             mendilerroa                     hondartza                    badia                    

 

uhartea                    uhartedia (artxipielagoa)                      penintsula                   istmoa    

  

 

 

 

 

 

 

http://zorrotzafrayjuan.wordpress.com/category/1-5-naturaren-munduko-7-mirariak/
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o Erreparatu arretaz beheko irudiari, bilatu dituzuen definizio batzuk agertzen dira 

eta. Inguratu, kolore desberdinak erabiliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.slideshare.net/idoialariz/10-paisaiak-zubia-santillana 

 

2.3.1.1 ariketa. Irudizko hiztegia 

Kopiatu izenak koadernoan. Bilatu izen bakoitzari dagozkion irudiak eta alboan itsatsi. Lan 

hau egiterakoan, kontuan izan aurkezpena egiteko egokitu zaizuen kontinentea. 

 Kontinentea 

 Ozeanoa 

 Golkoa edo Badia 

 Lurmuturra 

 Itsaslabarra 

 Uhartea 

 Uhartedia edo artxipielagoa 

 Penintsula 

 Basamortua 

 Mendikatea/mendilerroa 

  

 Hemen dituzue irudizko informazioa  lortzeko web orriak: 

 

http://www.slideshare.net/aaalaitz/erliebe-motak?related=1 

http://es.slideshare.net/idoialariz/10-paisaiak-zubia-santillana-17423509 

 

http://www.slideshare.net/aaalaitz/erliebe-motak?related=1
http://es.slideshare.net/idoialariz/10-paisaiak-zubia-santillana-17423509
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2.4.2  ariketa. Kontinenteak eta ozeanoak ezagutu 

Kontinenteak eta ozeanoak munduan kokatu behar dituzue; horretarako, arbel digitala 

erabiliko duzue. Arbel digitalean jolastu baino lehen, egin klik honako helbideetan eta mapa 

interaktiboak erabiliz, ikasi eta kokatu kontinenteak eta ozeanoak: 

  

http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/busqueda?search=k

ontinenteak%20eta%20ozeanoak 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1182092/kontinente_eta_ozeanoak.htm 

http://www.lapecera.eu/natura/ERLIEBE/index.html 

 

2.4.2.1 ariketa. Erantzun galderei 

 

 

Aurreko jolasen bidez kontinenteak eta ozeanoak munduan kokatzen ikasi duzue. 

Oraingoan, gehiago ikasteko, galdera batzuei erantzun beharko diezue. Kopiatu galderak 

koadernoan eta erantzun bakarka. Erabili aurreko mapa interaktiboak, edota Atlasa. Erantzun 

guztiak dauzkazuenean, talde txikian alderatu eta zuzendu irakaslearen laguntzaz. 

 

GALDETEGIA 

 

 

o Zein dira munduko ozeanoak? 

o Zein dira kontinenteak? 

o Zein kontinentetan bizi gara gu? 

o Zein kontinente dago Europaren hegoaldean? 

o Eta ekialdean? 

o Zein da ozeanorik handiena? 

o Zein ozeano dago Europa eta Amerikaren artean? 

o Zein da kontinente izoztua? 

o Zein ozeano dago Asiaren hegoaldean? 

o Zein kontinentetan dago munduko uharterik handiena? 

 

 

 

 

 

 

http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/busqueda?search=kontinenteak%20eta%20ozeanoak
http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/busqueda?search=kontinenteak%20eta%20ozeanoak
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1182092/kontinente_eta_ozeanoak.htm
http://www.lapecera.eu/natura/ERLIEBE/index.html
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2.3.3 ariketa. Munduko geografia fisikoa: mendiak eta ibaiak 

Begiratu beheko mapa. Konturatu zaretenez, munduko geografia fisikoaren informazioa  

ematen du. Lehenago, kontinenteak eta ozeanoak kokatzen ikasi duzue, eta aurrerantzean, 

mendiak, ibaiak, itsasoak eta bestelako ezaugarri fisikoak ezagutuko dituzue. Horretarako 

abiapuntua, beheko maparen behaketa egitea izango da, agertzen den legenda eta beste osagai 

batzuk kontuan hartuta. Talde txikian egin beharreko jarduera denez, lana banatu eta ondo 

antolatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

romicomg2055.blogspot.com.es/search/label/Munduko%20mapa 

 

Hala ere, mapa horrekin ez da nahikoa izango; beraz, informazioa biltzen hasteko, izan 

eskura beti Atlasa, Internet edo veste baliabide batzuk. Hurrengo orrialdean, informazio iturri 

bi dituzue: esteka bat, eta datu taulak. Hasteko, klikatu estekaren gainean, hautatu interesatzen 

zaizuen informazioa eta jaso koadernoan. Horren ostean, aztertu taulan ematen diren datuak, 

eta kontuan izan, bete beharko dituzuen jarduerak egiteko. 

http://www.slideshare.net/123456rgs/kontinenteen-azterketa-fisikoa?next_slideshow=2 

 

 

http://www.slideshare.net/123456rgs/kontinenteen-azterketa-fisikoa?next_slideshow=2
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MUNDUKO GEOGRAFIA FISIKOA: MENDIAK ETA IBAIAK 

 

 

AMERIKA 

o Mendikate 

Harritsua 

o Andeak 

mendilerroa 

o Appalache 

mendiak 

o Yukon 

o Mississipi-

Missouri 

o Mackenzie 

o Sao Francisco 

o Orinoko 

o Amazonas 

o Parana 

AFRIKA 

o Atlas 

mendikatea 

o Kilimanjaro 

o Drakensberg 

mendiak 

o Nilo 

o Niger 

o Kongo 

o Zambezi 

o Orange 

ASIA 

o Himalaia 

mendikatea

(Everest) 

o Hangshe 

(Ibai 

Horia) 

o Mekong 

o Amur 

o Ganges 

o Indus 

o Tigris 

o Eufrates 

o Ural 

OZEANIA 

o Mendikate 

Banatzaile 

Handia 

o Darling 

o Murrai 

EUROPA 

o Pirinioak 

o Alpeak 

o Ural mendiak 

o Apeninoak  

o Eskandinaviako 

alpeak 

o Balkanak 

o Karpatoak 

o Danubio 

o Volga 

o Rhin 

o Tamesis 

o Sena 

o Rodano 

o Ebro 
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 Irakasleak taldekide bakoitzari, behekoa bezalako mapa bat emango dizue. Itsatsi 

koadernoan eta talde txikian, elkarlanean, kokatu, kontinentez kontinente, aurreko datu 

tauletan agertzen diren mendiak, mendikateak eta ibaiak. Pentsatu eta erabaki nola 

egin behar duzuen lan hori,  datuak ahalik eta argien agertzeko (erabili kodeak, 

legenda, edo bestelako baliabideak). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mundu mapa mutua. Teide argitaletxea. 

 

 

 Datu geografikoak mapan kokatu ostean, gelakide guztion artean zuzendu eta,  

pixkanaka, ikasi beharko dituzue.  

 

 Orain, proiektua garatzeko egokitu zaizuen kontinentea kontuan izanik, egin klik 

estekaren gainean, eta bilatu, satelitearen laguntzaz, dagozkizuen mendiak eta ibaiak. 

 

        http://www.flashearth.com/?lat=42.49604&lon=1.353596&z=4.7&r=0&src=yh 

 

 

http://www.flashearth.com/?lat=42.49604&lon=1.353596&z=4.7&r=0&src=yh
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2.3.3.1 ariketa. Munduko mendien eta ibaien sailkapena 

 Adierazi beheko taulan, eskatzen zaizkizuen mendi eta ibaien inguruko datuak.  

 

Izena Mendia/ 

Ibaia 

Kontinentea Kokapena Herrialdea(k) Ezaugarriak 

Alpeak Mendikatea Europa Erdialdean Italia, 

Frantzia, 

Suitza... 

Mendia: 

Mont Blanc, 

4810m 

Andeak 

 

     

Danubio 

 

     

Amazonas 

 

     

Himalaia 

 

 

 

    

Ganges 

 

     

Mendikate 

Harritsua 

     

Atlas 

 

     

Nilo 

 

     

Murrai 

 

     

Kilimanjaro 
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2.3.3.2 ariketa. Informazio gehiago bildu 

Informazio gehiago biltzeko ordua heldu da. Orain arte, geografia fisikoari lotutako 

datu orokorrak bilatu eta sailkatu egin dituzue, baina aurrerantzean, egokitu zaizuen 

kontinentean aditu bilakatuko zarete. Talde bakoitzari dagokion atala ondo garatzeko, hau da, 

azaldu beharko duen informazio egokia biltzeko, galdetegi bat duzue azpian. Erabili gidoi 

moduan eta gogoan hartu geografia fisikoaz ez ezik bestelako gaiez ere bilatu beharko 

dituzuela informazioa. Bestalde, gaian zehar informazio iturri ugari erabili dituzue, gogoratu 

zein diren eta kontuan izan. Taldean banatu lana, ondo antolatu eta gozatu mundua ezagutzen! 

 

 

GIDOIA 

 

Kontinentea: 

 

 Mugak 

 Datu fisikoak ( orokorrak eta kontinente bakoitzaren ezaugarri bereziak ) 

 

 Inguratzen duten ozeanoak/ itsasoak 

 Mendiak /Sumendiak 

 Ibaiak 

 Aintzirak/Lakuak 

 Penintsulak 

 Uharteak 

 Oihanak 

 Basamortuak 

 Lurmuturrak 

 Golkoak 

 

 Datu politikoak 
 

 Biztanleria (zenbat pertsona bizi diren esan, herri eta kultura 

nabarmenenak) 

 Zenbat herrialdek osatzen duten 

 Hiri ezagun batzuen izenak 

 

 Informazio-iturriak: gogoratu lanaren bukaeran informazioa nondik hartu duzun 

adierazi behar duzula. 
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3. HIZKUNTZAREKIN JOLASTU 
 

Informazio asko jaso duzue orain arte; hala ere, egingo duzuen aurkezpena garatzeko, 

informazio gehiago bildu, antolatu eta azaldu beharko duzue. Horretarako, beste baliabide 

batzuk beharko dituzue, bai hizkuntzaren erabilerari dagokionean, baita informazioa hautatzea 

eta antolatzeari dagokienean ere.  

Atal honetan hizkuntza-baliabideak landuko dituzue. Horrek ideiak hobeto antolatzen eta 

adierazten lagunduko dizue. 

 

3.1 JARDUERA. Lexikoa: hiztegia ezagutu eta erabili 

 

3.1.1 ariketa. Adjektiboak. 

 Hiztegian, adjektiboa zer den bilatzen baduzue, esanahi luzea irakurriko duzue. 

Beheko oharrean, azalpen laburragoa duzue. Irakurri arretaz eta ikasi. 

 

 

 

 

 

Argibidea irakurrita, erabili egingo duzue oharrean irakurri duzuena. Galdera bat egingo 

zaizue, eta, erantzuteko, hitz egokiak aukeratu beharko dituzue. Jakina, hitz horiek 

adjektiboak dira.  

Hurrengo atalean jasoko duzue Euskal Herriari buruzko informazioa, baina, Euskal 

Herrian bizi zaretenez, zerbait badakizue. Erantzun galdera honi, dakizuenetik abiatuta: 

 

Nolakoa da Euskal Herriko paisaia?  

 

 

 

 

 

 

 

Zer da adjektiboa? Adjektiboa pertsona, toki, objektu edo gertaera baten 

nolakotasuna adierazten duen hitza da. Normalean, izenaren ondoan agertzen da.  

Adibidea:  zure laguna jatorra eta zintzoa da. 

Handia                   Belartsua              Eguzkitsua                      Laua                            Hezea 

Zabala                   Tropikala               Malkartsua                      Hotza                         Berdea 

Menditsua             Euritsua                 Lehorra                          Gorabeheratsua           Txikia                                   
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 Ziur aski, zaila egin zaizue hautaketa egitea, Euskal Herriko paisaia oso desberdina 

delako. Oraingoan,  laguntza jasoko duzue. 

Nolakoak dira beheko argazkietako paisaiak? Lotu aurreko ariketaren adjektiboak, behean 

dauden argazkiekin, eta, gehitu beste bi adjektibo, irudi bakoitzean agertzen den paisaia 

deskribatzeko.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urdaibai, Bizkaia 

Bardeak, Nafarroa 

Gorbeia eta Urkiola, Bizkaia 

Arabako Lautada 

Itzurun, Zumaia (Gipuzkoa) 

Pirinioak, Euskal Herriko 

iparralde eta hegoaldearen artean 
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Lekuaren izena Adjektiboa Adjektiboa Adjektiboa 

 

Urdaibai 

   

 

Bardeak 

   

 

Gorbeia/Urkiola 

   

 

Arabako Lautada 

   

 

Pirinioak 

   

 

Itzurun 

   

 

 

3.1.2 ariketa. Hitz elkartuak eta hitz eratorriak 

Hizkuntza guztiek hitz berriak sortzeko bitartekoak dituzte, eta, euskara, bide horretan, 

hizkuntza emankorra da. Atal honetan, euskarak horretarako dituen bi baliabide landuko 

dituzue. Irakurri beheko oharrak eta, gero, egin ariketak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitz elkartuak 

 

Esanahi jakin bat duten bi hitz 

elkartuz, hitz berria sortzea da. 

 

Adibidea: 

Sendatu: norbaiti osasuna 

bihurtu; gaixotasuna desagertu 

edo kendu. 

Belar: landare berdea edo 

horrelakoen multzoa da. 

 

Sendabelar: senda(tu) + belar 

Gaixotasuna kentzeko landarea. 

 

 

Hitz eratorriak 

 

Hitz bati atzizkia edo aurrizkia 

erantsita, hitz berria sortzea da. 

 

Adibidea: 

-tsu atzizkia: asko, ugaritasuna 

Mendi: inguruko lurraldetatik 

goratzen den lur-zatia. 

Menditsu: mendi ugari dagoen 

tokia da. 

Beste atzizki batzuk:  

-di eta  -eria: multzoa edo taldea  

Gazteria: gazteen multzoa da. 

Pagadi: pagoz osatutako basoa 

da. 
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 Beheko zerrendan, nahastuta dauzkazue hitz elkartuak eta hitz eratorriak. Irakurri 

hitzak, pentsatu eta taulan sailkapena egin. Baten bat ezagutzen ez baduzue, behean 

zerrendatu, hiztegian bilatu eta idatzi  esanahia koadernoan. 

 

HITZ  ERATORRIAK HITZ ELKARTUAK 

 

Aurreideia: aurre + ideia 
 

Hiriburu: hiri + buru 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

HITZ  BERRIEN ZERRENDA: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

lurmutur                         aurreideia                       mendi-gailur                 ibaiertz 
 
biztanleria                       haize-arrosa                   pagadi                            kartografia 
 
hondartza                        mendikate                       gizateria                        menditsu 
 
udalerri                             uhartedi                           geografía                       emaritsu 
 
hiriburu                            jendetza                           lurrazala                        sorleku 
 
ipar-mendebalde           iparrorratza                   malkartsu                       isurialde 
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 Lexikoaren atalarekin bukatzeko, irakurri arretaz beheko definizioak eta hitzak; 

ondoren, asmatu eta idatzi alboan, bakoitzari dagokion hitza, edo, eman definizioa. Behar 

izanez gero, erabili hiztegia. 

 

3.2  JARDUERA.  Zer da aditza? Aztertu ata aurkitu 

Beheko oharrean, aditza zer den laburbilduta daukazue. Aurrerago sakonago landuko  

duzue, baina oraingoz aztertu eta identifikatu, besterik ez duzue egin behar. Irakurri eta ikasi. 

 

 Aditzak aztertu.  

Lur planetaren gainazala aztertzen eta deskribatzen duen zientzia da:  

 Ibaiaren ondoko alde bietako lurra:  

Malkartsu:...................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

Gizateria: ................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................. 

Neska-mutilek  osatzen duten gazte multzoa: 

 Isurialde: ................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................. 

 Elkarturik dagoen jende multzo handia:  

 Harriz betetako lekua: 

 Lurralde bateko biztanleen multzoa da: 

ADITZA 

Aditza ekintza zein gertaera adierazten duen hitza, edo hitz multzoa da.  

Adibideak: kokatu, etorri, joan, egon, elkartu, lotu, aztertu... 

Nire lagunak  Afrikako iparraldean daude (egon), eta, han, jende jatorra 

ezagutu dute. 

 

Erreparatu aditzen bukaerari: koka(tu), etorr(i), joa(n). Horretaz ohartzen bazarete, 

errazagoa egingo zaizue testu batean aditza beste hitz batzuetatik bereiztea.  

Informazio gehiago.  

Izen bati dagokion aditza aurkitzeko, honelako prozedura jarraitu egiten da: 

 

kokapena (izena)                               kokatu (aditza) 

 

irakurketa (izena)            irakurri (aditza)  
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Aurreko azalpenean ikasitakoa kontuan hartuz, osatu beheko taula 

 

IZENA ADITZA EKINTZA 

 

Azalpen 

 

azaldu 

 

Azaltzearen ekintza 

 

Behaketa 

  

 

Ohar 

  

 

Banaketa 

  

 

Azterketa 

  

 

Hausnarketa 

  

 

Muga  

  

 

Irakurketa 

  

 

Adierazpen 

  

 

Aurkezpen 

  

 

 Aditzak aurkitu 

 

Atal honetako hasierako oharrean, aditzaren inguruko informazioa izan duzue. Berriz 

irakurri, eta, gogoratu, hitza edo hitz multzoa izan daitekeela. Irakurri  beheko deskribapen 

testua, eta, seinalatu aditzak kolore batez. Amaitzen duzuenean, agindakoa alderatu, eta, 

erabaki talde txikian, testurako izenburua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizkaiko kostaldean dagoen lurmuturra da, Bermeo herriaren eta 

Gaztelugatxeren artean. Bermeo udalerriaren mugan kokatuta dago. Bi itsasargi 

dauzka, zaharra eta berria; azken honek, automatikoki funtzionatzen du gaur egun, 

eta, marinelei lainoaz ohartzeko abisua ematen die.  

Inguruko herriak jende askok aukeratzen ditu bisitaldiak egiteko, hondartzaz eta 

paisaia zoragarriaz gozatzeko aukera paregabea ematen dute eta.  

Lurmutur hau, paisaia eta ekologiaren aldetik, inguru oso aberatsean  dago, 

agian Euskal Herriko aberatsenetako bat. 
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 Irakurri, ikasi eta hemendik aurrera kontuan izan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 JARDUERA.  Konparazioak  

Askotan hitz egiten dugunean, deskribapenak egitean edota azalpenak ematean, 

pertsonen, objektuen edo paisaien berdintasunak eta desberdintasunak adierazten ditugu; 

horretarako konparazioak erabiltzen dira.  

Begiratu beheko irudia, taldekideekin adostu eta ahoz erantzun: berdinak dira persona 

horiek guztiak?  

 

 

 

 

 

 

 

ADITZA. INFORMAZIO GEHIAGO 

 

Ikusi duzuenez, aditza ekintza adierazten duen hitza da, baina beste funtzio 

garrantzitsuak ere baditu: ekintza hori nork egin duen esaten du (pertsona), eta noiz egin 

duen ere bai (aldia). Horrez gain, ekintza zenbatean gertatu den azaltzen du (aspektua); 

hau da, baten baino gehiagotan edo behin baino ez. 

 Gu egunero hiruretan ikastolan sartzen gara esaten denean, ohitura bat 

adierazten ari da, hau da, askotan gertatzen dela eta oraindik gerta daitekeela; 

orainaldia da, eta ohiturazkoa. Ekintza horri burutugabea ere esaten zaio. 

 Liburu bat irakurtzen ari gara. Ekintza unean bertan gertatzen ari dela 

adierazten da, horregatik orainaldia da. 

 Gurasoek gure opariak erosiko dituzte esatean, ekintza hori gero gertatuko 

dela esaten ari gara; beraz, aditza geroaldian dago eta ekintza burutugabea da. 

 Atzo La Arena hondartzara joan ginen esateak, ekintza atzo gertatu zela 

adierazten du, hau da, aditza lehenaldian dago eta ekintza burutua da. 

 

Kaixoninaiz.worpressd.com 
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 Nola adierazten dira berdintasunak eta desberdintasunak euskaraz? Nola egiten dira 

konparazioak euskaraz? Euskaraz konparazioak egiteko,  bide desberdinak erabiltzen dira. 

Irakurri beheko informazio laburra, ea argigarria den. 

 

 

 

 Egin atzera berriro, atal honen hasierara, eta,  begiratu irudian agertzen diren 

pertsonak. Azkenik, berdinak dira guztiak? Argi dago erantzuna, beraz haien arteko 

berdintasunak eta desberdintasunak aztertu eta idatzi koadernoan. Aldez aurretik, denon 

artean, haien izenak adostu, guztiok jakiteko nor konparatzen ari zareten. Bestalde, pista 

batzuk dituzue behean, adjektiboak. Erabili horiek, eta bururatzen zaizkizuen beste batzuk: 

 

 

 

 

 

Berdinak edo antzekoak diren 

elementuak alderatu 

Nolakoa da; nolakoak dira? 

 

- Andoni  Iratxe bezain gaztea da. 

- Andoni Iratxe bezalakoa da. 

- Lana, espero nuen bezain ondo atera zait 

 

- Nolakoa...? bezain; bezalakoa 

 

 

Zenbat....? 

 

- Hartu, behar duzun beste. 

- Zuk Mirenek adina urte dituzu. 

 

 

- Zenbat...? Beste; adina… 

 

 Beste konparazio forma batzuk 

daude, baina hemen hauek baino ez 

ditugu aztertuko. 

 

A) -AGO (gehiagotasuna adierazteko) 
 

- Nire lana zurea baino txukunagoa da. 

- Nik zuk baino ordu gehiago eman ditut 

lanean. 

 

- Nolakoa? ...baino...-ago 

- Zenbat? … baino… gehiago 

                … baino … gutxiago 

 

 

B) -EGI (gehiegitasuna adierazteko) 

 

- Mendi hori urrunegi dago. 

 

C) -EN (gehientasuna adierazteko) 

 

- Euskal Herriko mendi-gailurrik altuenak 

Pirinioetan daude. 

Desberdinak diren elementuak 

alderatu 

Ilehoria - altua - ederra -  beltzarana- baxua - argala – luzea – aberatsa – laburra  

gaztea- zaharra... 
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 Beheko ariketan, konparaketak egiten jarraituko duzue, eta aldi berean, kontinenteen 

inguruko informazioa biltzen. Begiratu beheko taulan agertzen diren datuak. Konturatu 

zaretenez, kontinenteen izenak falta dira; beraz, taulan agertzen diren pistak jarraituz, bilatu 

mendi bakoitzari dagokion kontinentea eta idatzi taulan. 

 

 

MENDIA ALTUERA (M) KONTINENTEA 

Kilimanjaro 5 895  

Aconcagua 6 959  

Everest 8 850  

Mont Blanc 4 808  

Puncak Jaya 5 029  

Vinson 4 897  

 

 

Orain erantzun galderei eta bete  hutsuneak: 

 

 Zein da mendirik altuena? ...................................................................................... 

 Zein kontinentetan dago? ....................................................................................... 

 Kilimanjaro Vinson mendia baino .................................. da. Kilimanjaro 

mendia................................ dago, Vinson, ordea, .................................... . 

 Puncak Jaya mendiak Aconcaguak baino metro ................................. ditu. 

 Mont Blanc mendia ................................ dago, eta, mendirik ........................ da. 

 Puncak Jaya Mon Blanc ............................   ....................................... da.   Puncak Jaya  

.......................................... dago. 

 Aconcagua, Vinson eta Kilimanjaro mendien artean, Aconcagua da 

...............................   .......................; Aconcagua .................................. dago kokatuta. 
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3.4 JARDUERA. Testu antolatzaileak aztertu eta hautatu 

 

Testu batean, testu antolatzaileak  elementuak eta ideiak lotzen dituzten hitzak edo hitz 

multzoak dira. Ahoz zein idatziz erabil daitezke eta koherentzia ematen diote testuari. Testu 

motaren arabera, eta, lotu behar diren ideien arabera testu antolatzaile bat edo beste bat erabili 

behar duzue. 

Lehenik eta behin, mota askotako testu antolatzaileak daudela jakin behar duzue; testuko 

ideiak antolatzeko, betetzen duten funtzioaren arabera sailkatzen dira. Badaude denbora 

adierazten dutenak, espazioa, ideia kontrajarriak (aurkaritza), arrazoiak, kausak eta ondorioak 

adierazten diituztenak...  

Beheko oharretan, testu antolatzaile batzuk dauzkazue sailkatuta; baina, gehiago jakiteko, 

klik egin hurrengo loturan eta aztertu bertan agertzen direnak: 

testu antolatzaileak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denbora  antolatzaileak 

Hasiera emateko edo denbora 

aldaketa adierazteko erabiltzen 

dira: 

 lehenik 

 ondoren, gero 

 bitartean 

 itzultzean, esaterakoan... 

 azkenik 

 

Espazio eta ordena 

antolatzaileak 

Lekutasuna edota ordena 

adierazten dute, ideien zein 

gauzena: 

 goian,  

 ondoan  

 atzeko aldean  

  hemen, hor, han  

 haratago 

  barruan  

 alde batetik; bestetik 

  eskuinean, ezkerrean... 

Kausa-ondorio antolatzaileak 

 

Arrazoiak, kausak edo ondorioak 

adierazteko erabiltzen dira: 

 

 beraz,  

 bait-,  

 hortaz,  

 horregatik, -( 

 -(e)la eta; -(e)la kausa; -(e)la 

medio,  

 -(t)zeagatik... 

 

file:///D:/AGREGA/WEBGUNERA%20IGOTZEKO%20LANAK/2014-2015%20ikasturtea/Eranskinak.Testuak/testuantolatzaileak.doc.docx
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 Oraingoan ipuin zati batean, testu antolatzaileak aztertuko dituzue. Testuan 

antolatzaileak bereizita daude. Irakurri arretaz eta jaso beheko taulan antolatzaile horiek zer 

adierazten duten; hau da, zein motatakoak diren. 

 

 

 

IRATXO BIHURRIAK 

 

Aspaldian baziren lau iratxo Euskal Herriko mendietan: Lodi, Goldi, Handi eta Ideltsu. 

Txikiak eta potoloak ziren, eta txano gorriak eta zapata handiak erabiltzen zituzten. Bihurri 

samarrak ere baziren, baina, aldi berean, bihotz onekoak. Oso gustuko zuten mendiko 

biztanleei txantxak egitea: urtxintxei ezkurrak kentzea, Basajaunari makila ezkutatzea, jentilei 

bizarra moztea …. Hori dela eta, gehienetan denak haserre egoten ziren haiekin. 

Horregatik, egun batean, mendiko biztanleak batzar batean elkartu ziren eta zigorra ematea 

erabaki zuten. Bitartean, artzain bat agertu zen handik, eta, denak bilduta zirela ikustean, 

haien gauza preziatuenak hartu eta gorde egin zituen. Biztanle guztiak etxera itzultzean eta 

haien gauza preziatuak  falta zirela konturatzean, amorru bizian iratxoen bila joan ziren 

azalpenak eskatzera. Baina, hara sorpresa! Oraingoan, iratxoek ez zekiten ezertxo ere entzuten 

ari zirenari buruz. 

                                                                      Egilea: Julene Alonso. 6. Maila. (Moldatua) 

 

 

 

Aurkaritza antolatzaileak 

 

Kontrako ideiak adierazteko 

erabiltzen dira:  

 baina 

 ordea 

 aldiz 

 bestalde 

 baizik (eta) 

 berriz 

 beneta, 

 hala ere 

 honen aurka 

 izan ere... 

 

Bukaera  antolatzaileak 

 

Bukaera emateko erabiltzen dira: 

 

 laburbilduz 

 amaitzeko 

 azkenik 

Argibide antolatzaileak 
 
Adibideak edo argibideak 

txertatzeko erabiltzen dira: 

 

 adibidez 

 esate baterako 

 esaterako 

 hots; hau da 
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Testu antolatzailea Zer adierazten du? 

Baina  

Aldi berean  

Hori dela eta  

Horregatik  

Egun batean  

Bitartean  

Ikustean Denbora antolatzailea da 

Konturatzean  

Itzultzean  

Konturatzean  

Oraingoan  

 Testu antolatzaileak erabili 

Testua arretaz irakurri eta gero, hutsuneak bete beheko zerrendako antolatzaileak 

erabilita. Bukaeran, berriz irakurri ulergarria den ala ez ikusteko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZALPEN TESTUA  

--------------, esan beharra dago Hezkuntzan gehien erabiltzen den testu 

mota azalpen testua dela. Arlo eta egoera desberdinetan, askotan erabili 

beharreko testua izaten da, azalpenen bidez informazioa eta ideiak 

erakusgai gelditzen   ----------------. 

 ------------  --------, testu mota honek helburu zehatza izaten du: ikaslearen 

jakite-maila handitzea, jorratzen ari den gaia hobeto ulertzeko.  

--------------, testuak objektiboa izan behar du, eta ez,------------, iritzia 

ematen duena; ----------- ----------- ------- horrelako testu bat idaztean, 

objektibotasuna ezin dugu alde batera utzi. --------------------, ez ditugu 

erabiliko lehen pertsonan idatzitako adibideak.   

-------- -----, testuaren egitura kontuan izan behar dugu,  azalpenen 

argitasuna bezain garrantzitsua, ideien antolamendua ----------. 

 

 

Horregatik              baitira             Izan ere             hortaz               

ordea  

Edonola  ere                  baita                 Hasteko             hori dela eta   
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3.5. JARDUERA. Paisaia deskribatu 

 Zer da deskribatzea? Zer izan behar da kontuan deskribapena egiteko? Irakurri arretaz 

beheko  azalpen eta argibide testuak  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskribatzea nolakotasunak adieraztea da. Toki, objektu, gertaera,  prozesu edo 

izakien ezaugarriak erakusten dira deskribapenean. Ezaugarri horiek fisiko, 

psikologiko edota beste batzuk izan daitezke. Deskribapena gutxitan agertzen da 

bakarka;  beste testu batzuen zatia izaten da gehienetan, esate baterako, azalpen 

testuetan. 

 

Paisaia deskribatu  

 

 Lekuan bertan bazaude, edo irudia aurrean 

baduzu, ondo behatu tokia. 

 Identifikatu osagaiak: pertsonak, animaliak, 

eraikinak, natura, erliebearen elementuak eta 

abar. 

 Ordena egokian aurkeztu, testu 

antolatzaileak erabilita (espazioa zehazteko 

antolatzaileak erabili, besteak beste...). 

 Erabili hiztegi egokia, lexiko teknikoa eta 

zehatza, gaiari lotutako berezko hiztegia. 

 Baliatu adjektiboak, nolakotasuna 

adierazteko beharrezko hitzak baitira. 

 Kontuan izan aditzak. 

 Zaindu ortografia. 
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 Deskribapena egiteko, kontuan izan behar duzuena argitu ostean, irakurri eta aztertu 

honako deskribapena. Ea asmatzen duzuen zer lurralde deskribatzen den testuan, eta, horren 

arabera, jarri izenburua: 

 

 

 

 

Euskal Herriko kostaldeko probintzia eta lurralde historikoa da. 1 813 km² ditu eta    680 000 

biztanle inguru, 87 udalerritan banatuta. Bere hiriburuan, Donostian, Bizkaiko golkoaren 

kostaldean kokatuta, Kontxako badia ospetsua dago. 

 

Lurralde hau, Euskal Herriko beste herrialdeez, eta naturagunez inguratuta dago; ildo 

horretan, bere mugak honako hauek dira: iparraldean Bizkaiko itsasoa, hegoaldean Araba eta 

Nafarroa, mendebaldean Bizkaia eta Araba, ekialdean Nafarroa eta Lapurdi. 

 

Zazpi eskualdetan banatuta dago: Bidasoa Beherea, Deba Beherea, Deba Garaia, 

Donostialdea, Goierri, Tolosaldea eta Urola-Kostaldea. 

 

Kostaldean egon arren, lurralde menditsua da; hala ere, mendiak ez dira oso garaiak. 

Kostaldean itsasadarrak, lurmuturrak eta hondartza asko dauzka; hondartzak txikiak dira, 

baina, aldi berean oso turistikoak.  

Bestalde, klima epela eta hezea du: tenperatura-aldaketa handirik gabe urtean, eta euria 

maiztasunez  urte osoan zehar. 

 

Jarduera ekonomikoari dagokionez, orain arte industria izan da nagusi,; hala ere, nekazaritzak 

ere badu garrantzia. Kostaldeko hiri batzuk turismo-gune garrantzitsuak dira, besteak beste, 

Donostia, Zumaia, Zarautz, Deba... 

Beraz,, dituen hiriak eta paisaiaren edertasunari esker, bisitari askorentzat lurralde 

interesgarria dela  esan daiteke. 

                              

                                                                                                          www.Hobekuntza.aek.org (moldatua) 
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 Oraingoan, zuen txanda da. Aztertu arretaz beheko argazki bilduma, eta, aukeratu 

soilik, zuen kontinenteari dagokiona. Ondoren,  talde txikian, kokatu bikoteka, eta, 

beharrezkoa duzuen informazioa zein irudiak bilatu ostean, idatzi koadernoan ideien zerrenda, 

gero, deskribapen txikia egiteko. Bikotean egindako lana, taldeko beste bikotearekin alderatu 

eta denon artean, deskribapen bakarra sortu. Bukatzeko, gainontzeko gelakideei, bildutako 

argazkiak erakutsi bitartean, irakurri deskribapena.  

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lana bukatzeko, deskribapen guztiak entzun eta argazkiak ikusi ostean, munduko hiru 

mirariak aukeratuko dituzue lagun guztien artean: bakoitzak, papertxo batean,  azalpenetan 

ikusi dituen munduko hiru tokirik ederrenak  izendatuko ditu.   

Papertxoak ozen irakurri eta jasotako lekuen artean hiru adostu beharko dituzue; 

egindako aukeren zergatia azaldu beharko duzue. 
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4. INFORMAZIOA ANTOLATU ETA TESTUAK SORTU 
 

4.1. JARDUERA. Azalpen testuak aztertu 

 Zer da azaltzea? Irakurri, behaketa egin eta ondorioak atera. Aurrera jarraitu baino 

lehen, gogoratu behar da azaltzea  zer den. Irakurri arretaz beheko informazio laburra: 

 

Zer da azaltzea? 

Azaltzea gai bat erakustea da,  zerbait ulertarazteko edo ezagutarazteko, hari buruz 

jardutea. Idazleak edo hizlariak gaiaz informatu behar du, eta informazio horrek irakurle edo 

entzulearentzat erakargarria eta ulergarria izan behar du. Aldi berean, azalpenak objektiboa 

izan behar du, hau da, norberaren iritzia plazaratu gabe eman behar da. 

 

 

 Hori argituta, azalpen testuaren ezaugarri orokorrak aztertuko dituzue. Irakurri beheko 

testuan agertzen den informazioa, eta kontuan hartu, lanak egiterakoan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZALPEN TESTUAK 

 Zer dira? 

 Edozein gairi buruz, zerbait edo ezer ez dakien hartzaile batentzat, gertakizun 

edo fenomeno baten azalpen objektiboa egiten duten testuak dira; gai baten 

inguruan informatzea helburu duten testuak. 

 Egitura  

Oso egitura sinplea dute azalpen testuek: Sarrera/ Garapena/ Ondorioa 

- Sarreran datu hauek bil daitezke: gaia, helburuak, hipotesiak eta testuingurua  

(denbora, tokia, garaia…) 

- Garapenean zehar gaia jorratuko da. Paragrafoka antolatuko dira ideia 

desberdinak. Hartzaileak jasoko duen informazioa paragrafoz paragrafo adieraziko 

da. 

- Ondorioan, berriz, esandako guztiaren laburpena  edo konklusioa egiten da.    

 

http://www1.euskadi.net/harluxet/hiztegia.asp?sarrera=zerbait
http://www1.euskadi.net/harluxet/hiztegia.asp?sarrera=edo1
http://www1.euskadi.net/harluxet/hiztegia.asp?sarrera=hari2
http://www1.euskadi.net/harluxet/hiztegia.asp?sarrera=buruz
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 Hurrengo testuaren behaketa egin, eta, galderak koadernoan kopiatu ostean, eman 

erantzunak talde txikian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZALPEN TESTUAK 

   Hizkuntza-ezaugarriak 

- Gogoratu, azalpena, testu zientifikoetan, oharretan, gonbidapenetan, 

dokumentaletan, katalogoetan, gida turistikoetan, mapetan, definizioetan... 

agertzen dela. 

- Testu zehatzak eta argiak dira, horregatik erabiltzen dira esaldi bakunak eta    

koordinatuak, hau da, perpaus laburrak eta  ulertzeko  zailtasunik gabeak. 

- Mezuak errealitatea islatu behar du, ez igorlearen iritzia. 

- Azalpen testuetan, besteak beste, deskribapena ere ager daiteke. 

- Lexikoa, azaltzen den gaiari dagokiona da. 

- Aditzari dagokionez,  batez ere orainaldia erabiltzen da. 
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 Txanela5. Irakurgaiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Txanela 5. Irakurgaiak 

GALDETEGIA 

 

 

 Badu izenbururik? 

 Eta azpititulurik? 

 Argazkirik agertzen da? Zertarako erabiltzen dira? 

 Argi dago hasieratik zeri buruz hitz egingo duen?   

 Gaika banatuta daude oinarrizko ideiak?      

 Paragrafoak ditu edo dena jarraian idatzita dago? 

 Badago maparik edo grafikorik? Zertarako erabiltzen dira? 

 Azalpen honetan, deskribapenik al dago? 

 Azalpen testu hori bukatuta dagoela uste duzu? Arrazoitu erantzuna. 
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4.2 JARDUERA. Euskal Herria: informazioa aztertu eta antolatu 

 

4.2.1 ariketa. Informazioa aztertu 

 

Ariketa honetan web-orri bat aztertuko duzue. Bertan, Euskal Herria deskribatzen duen 

azalpen testua duzue, eta  beherago agertzen den eskemako informazioa  antolatuko duzue. 

Egin klik beheko helbidean, behatu, eta talde txikian, aurreko ariketan bezala, erantzun 

galderei koadernoan: 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Euskal_Herria 

GALDETEGIA 

 

 

 Badu izenbururik? 

 Eta azpititulurik? 

 Argazkirik agertzen da? Eta maparik edo grafikorik? 

 Zertarako erabiltzen dira? 

 Informazio luzea agertzen da web-orri horretan; nola dago antolatuta? 

 Argi dago atal bakoitzean zeri buruz hitz egingo den? 

 Argi duzue zein ataletara jo behar duzuen eskeman eskatzen zaizuen informazioa 

bilatzeko? Azaldu erantzuna. 

 Badu paragraforik, edo dena jarraian idatzita dago? 

 

 

Behaketa eginda eta galderak erantzun ostean, azalpenaren prestaketa-lanari ekingo 

diozue. Behean, aurkituko duzue eskema, azalpen  bat egiteko beharrezkoa baita eskema bati 

jarraitzea.  

PowerPoint-a prestatzeko, antzeko eskema erabiliko duzue; beraz, jarri arreta, lana 

egiterakoan, proiektua garatzeko eredu lagungarria izango da eta.  

 

 

 

 

 

 

 http://euskaltegi.educacion.navarra.es                                 http://euskaltegi.educacion.navarra.es 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Euskal_Herria
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4.2.2 ariketa. Informazioa bildu eta antolatu 

Orain, eskemari erreparatu, eta, horren arabera, informazioa jaso eta antolatu 

(informazioa, besterik ez; mapak eta bestelako irudiak ez dituzue bilatu behar). Lana egiteko, 

kontuan izan aurreko galdetegian eman dituzuen erantzunak. Beheko eskema ikusita, 

ohartuko zarete, agertzen diren atal batzuk ez dituzuela oraingoan bete behar. Erabaki zein 

diren eta utzi dauden bezala.  

Talde txikian egiteko jarduera da; beraz, banatu lana eta buru-hausgarri bat (puzzle bat) 

izango bailitzan, jaso informazioa atalez atal; lana bukatzen duzuenean, elkartu zati guztiak 

lan bateratua egiteko. Animo eta ekin lanari! 

 

 

 

1.AZALA 

- Gaia aurkezteko izenburu erakargarria 

 

2. SARRERA 

 -Gaiaren aurkezpena  

 -Azalpenaren atalak 

 

3. LURRALDEAREN AURKEZPENA 

  - Izena  

             - Hizkuntza(k) 

             - Orientazioa eta kokapena (kontinentea, koordenatu geografikoak...) 

  - Muga geografikoak 

 

4. GEOGRAFIA POLITIKOA: DATU BATZUK 

             - Herrialdeak eta hiriburuak 

            - Biztanleria (zenbat pertsona bizi den, populazio kopuruak herrialdeka...) 

 

 

AZALPENA LANTZEKO ESKEMA 
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5. GEOGRAFIA FISIKOA  

  - Deskribapen fisikoa + irudiak (datu orokorrak) 

             Mendiak  

             Ibaiak 

             Penintsulak 

             Lurmuturrak 

             Golkoak 

 

 

6. GEOGRAFIA FISIKOA 

  - Deskribapen fisikoa + irudiak ( berezitasun geografikoak)  

 

  Aintzirak/Lakuak 

             Uharteak 

             Oihanak 

             Basamortuak 

       

 

7. KLIMA 

    -  Informazio orokorra: ezaugarriak + mapa 

 

 

8. AMAIERA 

   - Konklusioak 

   - Agurra 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                        

                                            http://logopediaenespecial.blogspot.com.e 

      

9. INFORMAZIO ITURRIAK 

    -  Zehaztu  nondik hartu duzuen informazioa 
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4.2.3 ariketa. Eskematik testura 

 

Azalpen testua zertarako erabiltzen den eta nolakoa den aztertu duzue aurreko ariketetan. 

Bestalde,  informazioa bildu eta eskema baten arabera, antolatu egin duzue. Hurrengo urratsa, 

jasotako informazioa, azalpen testu batean adieraztea izango da. Informazio asko jaso 

duzuenez, testu luzeegia suertatuko da. Alde horretatik lasai egon, testua zatika burutuko 

duzue eta bukaeran zati guztiak elkartuta azalpena osotuko duzue. Taldekide bakoitzak zati 

bat egin behar du, beraz, banatu lana, eta bukatzen duzuenean, alderatu eta elkarri zuzendu. 

Bete hutsuneak esaldiak osatzeko, eta amaieran, ondo pentsatu eta idatzi testurako 

izenburu egokia. 

 

 

 

 

 

 .......................  probintzia ditu, ............................... mendien bi aldeetan banatuta. 

Pirinioen iparraldean, hiru probintzia daude: ..............................., ................................... eta 

.............................. Hegoaldean, berriz, lau probintzia: ................................., 

....................................., ..................................... eta  ................................... .   

Euskal Herria euskararen herria da; hala ere, beste bi hizkuntza mintzatzen dira 

euskaldunon lurraldean: …………………. eta  ………………….. . 

 Ez da oso lurralde zabala, 20.664 km²-ko azalera du, eta biztanle kopuruari 

dagokionez, ……………….. bizilagun  inguru ditu. Herrialderik populatuena, Bizkaia da, 

Zuberoak, aldiz, biztanle kopururik txikiena dauka. 

 

 

 Euskal Herria ………………………... dagoen lurraldea da. Bere ……………….. 

………………. 42° 52′ I, 1° 55′M dira, Pirinio mendien mendebaldean. Muga natural 

nagusiak hauek dira:  alde batetik, ……………. …………… (Bizkaiko golkoa) eta 

…………. ibaia iparraldean; bestetik, …………  ibaia hegoaldean.  

 

Muga politikoei dagokienez, iparraldean Landak departamentua (Frantzia) dauka; 

hegoaldean, Espainiako …………… , Gaztela eta Aragoi autonomia erkidegoak; 

mendebaldean, Gaztela-Leon eta ………………… autonomia erkidegoak, eta, azkenik, 

ekialdean Frantziako Bearno lurraldea eta Espainiako Aragoi autonomia erkidegoa ditu.  
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Euskal Herriko paisaiak bi alde ondo bereizita ditu, alde menditsua eta alde laua. 

Kostaldeko paisaia malkartsutik, ......................... basamorturaino hedatzen da Euskal 

Herria eta bide horretan lautada, mendilerro eta bailara ugari ditu. 

 

Alde menditsuan, ......................... aipatu behar ditugu. Gailurrik garaienak, mendilerro 

horretan kokatuta daude, Hiru Erregeen Mahaia, eta Orhi mendiak, hain zuzen ere. Araba eta 

Nafarroako hegoaldean, .......................... mendilerroa dago; Kodes eta Toloño mendiak honen 

parte dira. Euskal Herriko Arkua edo Euskal Mendiak, Pirinioen eta Kantauriar mendilerroen 

artean kokatuta daude; besteak beste, Gasteizko mendiak, .................., ....................., 

.................., Anboto, Ordunte eta ......................  mendilerroek osatzen dute. 

 

 

Bizkaiko golkotik Lapurdiko Baiona hiriraino, 252 kilometroko kostaldea du, eta bertan, 

104 hondartza inguru aurki daitezke. Bizkaiko kostaldean bi alde garrantzitsu aipatu behar 

dira: ............................... itsasadarra eta ......................... . 

Euskal Herriko ibaiei dagokienez,  bi isurialdetan banatzen direla jakin behar 

dugu: ...................................  itsasoratzen direnak eta ........................  itsasora doazenak.  

Baina nolakoak dira isurialde bakoitzaren ibaiak? Oso desberdinak al dira?  

Desberditasunak egon, badaude. Mediterraneo itsasora doazenak luzeak eta zabalak dira, 

eta Kantauri itsasora doazenak laburragoak, bortitzak eta emari txikiagokoak. 

Ebro ibaia da Euskal Herria zeharkatzen duen ibairik luzeena. Lehen aipatu den bezala, 

Euskal Herriko muga naturala da hegoaldean. Europako Mendietan (Kantabria) sortzen da 

eta ........................... itsasoraino heltzen da. Bide horretan, beste ibai batzuen urak hartzen ditu, 

esaterako, ...................., ............. , ................ eta ............... ibaiena.  

...................... itsasoan ura isurtzen duten ibaietatik Aturri da luzeena, eta ur emari 

handiena duena, sorlekutik Baionan itsasoratu arte. Aturrik bezala, beste ibai askok ere 

Kantauri itsasoan isurtzen dituzte urak. Hemen batzuk aipatuko ditugu, mendebaldetik 

ekialdera: Barbadun, ....................................., Butroe, ..............., Lea, ..................., .............., 

Urola, ............, Urumea, .................., eta bukatzeko, lehen aipatutako Aturri. 

         

Paisaia anitza eta zoragarria dago Euskal Herrian zehar, iparraldetik hegoaldera. Horren 

adibide ugari daude, besteak beste, ........................ Natura Parkea eta Irati Oihana. 

       Bardeak Natura Parkea  Nafarroako  ................................... dagoen eremua da. Urak eta 

haizeak eragindako paisaia harrigarria da; Euskal Herriko ................................... da. Irati 

oihana, aldiz, .................................., .................................... eta Nafarroa Garaiak bat egiten 

duten ingurunean hedatzen den basoa da, Pirinioetako bi aldeetara. 

Argi geratzen da azalpen honetan zehar, Euskararen herrian, geografia fisikoa, paisaia oso 

aldakorra eta anitza dela, nahiz eta hedaduraz lurralde txikia izan.  
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Euskal Herriari buruzko informazioa bildu, antolatu eta azalpen testu batean hutsuneak 

bete dituzue. Hori guztia ikasi egin beharko duzuenez, lehenik ondo edo txarto dagoen 

baieztatu behar da; beraz, Euskal Herria hitzaren gainean egin klik eta zuzendu testua talde 

txikian.  

Ariketa honekin bukatzeko, kopiatu testua koadernoan eta bilatu mapa egokia, sortutako 

apuntea osotzeko. 

 

4.2.4 ariketa. Azalpen testutik PowerPointera: Euskal Herria 

 

Asko ikasi duzue atal honetan. Datuak eskeman bildu ostean, testuan  jaso eta gero 

zuzendu dituzue. Orain, ideia garrantzitsuenak aurkezpen batean laburbilduta ikusteko aukera 

izango duzue. Egin klik beheko maparen gainean eta ikusi arreta handiz  PowerPointa. 

 

 

 

                                                                                

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Euskal Herriko mapa. Creative Commons 

 

 

 Atal honekin amaituta, irakasleak idatzizko ariketa (proba) bat emango dizu ikasi 

duzuen guztia erakutsi ahal izateko.  

 

file:///F:/R-400. GEOGRAFIA PROIEKTUA/Power Pointa/EUSKAL HERRIA.pptx
file:///D:/AGREGA/WEBGUNERA%20IGOTZEKO%20LANAK/2014-2015%20ikasturtea/Eranskinak/Euskal%20Herria%20azalpen%20testua.docx
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4.3 JARDUERA. Mundua ezagutu eta azaldu  

 

4.3.1 ariketa. Kontinenteak: informazioa bildu eta antolatu 

 

 

Aurreko jardueran, informazioa biltzeko eta antolatzeko, irakasleak eskainitako eskema 

bat aztertu duzue. Orain, horren antzekoa erabiliko duzue kontinenteen inguruko aurkezpena 

prestatzeko. Irakurri arretaz, eta horren arabera, bildu eta antolatu informazioa. 

 

 

AZALPENA LANTZEKO ESKEMA 

 

1.AZALA 

- Gaia aurkezteko izenburu erakargarria 

 

2. SARRERA 

         -Gaiaren aurkezpena 

         -Azalpenaren atalak 

3. KONTINENTEAREN AURKEZPENA 

         - Izena (mapa, irudia) 

         - Orientazioa eta kokapena ( koordenatu geografikoak) 

         - Muga geografikoak: datu orokorrak 

 

4. GEOGRAFIA POLITIKOA: DATU BATZUK 

         - Kontinentea osatzen duten herrialdeen izena eman. 

         - Biztanleria (zenbat pertsona bizi diren) 

         - Kultura: hizkuntzak eta bestelako datu interesgarriak 

         - Hiri/ Herri ezagun batzuen izenak zerrendatu (bat aukeratu eta labur deskribatu) 
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5. DATU FISIKOAK (geografia fisikoa) 

 

  - Deskribapen fisikoa + irudiak (datu orokorrak) 

            - Inguratzen duten ozeanoak/ itsasoak 

            - Mendiak /Sumendiak 

            - Ibaiak 

            - Penintsulak 

            - Lurmuturrak 

            - Golkoak 

 

6. DATU FISIKOAK (geografia fisikoa) 

  - Deskribapen fisikoa + irudiak (kontinente bakoitzaren berezitasun geografikoak)  

    Sumendiak 

            - Aintzirak/Lakuak 

            - Uharteak 

            - Oihanak 

            - Basamortuak 

            - Izozmendiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. INFORMAZIO ITURRIAK 

   - Zehaztu nondik hartu duzuen informazioa 

 

 

 

      

7. KLIMA 

- Datu orokorrak: klima ezberdinak eta horien kokapen orokorra 

- Mapa 

8. AMAIERA. 

- Konlusioak  

- Agurra 
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 Hemen dauzkazue informazioa biltzeko esteka batzuk. Zuek erabaki zein erabili, eta 

informazio nahikoa den edo gehiago bilatu behar duzuen beste iturri batzuetan. Kontuan hartu 

gaia ikertzean ezagutu dituzuen bestelako informazio iturriak: beste Web orri batzuk, Google 

Earth, Atlasa... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informazioa bildu ahala, beste lan bat egin beharko duzue: egokitu zaizuen 

kontinentearen mapa paper handi batean marraztu. Horma-irudi baten zatia izango 

denez,  kontuan hartu beharko duzue zein izan behar den bere tamaina, besteekiko 

proportzioa...  

Lan hori egin baino lehen, eskarmentua hartzeko, nork bere koadernoan marraztuko 

du. Antolatu denbora eta banatu lana; tartekatu jarduera hau, informazioa biltzearekin 

eta antolatzearekin batera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.slideshare.net/123456rgs/kontinenteen-azterketa-fisikoa 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Asia 

http://www.anakel.com/liburua/ikusi/gizartezientziak/1eso/2/5/1 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Amerika 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Europa 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Ozeania 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Antartika 

http://es.slideshare.net/123456rgs/kontinenteen-azterketa-fisikoa
http://eu.wikipedia.org/wiki/Asia
http://www.anakel.com/liburua/ikusi/gizartezientziak/1eso/2/5/1
http://eu.wikipedia.org/wiki/Amerika
http://eu.wikipedia.org/wiki/Europa
http://eu.wikipedia.org/wiki/Ozeania
http://eu.wikipedia.org/wiki/Antartika
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4.3.2 ariketa. Eskematik testura: azalpen testua sortu 

o Oraingoan, zuen azalpen-testua idazten hasiko zarete, eta, horretarako, aurreko 

lanketaz gain, beste aholku batzuk dauzkazue beheko oharrean. Irakurri arretaz: 

 

OHARRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuen  lanari dagokionez: 

Sarrera: gaiaren aurkezpena. Zeri buruz hitz egin behar duzuen adieraziko 

duzue. 

Garapena: ezaugarri orokorrak, daturik nabarmenenak, kontinente bakoitzaren 

berezitasunak eta informazio aipagarriak emango dituzue. 

Konklusioa edo ondorioak: ideia nagusien laburbilketa edota ondorioak atera 

beharko dituzue. Taldekoen iritzia ere gehitu daiteke, edo irakurlearen arreta 

piztu galderen bidez. 

 

 Aukeratu izenburu erakargarria. Lan hori azkenerako uztea komeni da. 

Zergatik? Informazio guztia behin antolatuta, azalpenaren mamia zein den 

argi izango duzuelako eta, horrela, errazago asmatuko duzue izenburu egokia.  

 Antolatu informazioa zentzu logikoan: ordena egokian, azalpena eta 

adibideak ematean… Egin klik beheko estekaren gainean; bertan, testuko 

ideiak lotzeko laguntzaileak dituzue: 

  

..\Munduan zehar. Azalpen testua, baliabideak\testuantolatzaileak.doc.docx 

 Gogoratu: ideia bat,  paragrafo bat 

 Beharrezkoa bada, erabili azpitituluak testuaren egitura argitzeko. 

 Txertatu irudiak,  zuen lana dotoreagoa eta, aldi berean, ulergarriagoa izateko 

(lan hau, Power Pointa burutzen duzuenerako utzi, baina, informazioa bildu 

ahala, aukeratu aurkezpenean txertatuko dituzuen irudiak eta mapak). 

 

  

file:///F:/R-400.%20GEOGRAFIA%20PROIEKTUA/Munduan%20zehar.%20Azalpen%20testua,%20baliabideak/testuantolatzaileak.doc.docx


 

 

84 

o Informazioa bilduta eta aholkuak irakurrita, gogoratu nolako egitura duen azalpen 

testuak eta hasi informazioa era egokian antolatzen. Horretarako daukazue beheko koadroa. 

Lana bukatu ostean, pentsatu, erabaki eta idatzi izenburu egokia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARRERA (kontinentea aurkeztu eta kokatu) 

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

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

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

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

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

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

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

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

GARAPENA (deskribapena) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AMAIERA/ONDORIOAK 

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.3 JARDUERA. Mundua ezagutu eta ezagutarazi 

o Aurrera jarraitu baino lehen, egindako lana aztertzeko ordua heldu da. Kontuan izan, 

talde-lana eta norberak egindakoa ebaluatu behar duzuela. Azpian,  lana baloratzeko  

ebaluazio txantiloi bat daukazue; taldean lasai irakurri, erantzunak adostu eta taulan jaso.  

 

 

ZUZENKETA-IRIZPIDEAK BAI/EZ IRADOKIZUNAK 

 

 

 Testuak informazioa emateko 

helburua du. 

 Testu objektiboa da. 

 

  

 Azalpen testuaren atal guztiak 

agertzen dira. 

 Azalpenaren ideia orokorra argi 

dago. 

 Paragrafo bakoitzak ideia bakarra 

garatzen du. 

 Izenburua egokia da. 

 

  

 Paragrafoak haien artean lotuta 

daude. 

 Testu-antolatzaileak ondo erabilita 

daude. 

 Puntuazio- akatsak daude. 

 

  

 Perpausak (esaldiak) ondo 

egituratuta (antolatuta) daude. 

 Lexikoa nahastuta dago. 

 Akats ortografikoak daude. 
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4.4  JARDUERA.  Aurkezpena prestatzen hasi 

4.4.1 ariketa.  Nola egin aurkezpena? 

Lan handia egin duzue informazioa biltzen, hautatzen eta  testuan antolatzen. Orain, 

egindako lanaren aurkezpena prestatu behar da; horretarako, PowerPointa erabiliko duzue. 

Euskal Herriari buruzko informazioa, horrelako euskarrian aurkeztu da aurreko jarduera 

batean; beraz, eredua baduzue. Bestalde, entzun irakaslearen azalpena eta horren ostean, 

azpian dagoen estekan egin klik, PowerPoint bat nola egiten den hobeto ikasteko.  

http://kukularra09.blogspot.com.es/2010/01/power-point-batean-nola-sartu-testua.html 

 

 Irakurri arretaz, beheko taulan duzuen gomendioen zerrenda: 

 

 

GOMENDIOAK 

 

ARGIBIDEAK 

Ez erabili letra mota arrarorik Batzuetan ez dira ulergarriak. 

Beste ordenagailu batek agian ez ditu  

irakurtzen. 

Zaindu letra tamaina  

 

Izenburuetan: +35 

Beste testuetan: +24 

Ez erabili maiuskula gehiegirik  Esparru gehiegi betetzen dute 

diapositibetan.   

Ez txertatu testu pila, nekez irakurtzen da 

eta. 

 Kontuan izan 6x6 araua: 6 lerro 

diapositibako, lerro bakoitzeko 6 hitz 

Aukeratu atzeko plano garbiak eta ez oso 

ilunak  

Atzeko planoetako, kolorearen eta irudiaren 

arabera irakurketa zaila suertatu daiteke. 

Erabili atzeko planoaren eta letra kolorearen 

artean argi-kontrasteak 

Irakurketa erraztuko duzue. 

Txertatu  irudi esanguratsuak  Testua argitzen eta ulertzen laguntzen 

dutenak. 

Aldez aurretik gordez gero, editatu ahal 

izango dituzue. 

Ez erabili animazio gehiegirik  Laguntzeko dira, ez protagonista, gehiegi 

erabilita entzuleak dispertsatuko dituzu.  

 

http://kukularra09.blogspot.com.es/2010/01/power-point-batean-nola-sartu-testua.html
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4.4.2  ariketa. PowerPoint aurkezpen bat aztertu 

PowerPoint aurkezpen bat aztertuko duzue  talde txikian. Behatu arretaz azpian duzuen 

lana: irudi egokiak diren,  hizkuntza akatsik duen, zer falta zaion... Konturatuko zineten 

zuzendu gabeko aurkezpena dela,  beraz, eztabaidatu eta ondorioak atera. 

 

 

  

  

 

SUMENDIAK

Asiak ere du bere sumendiak:

Aragats-Armenia

Pinatubo-Filipinak

Krakatoa-Indonesia

Tambora-Indonesia

Fuji-Japonia

Ontake-Japonia

Baekdu-Txina  

 

KLIMA

KLIMA:

Asian mota guztietako klima du. Oso hotsa 

(leku batzuk izoztuak), euri kopuru handiak 

daude, munduko kopuru handienak hain zuzen 

ere, berorik handiena, klima tropikala, klima 

ekuatoriala eta Asiak soil-soilik dituen klima 

bereziak.

 

KLIMA BEREZIENAK ASIAN: Siberiarra, epela 

eta subtropikala.

EPELA: Klima oso hotza da eta batzuetan -

66Cºtara heltzen da. Leku oso epela Himalaya 

da. Asiako leku batzuk izoztuak daude.

SIBERIARRA: Klima kontinentala da baina 

Siberia oso handia da eta sonaldearen arabera 

klima aldatzen du, epela.

SUBTROPIKALA: Klima oso beroa da eta oso 

gutxitan euria egiten du.

 



 

 

88 

 Taldekideekin eztabaidatu eta adostu ostean, jaso beheko taulan behaketaren 

ondorioak. 

 

 

GALDERAK ERANTZUNAK 

 

Testuen luzerak egokiak dira? 

 

 

 

Azalpenak ulergarriak dira? 

 

 

 

Hizkuntza aldetik, badago akatsik? 

 

 

 

Izenburuen letra-tamaina egokia da? 

 

 

 

Eta testuen letra-tamaina? 

 

 

 

Letra-tipoa ulergarria da? 

 

 

 

Aurkezpen osoan zehar letra tipo berdina 

erabili da? 

 

 

Irudi kopurua egokia da? 

 

 

 

Badago erlaziorik testu eta irudien artean? 

 

 

 

Kontraste-argia erabili da? 

 

 

 

 Aurkezpenean atalen bat falta da? 

 

 

 

Talde-lana sumatzen da? 

 

 

 

Hobetu beharrekoak 
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4.5  JARDUERA. PowerPoint aurkezpena garatu 

Aurreko lan guztia kontuan izanda, zuen aurkezpena egiteko garaia da. Lana egiterakoan, 

ez ahaztu ikasitako guztia, gaian zehar bildu duzuen informazioa, Power Pointa burutzeko 

prozedura (aurreko atal batean ezarritako estekan), eta Euskal Herriari buruzko aurkezpena, 

hori guztia eredutzat har dezakezue eta. Aurrera, ba; errepasatu prozedura eta gomendioak, eta 

ekin lanari! 

 

 Ordenagailuko Power Point programa ireki eta diapositiben formatua hautatu. 

Lehenago aukeratu eta gorde ez dituzuen irudiak eskuratzeko, internetera jo, eta zuen 

karpetan gorde,  egokienak diapositibetan txertatzeko.  

 

 Dagoeneko beharrezkoak diren osagaiak dauzkazue zuen aurkezpena sortzeko. Hala 

ere, idazteko erreparatu arreta handiz, aztertutako hizkuntza-baliabideei: aditzaren 

aldia, lexikoa, testu-antolatzaileak... Baliabideak kontuan hartu, testua aberasteko eta 

ulergarriago bihurtzeko. 

 

 Idatzi eta gero, alboko taldekoei emango diezue Power Pointa haiek aztertzeko. Aldi 

berean, zuek haien lana hartuko duzue eta behean dituzuen txantiloien laguntzaz 

aztertu eta ebaluatuko duzue.  

 

 

 

POWER POINTAREN 

DISEINUA AZTERTU 

 

 

BAI 

 

EZ 

 

HOBETZEKOAK 

 

Letra-tipoa ulergarria da? 

   

 

Izenburuetako letra-tamaina egokia 

da? 

   

 

Testuetako letra-tamaina zaindu 

dute? 

   

 

Testuen luzerak egokiak dira? 

   

 

Atzeko planoa garbia da? 

   

 

Kontrasterik erabili dute? 

   

 

Txertatutako irudiak egokiak dira? 

   

 

Erabilitako animazioa lagungarria 

da? 
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EGITURA ETA HIZKUNTZA 

AZTERTU 

 

BAI EZ HOBETZEKOAK 

 

Izenburua erakargarria da? 

   

 

Ordena egokian dago informazioa? 

   

 

Testuak ulergarriak dira? 

   

 

Perpausak ondo egituratuta daude? 

   

 

Badago puntuazio-akatsik? 

   

 

Testu-antolatzaileak ondo erabilita 

daude? 

   

 

Aditzak ondo erabili dituzte ? 

   

 

Lexiko berezia (gaiari lotutakoa) 

ondo erabili dute? 

   

 

Akats ortografikorik izan dute? 

   

 

Badago agurrik edo bukaerako 

esaldirik? 

   

 

 

 

 Albokoen iritzia entzun ostean, egindako lana hobetzeko denbora hartuko duzue. 

Irakasleak lagunduko dizue lana txukuntzen, beste ikaskide batzuen aurrean behar 

bezala azaltzeko. 

 

 Behin zuzenduta, ahozko azalpena prestatzeari ekingo diozue; beraz, hasi beharko 

duzue bildutako informazioa ikasten, datu asko dira eta. 
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4.6  JARDUERA. Ahozko azalpena prestatu 

Jendaurrean hitz egiteko, zer esan behar den ez ezik, nola esan behar den ere jakin behar 

da. Horretarako arau batzuk errespetatzea ezinbestekoa da. Irakurri arretaz beheko taulan 

agertzen diren aholkuak: 

 

AHOZKO AZALPENA PRESTATZEKO AHOLKUAK 
 

 
 Gogoratu aurkezpen honen helburua informazioa ematea dela, eta zuek, 

gaian, aditu bilakatu zaretela. 

 

 Banatu azalpena, era egokian, taldekideen artean. 

 

 Idatzi gidoi batean egindako banaketa, taldekide bakoitzak  zer atal 

jorratuko duen zehaztuz. 

 

 Lan-banaketa eginda, eta gidoia idazterakoan, kontuan izan eskema hau: 

 

               Hasierako agurra: taldearen aurkezpena eta gaia aurkeztu behar da. 

                           Sarrera: azalpenaren atalak azaldu behar dira. 

                           Mamia: atal garrantzitsuena, ahalik eta informazio gehien eman 

behar da (datuak, irudiak ...). 

                           Amaiera: emandako informazioaren ondorioak edo laburpena 

eman behar da. 

                           Agurra: ahozko aurkezpenari amaiera eman, eta gonbidatuak 

agurtu  haien arretagatik eskerrak emanez. 

 

 Praktikatu aurkezpen-eguna baino lehen: irakurketa ozena egin behin 

baino gehiagotan, beste pertsona batzuen aurrean. 

                      

 Dagokizuen atala barneratu. Nahiz eta irakurtzeko aukera izango duzuen, 

askoz biziagoa eta erakargarriagoa izango da oinarrizkoa gogoratzen 

baduzue; ez ahaztu ikus-entzuleak aurrean izango dituzuela. 

 

 Nola esan: praktikatu intonazioa, pausaldiak, abiadura... 

 

 Zaindu ahoskera. 

 

 Denak entzuteko moduko tonuan mintzatu, eta hitz egin astiro. 

 

 Idatzi koadernoan, zuen ahozko azalpenaren eskema, aurreko aholkuen zerrenda 

kontuan hartuta. Lehenengoz, bikoteka prestatu; gero, taldeko beste bikotearekin 

alderatu, adostu eta eskema erabaki. 
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EBALUAZIOA 

 

 Proiektuaren bukaera heldu da, beraz, lanaren inguruko hausnarketa egingo duzue 

orain. Lehenik hausnarketa, aurkezpenaren inguruan izango da, idatzizkoa zein ahozkoaren 

inguruan. Irakurri beheko taulan agertzen diren baieztapenak, eta, ondo pentsatu ostean, 

erantzun. Konturatu zaretenez, hausnarketa pertsonala da. Gero, alderatu erantzunak 

taldekideekin. 

 

ONDO PENTSATU BAI EZ 

Arretaz irakurri ditut eskainitako informazio-testuak.     

Hiztegian bilatu ditut ulertzen ez nituen hitzak.     

Proposatutako ariketak bete ditut eta, gero, zuzendu egin ditut.     

Behaketa-lanaren datu-bilketa egin dut.     

Lexiko egokia erabili dut testuak idaztean.     

Modu egokian erabili ditut aditzak: pertsona, aldia, aspektua …     

Testu antolatzaileak baliatu ditut ideiak eta paragrafoak lotzeko.     

Ahozkoaren entseguan ozen hitz egin dut eta entzuleei begira.     

Astiro hitz egin dut eta ondo ahoskatzen ahalegindu naiz.     

Entzuleei irudiak eta, erakutsi dizkiet, azalpena hobeto uler 

dezaten. 

    

Paperari begiratu gabe azaltzen ahalegindu naiz.     

Taldean egindako lan guztietan parte hartu dut.     

Taldekideak errespetatu ditut eta haien lana ere bai.     

Arduraz jokatu dut egokitu zaizkidan lanak betetzeko orduan.     

HOBETU BEHARREKOAK: 
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  Oraingoan,  proiektuan, egin duzuen lanaren inguruan hausnarketa egin beharko 

duzue, lehenik talde-lanari dagokionez, gero, norberak egin duenaren inguruan. Behean, 

horretarako taulak dituzue; irakurri arretaz eta eman erantzunak. 

 

TALDE-LANA  

 

 
 

 

Ondo 

moldatu 

gara 

Ez gara  

ondo 

moldatu 

Laguntza 

pixka bat 

behar izan 

dugu 

Laguntza 

handia 

behar izan 

dugu 

Denbora 

gehiegi 

eman 

dugu 

Informazioa 

bilatzeko eta 

aukeratzeko 

     

Ideia nagusiak eta 

osagarriak 

desberdintzeko 

     

Azalpen testu 

zuzena sortzeko 
     

PowerPoint 

aurkezpena 

burutzeko 

     

Ordenagailuaren 

baliabideak 

erabiltzeko 

     

Ahozko azalpena 

garatzeko 

     

Taldean lan 

banaketa egiteko 

     

Bakoitzak zegokion 

lana burutzeko  
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BANAKAKO HAUSNARKETA 

 Ondo ibili 

naiz 

Ez naiz 

ondo ibili 

Laguntza 

pixka bat 

behar izan 

dut 

Laguntza 

handia 

behar izan 

dut 

Denbora 

ondo 

antolatu 

dut 

Informazioa 

bilatzeko eta 

aukeratzeko 

     

Ideia nagusiak 

eta osagarriak 

bereizteko 

     

Azalpen testu 

zuzena sortzeko 
     

PowerPoint 

aurkezpena 

burutzeko 

     

Ordenagailuaren 

baliabideak 

erabiltzeko 

     

Ahozko 

azalpena 

garatzeko 

     

Taldean egokitu 

zaidan lana 

aurrera 

ateratzeko 

     

 

 
Gai honetan zehar hauxe ikasi dut: 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

Gai honetan zehar hauxe hobetu dut: 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

Hobetu beharrekoak:  

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
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5. ERANSKINAK 
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 Txanela 5 

 

 Aurkezpen honen xedea, Euskal Herria ezagutzea da. 

 Datu ugari aurkeztuko dira lan honetan, batez ere geografia 

f i s ikoar i  dagozk ionak:  kokapena, mugak, paisa ia ,  

mendilerroak, ibaiak, klima... 

 Bestelako datuak ere, aipatuko dira: biztanle kopurua , 

osotzen duten herrialdeak, mintzatzen diren hizkuntzak... 

www.erabili.c
om 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ htt
p://tantirumairu.blogspot.com __________________________________________________________________________________________________  

http://www.erabili.com/
http://www.erabili.com/
http://tantirumairu.blogspot.com/
http://tantirumairu.blogspot.com/
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Euskal Herria Europan 

dago, Pirinio mendien 

mendebaldean eta bi 

aldeetan banatuta. 

Koordenatu geografikoak 

hauek dira: 

Latitudea, 42º 52´ iparralde; 

longitudea, 1º 

52´mendebalde 

http://www.lastfm.es/user/tart
alo/jou rnal 

http://www.lastfm.es/user/tartalo/jou
http://www.lastfm.es/user/tartalo/jou
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 Muga naturalak: iparraldean, 

Kantauri itsasoa eta Aturri ibaia; 

hegoaldean, Ebro ibaia 

 Euskal Herria inguratzen duten 

lurraldeak: iparraldean, Landak 

departamentua (Frantzia); 

hegoaldean, Errioxa, Gaztela eta 

Aragoi autonomia erkidegoak 

(Espainia); mendebaldean, 

Gaztela-Leon eta Kantabria 

(Espainia); azkenik, ekialdean, 

Bearno lurraldea (Frantzia) eta 

Aragoi autonomia erkidegoa 
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Txanela 5. 

 Zazpi probintzia ditu:Bizkaia, 

Araba, Gipuzkoa eta 

Nafarroa Garaia Pirinioetako 

hegoaldean; Pirinioetako 

iparraldean, berriz, hiru: 

Lapurdi, Nafarroa Behera 

eta Zuberoa. 

 Lurralde txikia da: hiru milioi 

biztanle inguru ditu. 

 Jatorrizko hizkuntza euskara 

da; aldi berean, beste bi 

hizkuntza daude, gaztelania 

eta frantsesa. 
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 Euskal Herria lurralde menditsua da, nahiz eta eremu laua eduki. 

Mendilerro eta gailur 

nagusiak 

Pirinioak mendilerroa: Hiru 

Erregeen Mahaia eta Orhi 

mendia 

Kantauriar mendilerroa: 

Kodes eta Toloño mendiak 

Euskal Herriko Arkua (Euskal 

Mendiak): Gasteizko 

mendiak, Urbasa, Aralar, 

Gorbeia, Anboto, Ordunte 

eta Aizkorri, besteak beste. 
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 Euskal Herriak bi alde ondo 

bereizita ditu, iparraldetik 

hegoaldera; kostaldeko 

paisaia malkartsutik, Bardeak 

basamorturaino, lautada, 

mendilerro, baso eta haran 

ugari ditu. 

 Irati oihana, Pirinioetako bi 

aldeetan kokatuta, Euskal 

Herriko basorik handiena da. 

 Bizkaiko kostaldean, besteak 

beste, Urdaibai biosfera 

erreserba aipatu behar da. 

 Aintzirek, lurmuturrek, badiek 
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 Euskal Herriak 252 kilometroko kostaldea du, Bizkaiko golkotik 

Lapurdiko Baionaraino. 

 Bi isurialdetan banatzen dira: Kantauri isurialdekoak (Kantauri 

itsasora doaz) eta Mediterraneo isurialdekoak (Ebro ibaiaren 

bidez, Mediterraneo itsasora doaz). 

 Kantauri isurialdekoak laburrak, bortitzak eta emari  

txikiagokoak dira; Mediterraneora doazenak, ordea, luzeak 

eta zabalak. 

Nerbioi ibaia sorlekuan 
(Ordunte) 

Ebro ibaia 
Nafarroan 



 

 

104 

  

 

 

Mediterraneo isurialdeko 

ibaiak 

Ebro: Euskal Herriko ibairik 

luzeena da. 

Ebro ibaiaren bidez 

itsasoratzen direnak: besteak 

beste, Zadorra, Baias, Ega 

eta Aragoi 
Kantauri isurialdeko ibaiak 

Bizkaian: Barbadun, 

Ibaizabal-Nerbioi, Butroe, 

Oka, Lea eta Artibai 

Gipuzkoan: Deba, Urola, 

Oria, Urumea eta Bidasoa 

Lapurdin: Aturri 
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 Euskal Herriko klima, paisaia bezala, anitza da. 

 Lau klima nagusi daude gure lurraldean: klima Ozeanikoa, 

Mediterranear klima, Trantsizio klima eta Mendialdeko klima. 

 Horien kokapena, hiru elementu nagusirekin lotuta dago: 

itsasoaren hurbiltasuna, erliebearen altitudea, eta,latitudea 

(iparraldea/hegoaldea). 

Aztertu mapa talde txikian eta 
erantzun galderei koadernoan: 

Zein aldetan dago kokatuta 
klima mota bakoitza? 

(kostaldean, barnealdean...). 

Azaldu erantzuna. 
Kokatu klimak herrialdeka. 

Adibidez, Klima Ozeanikoa 
Bizkaian.... eu.wikipedia.o

rg 

http://eu.wikipedia.org/
http://eu.wikipedia.org/
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 Euskal Herria lurralde txikia bada ere, paisaia zoragarria eta 

anitza du, iparraldetik hegoaldera, eta, ekialdetik 

mendebaldera. 



  

 

  

 

 Informazio iturriak 

u Wikipedia, entziklopedia askea 

u Beste web-orri batzuk: 
slideshare.net/fhilip/euskadiko- 

paisaiak; Euskadi.net; euskalnatura.net... 

u Elhuyar Atlasa 

u Hiztegi entziklopedikoa (Elkar argitaletxea) 

u Harluxet hiztegi entziklopedia 

u Lur entziklopedia 

http://slideshare.net/fhilip/euskadiko-
http://euskadi.net/
http://euskalnatura.net/


BIDEOAK 

 

Euskal Herria 

Euskal Herriko mendiak 

Euskal Herriko paisaiak 
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 Euskal herria: azalpen testua zuzenduta 

3.1.3 ariketa. Eskematik testura 

Euskal Herriari buruzko azalpen testua osotu behar izan duzue. Azpian testu osoa 

daukazue. Erabili ariketa zuzentzeko. 

 

 

 

 

 

 

Euskal Herria Europan dagoen lurraldea da. Zazpi probintzia ditu, Pirinio mendien 

bi aldeetan banatuta. Pirinioen iparraldean, hiru probintzia daude: Lapurdi, Nafarroa 

Behera eta Zuberoa. Hegoaldean, berriz, lau probintzia: Bizkaia,  Araba, Gipuzkoa 

eta  Nafarroa .   

Euskal Herria euskararen herria da; hala ere, beste bi hizkuntza mintzatzen dira 

euskaldunon lurraldean: gaztelania eta frantsesa. 

 Ez da oso lurralde zabala, 20.664 km²-ko azalera du, eta biztanle kopuruari 

dagokionez, hiru milioi bizilagun  inguru ditu. Herrialderik populatuena, Bizkaia da, 

Zuberoak, aldiz, biztanle kopururik txikiena dauka. 

  

Bere koordenatu geografikoak 42° 52′ I, 1° 55′M dira, Pirinio mendien 

mendebaldean. Muga natural nagusiak honako hauek dira:  alde batetik, Kantauri 

itsasoa (Bizkaiko golkoa) eta Aturri ibaia iparraldean; bestetik, Ebro ibaia hegoaldean.  

Muga politikoei dagokienez, iparraldean Landak departamentua (Frantzia) dauka; 

hegoaldean, Espainiako Errioxa, Gaztela eta Aragoi autonomia erkidegoak; 

mendebaldean, Gaztela-Leon eta Kantabria autonomia erkidegoak, eta , azkenik, 

ekialdean Frantziako Bearno lurraldea eta Espainiako Aragoi autonomia erkidegoa ditu.  

Euskal Herriko paisaiak bi alde ondo bereizita ditu, alde menditsua eta alde laua. 

Kostaldeko paisaia malkartsutik Bardeak basamorturaino hedatzen da Euskal Herria eta 

bide horretan lautada, mendilerro eta bailara ugari ditu. 

Alde menditsuan, Pirinioak aipatu behar ditugu. Gailurrik garaienak, mendilerro 

horretan kokatuta daude, Hiru Erregeen Mahaia, eta Orhi mendia, hain zuzen ere. Araba 

eta Nafarroako hegoaldean, Kantauriar mendilerroa dago; Kodes eta Toloño mendiak 

honen parte dira. Euskal Herriko Arkua edo Euskal Mendiak, Pirinioen eta Kantauriar 

mendilerroen artean kokatuta daude; besteak beste, Gasteizko mendiak, Urbasa, 

Aralar, Gorbeia, Anboto, Ordunte eta Aizkorri mendilerroek osatzen dute. 
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Bizkaiko golkotik Lapurdiko Baiona hiriraino, 252kilometroko kostaldea du, eta bertan, 

104 hondartza inguru aurki daitezke. Bizkaiko kostaldean bi alde garrantzitsu aipatu 

behar dira: Ibaizabal itsasadarra eta Urdaibai. 

 

Euskal Herriko ibaiei dagokienez,  bi isurialdetan banatzen direla jakin behar dugu: 

Mediterraneoan  itsasoratzen direnak eta Kantauri itsasora doazenak.  

Baina nolakoak dira isurialde bakoitzaren ibaiak? Oso desberdinak al dira?  

Desberditasunak egon, badaude. Mediterraneo itsasora doazenak luzeak eta zabalak dira, 

eta Kantauri itsasora doazenak laburragoak, bortitzak eta emari txikiagokoak. 

 

Ebro ibaia da Euskal Herria zeharkatzen duten ibaien artean luzeena. Lehen aipatu 

den bezala, Euskal Herriko muga naturala da hegoaldean. Europako Mendietan 

(Kantabria) sortzen da eta Mediterraneoan itsasoratzen da. Bide horretan, beste ibai 

batzuen urak hartzen ditu, esaterako, Zadorra, Baias, Ega eta Aragoi ibaiena.  

 

Kantauri itsasoan ura isurtzen duten ibaietatik luzeena Aturri da, eta ur-emari 

handiena duena, sorlekutik (Pirinioetan), Baionan itsasoratu arte. Aturrik bezala, beste 

ibai askok ere Kantauri itsasoan isurtzen dituzte urak. Hemen batzuk aipatuko ditugu, 

mendebaldetik ekialdera:  Barbadun, Ibaizabal-Nerbioi, Butroe, Oka, Lea, Artibai, 

Deba, Urola, Oria, Urumea, Bidasoa,  eta bukatzeko, lehen aipatutako Aturri. 

         

Paisaia anitza eta zoragarria dago Euskal Herrian zehar, iparraldetik hegoaldera. Horren 

adibide ugari daude, besteak beste, Bardeak Natura Parkea eta Irati oihana. 

 

       Bardeak Natura Parkea  Nafarroako  hego-ekialdean dagoen eremua da. Urak eta 

haizeak eragindako paisaia harrigarria da; Euskal Herriko basamortua da. Irati oihana, 

aldiz, Nafarroa Behereak, Zuberoak eta Nafarroa Garaiak bat egiten duten ingurunean 

hedatzen den basoa da, Pirinioetako bi aldeetara.  
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 Euskal Herria: idatzizko proba 

EUSKAL HERRIA 
 
 
 

 
 

1. Non dago kokatuta? 

 

2. Idatzi Euskal Herriko mugak (iparraldean, hegoaldean, ekialdean eta 

mendebaldean). 

 

 

 

 

 

 

3. Kokatu mapa honetan Euskal Herriko lurraldeak eta hiriburuak. 

 

 

                                                                        

                                                     

                                             

                                                                               

                                           
 
                                                                                           
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Lurraldea Hiriburua 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  
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4. Nolakoa da Euskal Herriko erliebea? Azaldu labur, ezaugarri orokorrak, eta, 

zerrendatu mendikate garrantzitsuenak. 

 

 
 
 
 
 
 
5. Aipatu Euskal Herriko bost  ibai garrantzitsu,  esan zein isurialdetakoak  diren  eta 

kokatu  mapan. 
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6. Zenbat klima mota daude Euskal Herrian? Azaldu era laburrean bakoitzaren 

ezaugarriak, eta adierazi kokapena. Ariketa hau egiteko, Atlasa eta apunteak erabil 

ditzakezu. 

 
 

 
 

 

7. Begiratu arretaz beheko argazkiak. Euskal Herriko tokiak dira, bat izan ezik. Idatzi 

bakoitzaren izena eta herrialdea, eta, inguratu Euskal Herrikoa ez dena. 

 

 

 

 

 

 

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

---- 

 

 

 

 

 

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

---- 
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 Geografia: idatzizko proba 

IZEN- ABIZENAK……………………………………………… DATA……………… 

GAIA……………………….ARLOA……………………….. 

 

Azterketa honetan, munduan zehar bidaiatzeko aukera izango duzu, eta horretarako, 

zure Atlasa edo gelako mapak erabil ditzakezu. Bidaia ona izan!  

 

Muskizetik Mundura...  

 

1. Nola definituko zenuke Geografia?  

 

 

2.  Atlasa kontsultatu eta galderei erantzun: 

 

 Zein kontinente dago Europaren hegoaldean?................................................... 

 

 Eta zein  ekialdean?.......................................................................................... 

 

 Zein da Europa eta Amerikaren artean dagoen ozeanoa?.................................. 

 

 Zein da ozeanorik handiena?............................................................................ 

 

 Zein ozeano dago Asiaren hegoaldean?....................................................... 

 

 

3. Mundu bolan kokatu: Ekuatorea (hemisferioak seinalatuz), Grenwich-eko 

meridianoa (hemisferioak seinalatuz), Kantzer Tropikoa, Kaprikornio 

Tropikoa eta Zirkulu Artikoa eta Antartikoa (kodea erabili) 
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4. Zer da mapa? Zertarako balio du? Aipatu lau mapa mota desberdin. 

 

 

 

 

5. Gogoratzen dituzu mapetan  agertzen diren osagaiak ? Izendatu eta azaldu era 

argi eta laburrean haietariko bakoitza. 

 

 

 

 

6.  Erabili atlasa! Mapan bilatu eta aipatu: 

 

1. Ipar hemisferioko lau herrialde : 

 

2. Hego hemisferioko  bi mendikate : 

 

3. Mendebaldeko bi ibai : 

 

4. Ekialdeko bi uharte : 

 

7. Irakurri definizioak eta idatzi bakoitzari dagokion izena.  

 

 Mapak sortu eta aztertzeaz arduratzen den zientzia da: …………………… 

 Mapa motak biltzen dituen liburua da: ......................................... 

 Irudizko lerroak edo zirkunferentziak dira eta Lurra planetan edozein puntu 

aurkitu eta kokatzeko erabiltzen dira: ......................... eta................................ 

 0º meridianoa ere esaten zaio: ........................................................................ 

 Ekuatorearekiko paraleloak diren irudizko lerroak: ........................................ 

 0º-tik 90º-ra bitarte neurtzen dira ........................................... eta haietariko 

garrantzitsuenak ......................................... du izena. 

 Bi poloak zeharkatzen dituzten  irudizko lerroak dira: ..................................... 

 Paraleloekin erlazionatuta dago, iparraldea eta hegoaldea zehazteko 

erabiltzen dugu: .................................................... 

 40º mendebaldera dago: ................................................................ 

 Lurraren gainazal osoa adierazten duen mapa da: ........................................... 
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8. Kokatu mapa mutu honetan munduko kontinente eta ozeanoen izenak. Legenda 

sortzea komeni zaizu.  

 

 

 

9. Koordenatuekin lanean hasi:  

 

a. Ondorengo koordenatuak dituzten puntuak mapan bilatu eta esan: 

 

1. 40º iparralde; 40º ekialde: 

2. 20º hegoalde; 60º mendebalde: 

 

 

b. Orain esan zein koordenatu dituzten, gutxi gorabehera, hiri hauek: 

 

1. Buenos Aires:  

2. Kairo: 
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10.  Ondoren daukazun mapa erabiliz Muskizen 17:00ak badira, esan zein ordu den 

leku hauetan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Txinan (Pekin)………………………………………………...…. 

 AEBen (New York)……………………………………………… 

 Georgian (Tbilisi)…………………………………………………. 

 Australian (Sidney)………………………………………………… 
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 Testu antolatzaileak: informazio fitxa 

 

TESTU ANTOLATZAILEAK 

 

Antolatzaileak testuko ideiak lotzen dituzten hitzak edo hitz multzoak dira. Mota 

askotakoak dira, eta ideiak antolatzeko orduan betetzen duten funtzioaren arabera 

sailkatzen ditugu:  

 

 
 

Hasiera emateko 

 

Hasteko, 
 

Lehenengo eta behin, 
 

Ezer baino lehen, 

 

Lehen-lehenik, 
 

Sarrera gisa esango dugu ... 
 

 

Jarraipena adierazteko 
 

(Honen) ondoren, 
 

Horren haritik, 
 

Era berean, 
 

Bigarrenik, 
 

Gero, 
 

Honen ostean, 
 

Hau (ikusi) eta gero, 
 

Bukaera emateko 
 

Bukatzeko,  
 

Azkenik,  
 

Laburbilduz, 
 

 

 
 

Ideia bat aurkezteko 
 

-ri dagokionez, 
 

... dela eta,  
 

Kontrakotasuna adierazteko 
 

Baina 
 

Dena dela, / Dena den, 
 

Hala (eta guztiz) ere, 
 

Edonola ere,  
 

ordea,...,  
 

berriz,...,  
 

aldiz, 
 

 

Aipamenak egiteko eta iritziak 

emateko 
 

(r)en arabera, 
 

Batzuen iritziz, 
 

(r)en esanetan, 

 

Dirudienez, 
 

Badirudi... -(e)la... 
 

Denok dakigunez, 
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Ordena adierazteko 
 

Alde batetik, ... 
 

 Bestetik, 
 

Era berean, 
 

Lehenik.../ bigarrenik, ... 
 

(Lehen) esan bezala, 
 

Lehengo hariari jarraituz, 

 

Horiek horrela, 
 

Bai... bai 
 

Ez... ez 

 
 

Adibideak jartzeko 
 

Adibidez, 
 

Esate baterako, 
 

Hau da, 
 

Ikusi, adibidez, …-ren kasua:  
 

Hori erakusteko, aipa dezagun... 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arrazoiak adieraztekoak 
 

 bait-...  
 

(e)lako 
 

-(e)la eta 
 

-t(z)eagatik  
 

Horregatik  
 

Izan ere, 
 

Hori dela eta, 

 

Beraz, 
 

Hortaz, 
 

 

 

 

 

 
 

Ideia berriak txertatzeko 
 

Ez horí bakarrik, 
 

Bestalde / Beste aldetik  
 

Baita ... ere 
 

Baina, bestetík,... 
 

 ere bai 
 

ez ezik ... ere 
 

Egia da, hala ere, 
 

Izan ere, 
 

(Horrez) gain, 
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Ideiak indartzeko 
 

Aipatu dugunez, 
 

Berriro esanda, 
 

Beste era batera esanda, 
 

Hobeto esanda, 
 

(Gorago) esan bezala, 
 

Are gehiago, 
 

Gainera, 
 

Kontuan hartu, 
 

 
 

 
 

 

 

 

Onarpena (ziurtasuna) adierazteko 
 

Ez dago dudarik... 
 

Seguruenik 
 

 Ziur aski 
 

Zer esanik ez 
 

Egia da... -(e)la 
 

Dudarik gabe 
 

Zalantzarik gabe 
 

Argi dago (e)la 
 

noski / ..., jakina 
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