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SARRERA
“Zientzia Gelan” proiektua zientzien i(ra)kaskuntza-prozesuan sakontzeko sortu zen,
esperimentuen bidez modu praktikoan aritzeko, tailer moduan. Izan ere, ikastetxean
zientzia egiten dugunean, ezin ditugu soilik gertaerak pilatu edo kontzeptuak sartu eta
definitu; ikerketek ikasleen ideietan eta eredu zientifikoetan eragin behar dute, eta
pentsarazi egin behar diete ikasleei. Konpetentzia zientifikoa modu eraginkorrean
garatzeko, funtsezkoa da ikasleak erdigunean izatea eta ikerketan eta ereduetan
oinarritzea.
Ideia horiek abiapuntu izanik ekin diogu proiektu honi, Kataluniako VICeko
Unibertsitatearen laguntzarekin1 eta Berastegiko JA Muñagorri eskolan aurrera
daramagun tailerren esperientziaz baliatuz. Tailer horietan hainbat gai lantzea da asmoa,
eta, argitalpen honetara, proiektuko hiru gai ekarri dira: Argia, Elektrizitatea eta
Ekosistemak. Beste baterako geldituko da ondorengo gai hauen lanketa:
 Materia
 Unibertsoa
 Gorputza
 Landareak sukaldean, gorputzean
 Landare loredunak
 Lur-zientziak
 Magnetismoa
 Ingeniaritzako “Kaniken bidea” eta “arrapalak”
 Orientazioa
Etorkizunean, site bat sortuko da ikastaro honetan proposatutako gaiekin. Site horri PDF
honetako testuak erantsiko zaizkio, atalka, eta PDF dokumentua bera ere bai, osorik.

1 “Oinarri didaktikoa” atalean eman dira erreferentzia zehatzak.
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1. ATARIKOAK
1.1 TAILERREI BURUZKO AZALPENAK
Tailerrak arratsaldero egingo dira. Bost tailer izango dira: Matematikakoa, Hizkuntzakoa,
Artekoa, Mugimendukoa eta Zientziakoa. LHko 1. mailatik 6. mailarainoko ikasleak,
taldetan banatuta, arratsaldero tailer batean arituko dira, irakasle batek edo bik gidatuta.
Bost ikasle talde direnez, talde bakoitza, astean zehar, bost tailerretatik pasatuko da.
Hobeto ulertzeko, hona hemen adibide bat:
IRAKASLEEN ORDUTEGIA
ARANTXA

MAIDER

ANE

JOSU

IDOIA

(astelehenetik

(astelehenetik

(astelehenetik

(astelehenetik

(astelehenetik

ostiralera)

ostiralera)

ostiralera)

ostiralera)

ostiralera)

ZIENTZIA

MUGIMENDUA

MATEMATIKA

HIZKUNTZA

ARTEA

IKASLE TALDE BATEN ORDUTEGIA
Astelehena

Asteartea

Asteazkena

Osteguna

Ostirala

ARTEA

HIZKUNTZA

ZIENTZIA

MATEMATIKA

MUGIMENDUA

Material didaktiko honen oinarri didaktikoa dagokion atalean adierazita dago, eta baita
curriculumarekin duen lotura eta ebaluazioa egiteko tresnak ere.
Oraingoan, oinarri praktikoagoak izango dira hizpide, hala nola zein adinetakoei
zuzenduta dagoen, eta saio bakoitza aurrera eramateko zenbat denbora behar den.
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1.2 IRAKASLEEI ZUZENDUTAKO MATERIALA
Material hau irakasleentzat egina dago. Gomendioa da irakasleak materiala inprimatu eta
ikasle taldearen arabera bere egin dezala.
Material hauen abiapuntua eta garapena ikasle taldean oinarrituta dagoenez, berek
erakutsiko digute material hauen aurkezpenean nola joan, sakonago edo arinago.
Adin txikikoekin, ziur aski, saio batzuetan gehiago sakonduko dugu, eta beste batzuetan
gutxiago, edo ez dugu saio jakin bat emango. LH 6koek, aldiz, sakontasun handiagoa
emango diote edozein saiori.

1.3 ADIN-TARTEA
Material hauek LH 3-4tik LH 6ra emateko prestatuta daude, adin-tarte nahiko zabalerako.
Eta hona hemen zergatia: ikasleak pentsatzea eragin nahi da hainbat galdera, hipotesi eta
esperientziaren bidez, eta gure esperientziak erakutsi digu adin-tarte horretakoak
nahastuta egotea oso aberatsa dela, beren arteko eztabaidetan batak bestea
hausnartzera bideratzen duelako, eta elkarri laguntzen diotelako ondorio zuzenetara
iristen, edo ondorio ez-zuzenetan zirrikituak bilatzen, hala ez dela konturatzeko.

5

1.4 DENBORALIZAZIOA
Kontuan izanda gure eskolako arratsaldeak ordu eta erdikoak direla, esan daiteke saio
bakoitza arratsalde baterako dela, onartuta ere arratsalde batzuk luze eta beste batzuk
motz geldituko direla. Betiere, ikasle talde bakoitzaren erritmoa errespetatuko dugu, eta
taldeak berak markatuko du saio bakoitzari eman beharreko denbora.
Horren arrazoia da hasieratik ikasleak pentsarazten hasiko garela, eta gaiarekiko dituzten
aurrezagutzen arabera (handiak diren edo gaia ezagutu berria duten) ez diogula denbora
bera eskainiko kasu batean edo bestean.
Saioan aurrera jarraituz, hipotesiak botatzean, “Zer gertatuko da?” galdetzen dugunean,
baliteke gaiak irudimen eta interes handia piztea eta ekarpen handiak egotea, edo beste
arrazoi batzuengatik ikasleek egun korapilatsua dutelako hainbeste ekarpen ez egitea, eta
azkarrago pasatzea atal batetik bestera.
Saio bakoitzeko hiru azpiatal hauek hartuko ditugu kontuan:
AURREIKUSPENA. Zer gertatuko da?
BEHAKETA.

Zer gertatu da?

ONDORIOAK.

Zergatik gertatu da?

Beraz, ideia orokor bat egiteko, denbora markatzea ondo dagoen arren, irakasle bakoitzak
erabakiko du ikasle taldearen arabera, eta eguneko martxaren arabera, saio bakoitzari
zenbat denbora eskainiko dion.
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2. OINARRI DIDAKTIKOA
Oinarri didaktikoa egiteko, prestakuntza-saio hauek izan dira oinarri: 2019-2020 eta 20202021 ikasturteetan Lasarteko Berritzeguneko Irene Lezea eta Mikel Sukunza, eta VICeko
Unibertsitateko Jordi Martí, Victor Grau eta Arnau Amat adituen eskutik jasotakoak.
Erabilitako dokumentuak:
“Aprender a investigar. Investigar para comprender”.
“Planificación de la actividad científica escolar”.
“Diseño de momentos de diálogo para la construcción del conocimiento científico”.
“Aprender ciencias, un proyecto de centro”.
Hezkuntza, Itzulpen eta Giza Zientzien Fakultateko Arte eta Zientzien Didaktikarako
Departamentuko Zientzien Didaktikarako Saila (UVIC).
Jordi Martí, Victor Grau eta Arnau Amat.
Bestalde, 2019-2020tik hasita Berastegiko JA Muñagorri eskolan aurrera daramagun
tailerren esperientziaz ere baliatu gara.
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2.1 IKASTETXEKO ZIENTZIA-EKINTZAREN ARDATZA
Sarreran adierazi bezala, ikastetxean Zientzia egiten dugunean, ezin ditugu soilik
gertaerak pilatu edo kontzeptuak sartu eta definitu; ikerketek ikasleen ideietan eta eredu
zientifikoetan eragin behar dute.
Edozein gai lantzen dugula, gidoi honi jarraituko diogu:
● Aurreikuspenak egiteko tartea (marrazkietan oinarrituta)
● Behaketa
● Ondorioak lortzea, eta adostea
● Azalpenak eraikitzea
● Komunikazioa

AURREIKUSPENA: Zer gertatuko da? galderarekin lotuko da.
BEHAKETA:

Zer gertatu da?

ONDORIOAK:

Zergatik gertatu da?
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2.2 AURREIKUSPENA EREDUETAN (MARRAZKIETAN) OINARRITUTA
Oinarrizko ideien irudipenak edo usteak agertzea da (marrazkiak eraikitzea). Gehienetan
marrazkien bidez egingo da, baina hitzen edo antzezpenen bidez ere egin daiteke.
Helburua hau da: ikasle bakoitzak gertakari baten funtzioa nola imajinatzen duen
zehaztea.
Hasieran, banakako lana izango da, nahiz eta gero binaka edo launaka alderatzen eta
osatzen joango diren.
Marrazki horietan sakonduko dugu, galderak eginez, elkarrizketa sortuz... behatu
dutenaren eta irudikatu dutenaren arteko desberdintasunak agerian uzteko.
Horrek zehaztapen handiagoarekin aritzera behartuko ditu ikasleak, eta lan horretan
ezagutza zientifikoa eraikitzen eta sakontzen joango dira ikaskideen eta irakaslearen
laguntzarekin.

IKASLEEK EGINDAKO HAINBAT MARRAZKI. Kasu honetan, kable baten barrutik doan
elektrizitatea irudikatu dute.
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2.3 BEHAKETA
Behaketak hiru pauso izango ditu:
● Datuak lortzea.
○

Galdera egokien bidez (inoiz ez “zergatik”):
★ Zer gertatu da ogi apur…?
★ Nola gelditu da…?

○

Tresnak erabiliz:
★ Laborategiko lupak, mikroskopioak…
★ Taulak behaketak idazteko
★ Neurtzeko tresnak: probetak, balantzak, metroak

● Datuak aztertzea.
○ Lortu dituzten datuak elkarrekin alderatzea.

● Ondorioak ateratzea.
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2.4 ONDORIOAK – AZALPENAK
Ondorioetara iristeko, honelako galderak egingo ditugu:
● Zer ikasi dugu…?
● Zer esan dezakegu…?
● Zer ebidentzia ditugu hori baieztatzeko?
Talde handian bateratuko ditugu ondorioak. Garrantzitsua da berak iristea ondorioetara,
gure laguntzarekin. Ez dugu ZERGATIK galdera erabiliko; oso zaila delako horri erantzutea.
ZER edo NOLA galderak gertuagokoak dira.
Azalpenak, modu honetan adierazten saiatuko gara:
Esan dezaket… [BAIEZTAPENA] eta, jarraian, [EBIDENTZIAK].
Adibidez:
Esan dezaket periskopioa eraikitzeko [hau eta hori] egin behar dela, horrela egin ondoren
atearen beste aldekoa ikusi ahal izan dugulako.
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2.5 KOMUNIKAZIOA
Zientzialariek beren ikerketak dibulgatzen dituzten bezala, komeni da ikasleen lanak ere
argitaratzea modu batean edo bestean. Ez dugu gehiago sakonduko atal honetan, eskola
bakoitzak badituelako bere bideak zabalkunderako.
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Ikasle bakoitzak bere zientzia-koadernoa erabiliko du LH 1etik LH 6raino. Han,
marrazkiak, taulak, ondorioak, azalpenak…. idazten joango da.

Irudiko testuen itzulpena:

Ikaskuntza etenik gabeko prozesua dela jotzen du
ikaskuntza-aurrerapenak
Zientzia-koadernoa tresna erabilgarria da haurrek funtsezko ideia zientifikoak
ulertzen eta praktika zientifikoak aplikatzen egiten dituzten aurrerapenei buruzko
informazioa izateko.
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Irudi honek ondo laburbiltzen du zertan oinarritzen den ekintza zientifikoa.

VICeko Unibertsitatea

15

3. ARGIA
Hona hemen saioen zerrenda:
3.1 Argia non dagoen eta nondik datorren
3.2 Argi-iturriak eta objektuak
3.3 Itzalak zer diren eta nola sortzen diren
3.4 Zergatik ikusten ditugun objektuak
3.5 Argia nola hedatzen den eta noraino
3.6 Argiaren islapena ispilu lauetan
3.7 Argiaren jokaera beste gainazal batzuetan
3.8 Argi zuria, era askotako argien elkarketa
3.9 Periskopioa

“Ideas para la enseñanza de la óptica en primaria” dokumentuan oinarrituta.
Victor Grau Torre-Marin
Arte eta Zientzien Didaktikarako Departamentua
VICeko Unibertsitatea
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3.1 ARGIA NON DAGOEN ETA NONDIK DATORREN
HELBURUA. Ikasleak ideia hauetaz ohartzea:
● Argia gela osoan dago.
● Eguzkitik edo fluoreszentetatik dator.
● Armairu barruan ez dago argirik, egurrak ez diolako pasatzen uzten.
● Mahai azpian argi gutxiago dago, argi izpi gutxiago iristen direlako.

MATERIALA
★ Gortinak edo pertsianak dituen gela bat.
★ Zientzia-koadernoa.

3.1.1

LEHEN EGINKIZUNA. Ideia-jasa egitea, ingurua behatzen
dugun bitartean.
Gelak argia duela, eguneroko moduan, agian fluoreszenteak piztuta edo
itzalita, dauden bezala, galdera hauek egingo dizkiegu ikasleei:
● Non dago argia gela honetan?
● Nondik dator argia?
● Mugitzen da argia?
Ideia-jasa egingo dugu, talde handian edo talde txikietan, eta eztabaidarako
denbora emango diegu ikasleei.
Irakasleak onartu egingo du ikasleek esaten duten guztia, ez du ezer
zuzenduko; galdera gehiago egingo ditu gaia bideratzearren.
● Eta mahai azpian ere badago argia?
● Eta armairu barruan?
Fluoreszenteak itzaltzea erabaki dezakegu, gortinak edo pertsianak ixtea,
horrek lagunduko badie ideiak argitzen.
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Ikasleen erantzun posibleak daude behean. Gure eginkizuna da galdera
gehiago egitea, pentsatzen jarraitu dezaten.

Irudiko testuen itzulpena:

“Non dago argia gela honetan?”
Galdera 10-11 urteko ikasle-talde batean eta 13-14 urteko beste talde batean egin zen, argi
naturala zuen gela eguzkitsu batean.

Argia, iturriaren eta haren eraginaren arteko entitate gisa:
“toki guztietan” edo “gelan barrena”
10-11 urteko ikasleen taldean emandako erantzun ohikoenak:
Argia iturriarekin identifikatu dute:
Veronique: “Sabaian… Argia han dago, baina ez dago piztuta”, bonbilla
seinalatuz.
Marie: “Bonbilletan. Bonbillek ematen dute argia”.
Argia haren eraginekin identifikatu dute:
Lionel: “Hor”, lurra seinalatuz.
Elkarrizketatzailea: “Zergatik diozu hori?”
Lionel: “Eguzkiak hor behean jotzen du, eta ikus dezakegu hor argitsuago
dagoela itzaletan baino”.
“Argia distira bat da… eguraldiaren araberakoa; egun batzuetan argitsuagoa
beste batzuetan baino”.
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Irudiko testuen itzulpena:

Mugitzen al da argia?
Veronique:
“Batzuk mugitzen dira, eta beste batzuk ez dira mugitzen! Adibidez, sabaikoa
ez da mugitzen; liternen argia mugitzen da, eta autoena ere bai… argia eguzkia
baita, eta eguzkia ez da mugitzen”.
François: “A, bai; mugitzen da”.
Elkarrizketatzailea: “A… Orduan, nola mugitzen da?”
François: “Ba ilun egoten da gauez, eta argi egunez”.
Elkarrizketatzailea: “Bai, eta, beraz, nola mugitzen da argia?”
François: “Ba… iluntasuna… iluntasunak ikusten du, iluntasuna iluna baita, eta
gero ezin da ezer ikusi”.
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3.1.2

BIGARREN EGINKIZUNA. Marrazkia egitea zientziakoadernoan.
Marraztuko dugu argia nondik datorren eta nola argitzen duen gela, argiak zer
bide egiten duen, argia nola mugitzen den, mugitzen bada.
Marrazkiaren azpian, azalpenak idatz daitezke.
Irakasleak, berriro ere, ez du ezer zuzenduko, ez du esango zer dagoen ondo
edo gaizki; ikasleei utziko die hitz egiten.

Zientzia-koadernoa

3.1.3

HIRUGARREN EGINKIZUNA. Marrazkiak elkarrekin
alderatzen.
Behin bakoitzak bere marrazkia edo marrazkiak egin dituenean, elkarrekin
alderatuko dituzte, eztabaidatuko dute, adostuko dute, marrazkia osatuko
dute edo beste bat egingo dute.
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3.1.4

ONDORIOAK, “BAIEZTAPENA + EBIDENTZIAK” modura
idatzita.
Bukatzeko, ikasle bakoitzak talde txikian edo talde handian zer ondoriotara
iritsi diren idatziko du zientzia-koadernoan, bakoitzak bere modura, argia non
dagoen eta nondik datorren azalduz.
Idatzitakoa beste ikasle batekin partekatuko du, ulertu duela ziurtatzeko.

Esan dezaket [BAIEZTAPENA], [EBIDENTZIA] hauengatik.
Ondorioztatzen dut argia argi izpiak iristen diren lekuetan dagoela, eta argia
argi izpietatik datorrela….
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3.2 ARGI-ITURRIAK ETA OBJEKTUAK
HELBURUA. Argi-iturriak eta objektuak bereiztea. Ikusten ditugun objektuen artean, zenbait objektuk argia igortzen dute, eta distirak sortzen dituzte. Beste objektu batzuek, berez argirik izan ez arren, islatu egiten dute argia —Ilargiak, adibidez—, eta ikusi egiten ditugu, argi-iturriekin nahastuta.

MATERIALA
★ Gortinak edo pertsianak dituen gela bat
★ Zientzia-koadernoa

3.2.1

LEHEN EGINKIZUNA. Berrikustea.
Aurreko egunekoa berrikusiko dugu: gogoratuko dugu argia gelan non dagoen
eta nondik datorren.

3.2.2

BIGARREN EGINKIZUNA. Marrazkia egitea zientziakoadernoan.
Galdera hau eginez hasiko gara:


Zer argi-iturri ezagutzen dituzu?

Jarraian, argibide hauek emango dizkiegu ikasleei:


Atera zientzia-koadernoa, eta marraztu ezagutzen dituzun argiiturriak. (Ereduak eraiki).



Alderatu taldekideekin marraztu dituzuenak.

Ea gai diren beren artean hausnarketa egiteko marraztutakoari buruz. Agian
tartean objekturen bat dago argia islatzen duena baina argirik ematen ez
duena.
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Behean, ikasleek marraztu ditzaketen objektuen adibide batzuk.

3.2.3

HIRUGARREN EGINKIZUNA. Behatzea eta ereduetan
sakontzea.
Gelako argiak itzaliko ditugu, edo gortinak itxiko ditugu, eta marraztu dituzten
objektuetako batzuk hartuta, argi egiten duten edo ez behatuko dugu. (Ezin
bada gela ilundu, edo marraztu dituztenak gelara ekarri, imajinatuko dugu ea
objektu horiek gela ilun batean argi egingo luketen).
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3.2.4

ONDORIOAK atera: “BAIEZTAPENA + EBIDENTZIAK”
modura idatzita.
Bukatzeko, ikasle bakoitzak zientzia-koadernoan idatziko du marraztu dituen
horietatik zein diren argi-iturriak eta zein ez, erantzuna arrazoituz.
Idatzitakoa beste ikasle batekin partekatuko du, ulertu duela ziurtatzeko.

Esan dezaket [BAIEZTAPENA], [EBIDENTZIA] hauengatik.
Ondorioztatzen dut ordenagailua ez dela argi-iturria, argia itzali dugunean
argirik ematen ez duela ohartu naizelako. Baina argia piztuta dagoenean, dizdiz egiten du.
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3.3 ITZALAK ZER DIREN ETA NOLA SORTZEN DIREN
HELBURUA. Itzalaren definizioa ulertzea. Itzala: “Oztoporen baten eraginez argirik
iristen ez den eremu iluna, nagusiki objektu opaku baten atzean dagoen espazioa”2.

MATERIALA
★ Gortinak edo pertsianak dituen gela bat
★ Zientzia-koadernoa
★ Linternak

3.3.1 LEHEN EGINKIZUNA. Ideia-jasa egitea.
Galdera hauek eginez hasiko gara:
● Zer dira itzalak?
● Nola sortzen dira?
Ideia-jasa egingo dugu, talde handian edo talde txikietan, eta eztabaidarako
denbora emango diegu ikasleei.
Ikasleek esaten duten guztia onartuko du irakasleak, ez du ezer zuzenduko;
galdera gehiago egingo ditu gaia bideratzearren.
● Inoiz ikusi duzue zuen itzala?
● Nolakoa da?
Ziur gelako argiak itzal egiten diola arkatzari, eskuari… Behatu arretaz.

2 Elhuyar Zientzia eta Teknologiaren Hiztegi Entziklopedikoa: https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/eu/itzal.
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3.3.2

BIGARREN EGINKIZUNA. Marrazkia egitea zientziakoadernoan.
Ikasleek beren itzala edo objektu batzuen itzalak marraztuko dituzte zientziakoadernoan.
Marrazkiaren azpian, azalpenak idatz ditzakete.
Irakasleak ez du ezer zuzenduko; ez du esango zer dagoen ondo edo gaizki;
ikasleei utziko die hitz egiten.

Behean, ikasleek marraztutako itzalen irudiak dituzue.
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3.3.3

HIRUGARREN EGINKIZUNA. Behatzea eta marrazkietan
sakontzea.
Ikasleek linternak piztuko dituzte, eta argi egingo diete hainbat objekturi.
Eguzkia badago, patiora aterako dira beren itzala ikustera.
Sortutako itzalak aztertuko dituzte. Galdera hauek egingo dizkiegu:
● Horrelako itzala sortuko zuela uste zenuen?
● Eta linternaren norabidea aldatzen baduzu?
● Eta urrunago jartzen bazara, edo hurbilago?
Hausnarketa hori egin ondoren, arreta emango diogu aurretik egindako
marrazkiari:
● Konforme zaude lehen egin duzun marrazkiekin (ereduekin)?
● Zerbait aldatuko zenuke?
● Zer dira itzalak? Nola sortzen direla esango zenuke?

3.3.4

ONDORIOAK, “BAIEZTAPENA + EBIDENTZIAK” modura
idatzita.
Bukatzeko, ikasle bakoitzak talde txikian edo talde handian zer ondoriotara
iritsi diren idatziko du zientzia-koadernoan, bakoitzak bere modura, itzalak zer
diren eta nola sortzen diren azalduz.
Idatzitakoa beste ikasle batekin partekatuko du, ulertu duela ziurtatzeko.

Esan dezaket [BAIEZTAPENA], [EBIDENTZIA] hauengatik.
Ondorioztatzen dut itzala argirik gabeko lekua dela….
argirik eza dela...
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3.4 ZERGATIK IKUSTEN DITUGUN OBJEKTUAK
HELBURUA. Objektuak zergatik ikusten ditugun konturatzea:
● Argia dagoelako
● Objektura begira gaudelako
Baina begiak ez du modu aktiboan jokatzen eginkizun horretan. Askotan pentsatzen da
begiak zerbait egiten duela, eta ez da hala. Begiak modu pasiboan jokatzen du. Argia
objektura iristen da, eta ondoren begira, eta argi horri esker ikusten du begiak objektua.
Begitik ez da argirik ateratzen.

MATERIALA
★ Gortinak edo pertsianak dituen gela bat
★ Zientzia-koadernoa

3.4.1

LEHEN EGINKIZUNA. Ideia-jasa egitea.
Galdera hau eginez hasiko gara:
● Zergatik ikusten ditugu objektuak?
Ideia-jasa egingo dugu, talde handian edo talde txikietan, eta eztabaidarako
denbora emango diegu ikasleei.
Irakasleak onartu egingo du ikasleek esaten duten guztia, ez du ezer
zuzenduko; galdera gehiago egingo ditu gaia bideratzearren.
● Nora iristen da argia? Zergatik?
● Begiak zerbait egiten du? Zergatik?
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IKASLEEN ERANTZUN POSIBLEAK, DENAK EGOKIAK. (Hala ere, marrazkia
egiterakoan, posible da kontuan ez hartzea esan duten guztia).

3.4.2

★

Argia begietara iristen zaigulako.

★

Objektuari begira gaudelako.

★

Argiari esker.

★

Argiak objektua argiztatzen duelako.

BIGARREN EGINKIZUNA. Marrazkia egitea zientziakoadernoan.
Ikasleei esango diegu marrazteko beren burua zerbait ikusten, beren begia eta
objektua ageri direla. Galdera hau egingo diegu:
● Nola marraztuko zenuke argiaren bide hori? (Erabili geziak
norabidea adierazteko).
Marrazkiaren azpian azalpenak idatz ditzakete.
Irakasleak ez du ezer zuzenduko; ez du esango zer dagoen ondo edo gaizki;
ikasleei utziko die hitz egiten, marrazkiak alderatzen, adosten, eztabaidatzen…
Beheko irudia 11 urteko ikasle batek egindako marrazkia da.
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Marrazki horretan, ikasleen begiek modu aktiboan jokatzen dute, haietatik
izpiak atera eta ordularira zuzenduko balira bezala.

3.4.3

HIRUGARREN EGINKIZUNA. Behatzea eta marrazkietan
sakontzea.
Marrazkiak egin eta haietaz hitz egin dutenean, gelako argiak itzali eta piztuko
ditugu, gortinak jarri edo kendu…
Gela ilunpetan egonda, agian, beste ikuspegi batzuk azalduko dira.
Behaketa horien ondorioz, eta elkarrekin eztabaidatzearen ondorioz, ereduak
aldatzen joango dira segur aski.
Galdera gidatuak egingo ditugu konturatu daitezen begiak modu pasiboan
jokatzen duela.

30

Goiko irudietan, gehienetan, gezia begitik objektura doa, eta ez da hala.
Begitik ez da argirik ateratzen. Azken irudia litzateke zuzena. Izan ere, hor,
kandelaren argia ikusten ari da mutikoa. Begiak ez du ezer egin behar
ikusteko, begiratu soilik.

3.4.4

ONDORIOAK, “BAIEZTAPENA + EBIDENTZIAK” modura
idatzita.
Bukatzeko, ikasle bakoitzak talde txikian edo talde handian zer ondoriotara
iritsi diren idatziko du zientzia-koadernoan, bakoitzak bere modura, adieraziz
zergatik ikusten ditugun objektuak.
Idatzitakoa beste ikasle batekin partekatuko du, ulertu duela ziurtatzeko.

Esan dezaket [BAIEZTAPENA], [EBIDENTZIA] hauengatik.
Ondorioztatzen dut argia dagoelako ikus ditzakedala objektuak... begitik ez
dela argirik ateratzen...
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3.5 ARGIA NOLA HEDATZEN DEN ETA NORAINO.
NORAINO IRISTEN DA KANDELA EDO LINTERNA
BATEN ARGIA?
HELBURUA. Bi ideia hauetan sakontzea: a) argia espazioan zehar hedatzen da, lerro
zuzenean, oztopo bat aurkitu arte; b) oztopo motaren arabera, modu batera edo bestera
jokatuko du.
Galdera-erantzun hauek izango ditugu hizpide:
● Nola hedatzen da argia? Espazioan barrena, lerro zuzenean.
● Noraino? Oztopo bat aurkitu arte.

MATERIALA
★ Gortinak edo pertsianak dituen gela bat
★ Zientzia-koadernoa
★ Kandelak
★ Linternak
★ Artilea

3.5.1

LEHEN EGINKIZUNA. Ideia-jasa egitea.
Galdera hau eginez hasiko gara:
● Noraino iristen da kandela baten argia?
Ondoren, hau esango diegu:


Pentsa ezazue ea noraino iritsiko den kandela baten argia,
oraintxe bertan, gela argiztatuta dagoela, kandela bat pizten
badut.

● Eta gela ilunpetan baldin badago?
● Leku bereraino iritsiko da, edo urrutiago iritsiko da?
● Egunez edo gauez, modu desberdinean jokatzen du argiak?
32

Denboratxo bat utziko diegu, gaiari buruz hitz egin dezaten.

33

3.5.2

BIGARREN EGINKIZUNA. Marrazkia egitea zientziakoadernoan.
Ikasleek kandela bat marraztuko dute, eta haren argia noraino hedatzen den.
Marrazkiaren azpian, azalpenak idatz ditzakete.
Irakasleak ez du ezer zuzenduko; ez du esango zer dagoen ondo edo gaizki;
ikasleei utziko die hitz egiten, marrazkiak alderatzen, adosten, eztabaidatzen…
Inkesta bat beteko dute: Noraino iritsiko da kandelaren argia?

EGUN-ARGIZ KANDELA PIZTUTA

GAU ILUNEAN KANDELA PIZTUTA

Aukeratu erantzun egokia:

Aukeratu erantzun egokia:

A. Argia kandelan bertan geldituko da.

A. Argia kandelan bertan geldituko da.

B. Argia kandelatik metro
hedatuko da, gutxi gorabehera.

batera B. Argia kandelatik metro batera
hedatuko da, gutxi gorabehera.

C. Argia kandelatik gu gauden lekuraino
hedatuko da.

C. Argia kandelatik gu gauden lekuraino
hedatuko da.

D. Argia oztopo bat aurkitu arte
hedatuko da.

D. Argia oztopo bat aurkitu arte
hedatuko da.

● Emaitzak barra-diagrama batean jarriko dituzte, koadernoan.
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3.5.3

HIRUGARREN EGINKIZUNA. Behatzea eta marrazkietan
sakontzea.
A. Esperientzia
Kandela piztuko dute, gelak argia duela, lehenik, eta gela ilunpetan jarrita,
gero.
Ikusten dutenaren arabera, eta elkarrekin hitz eginez, agian aurreko
inkestaren erantzunak kolokan jarriko dituzte.
Kandelarekin egin dutena errepikatuko dute linternarekin.
Linterna piztuko dute, gelak argia duela, lehenik, eta gela ilunpetan jarrita,
gero.
● Noraino iritsiko da linternaren argia?
■ Mahairaino?
■ Paretaraino? Pareta zeharkatzen du?
■ Pasillora ateratzen bagara… noraino doa argia?
■ Ilargiraino?
■ Gauean, nongo etxeko argiak ikus ditzakegu?
■ Nondik ikus daiteke gure etxeko argia egunez? Eta
gauez?
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B. Esperientzia
Beste behaketa bat egingo dugu, argia lerro zuzenean hedatzen dela
ikusteko.
Gela ilunpetan jarrita, errazago ikusiko da.
Argibide hauek emango dizkiegu:
● Talde txikietan, bideratu linternaren argia mahai gaineko objektu
jakin batera.
Argi izpiak irudikatzeko, artilezko hariak jartzen joango dira objektuaren
ertzetan. Artile horrek irudikatzen du argiak espazioan egiten duen bidea; ez
da argia bera.
● Naturan, baso batetik zoaztenean, eta eguzki-izpiak arbola artetik
pasatzen direnean, nola ikusten dituzue izpi horiek?
Ariketa honekin, irudikatu nahi da argi izpiak lerro zuzenean hedatzen direla.
Sakontzen jarraitu nahi izanez gero, mahai gainean ispilutxo batzuk jar
daitezke, eta, artilearekin, argiak egiten duen bidea irudika daiteke.
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3.5.4

ONDORIOAK, “BAIEZTAPENA + EBIDENTZIAK” modura
idatzita.
Bukatzeko, ikasle bakoitzak talde txikian edo talde handian zer ondoriotara
iritsi diren idatziko du zientzia-koadernoan, bakoitzak bere modura, argia nola
hedatzen den eta noraino azalduz.
Idatzitakoa beste ikasle batekin partekatuko du, ulertu duela ziurtatzeko.

Esan dezaket [BAIEZTAPENA], [EBIDENTZIA] hauengatik.
Esan dezaket argia lerro zuzenean hedatzen dela naturan, edo linternarekin…
Esan dezaket argia oztopo batekin aurkitu arte hedatzen dela linterna piztu
dugulako eta….
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3.6 ARGIAREN ISLAPENA ISPILU LAUETAN
HELBURUA. Ohartzea argiak ez duela berdin jokatzen gainazal guztietan: argiak ispilu
lauetan errebotatu egiten duela, islatu egiten dela, argi-uhinaren norabidea edo
noranzkoa aldatu egiten dela, lege bati jarraituz (lurrera botatzen den pilota baten
antzera: norantz botatzen den, norabide horretan errebotatuko du).

MATERIALA
★ Gortinak edo pertsianak dituen gela bat
★ Zientzia-koadernoa
★ Trapu beltz handia (ahal bada)
★ Ispilu handi samarra
★ Kartulina beltz matea
★ Kartulina zuria
★ Linterna
★ Diapositiba-proiektagailua
★ Ispilutxoak (4, talde bakoitzeko)
★ Erregelak
★ Angelu-garraiagailu handiak
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3.6.1

LEHEN EGINKIZUNA. Esperientzia bat eginez hasiko gara.
Gela ilun dagoela, pareta batean (ahal bada, jarri paretan trapu beltz handi
bat) ispilu bat, kartulina beltza (matea), eta kartulina zuria jarriko ditugu.

Eta, linternaren argia piztu baino lehen, galdetuko diegu:
●

Zer gertatuko da argia ispilura zuzentzen badut? Lehenik, pentsatu
eta eztabaidatu; gero, egin.
■

Zer gertatu da? (Islatu egingo da aurkako norabidean)

■ Eta beste norabide batetik argi egiten badiot?
●

Zer gertatuko da argia kartulina beltzera zuzentzen badut?
Lehenik, pentsatu eta eztabaidatu; gero, egin.
■

Zer gertatu da? (Argia norantz zuzendu dugun, leku
hura ikusiko da)

■ Eta beste norabide batetik argi egiten badiot?

●

Zer gertatuko da argia kartulina zurira zuzentzen badut? Lehenik,
pentsatu eta eztabaidatu; gero, egin.
■

Zer gertatu da? (Kartulina osoa ikusiko da, argia modu
difusoan islatu delako)

■ Eta beste norabide batetik argi egiten badiot?
Saio honetan, argiak ispiluetan egiten duen islapenaz arituko gara.
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3.6.2

BIGARREN EGINKIZUNA. Argiaren islapena ispilu lauetan.
Beste esperientzia bat eginez jarraituko dugu.
Ikasleak taldeka jarriko ditugu mahai handi baten inguruan. Mahai horiek
paper zuri handi batez estaliko ditugu.
Beheko irudian ikusten duzuen bezala, zenbait gauza jarriko ditugu mahai
bakoitzaren gainean.
Foku bakarra izango dugunez, mahaiz mahai pasatu beharko dugu. Zenbait
oztopo jarriko ditugu (oztopo desberdinak izan daitezke), eta zer objektu ikusi
nahi dugun erabakiko dugu.

Irudiko testuen itzulpena:
proiektagailua
oztopoak
argiztatuko den objektua
paketatzeko papera

Aurreikuspenak, behaketak egitea
Garbi dago argia pizten badugu ezingo dugula nik aukeratutako objektua ikusi
(fokuaren aurrean kaxa handi bat dagoelako).
Galdera hau egingo diegu ikasleei:
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●

Non jarriko dituzue ispiluak argia objekturaino irits dadin argiaren
islapenari jarraituz? (Gogoratu argia lerro zuzenean doala).

Ispiluak emango dizkiegu, eta berek aukeratzen dituzten lekuetan jarriko
dituzte.

Erabakitzea oso zaila egiten bazaie, lehenengo fokua piztuko dute, eta
argiaren bideari jarraituko diote ispiluak erabiliz; jarraian, bidea markatuko
dute boligrafo batekin.
Kontuan hartu beharrekoak:
● Argiak mahaiaren gainetik joan behar du.
● Lerro bat marraztu behar dute argiaren erdigunean, boligrafoz.
● Lerroak erregela erabiliz egin behar dira.
● Ispiluei tente eusteko, plastilina erabiliko da: ispiluen bi alboetan
jarriko da, ez erdian.
● Garrantzitsua da ispiluak norabide egokian jartzea.
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Ispiluak nola jarri, argia guk nahi dugun norabidean joateko.

3.6.3

HIRUGARREN EGINKIZUNA. Behatzea eta ereduetan
sakontzea.
Gai honetan sakontzeko, objektuak lekuz aldatuko dituzte, eta aukeratzen
dutena ikusi ahal izateko, ispiluak dagokien lekuan jartzeko esango diegu
berriro.

Irudiko testuen itzulpena:
proiektagailua
oztopoak
argiztatuko den objektua
paketatzeko papera
42

Eta, oraingoan, behin bidea markatua dutela, angelu-garraiagailuak ekarri eta
islapen-angeluak neurtuko dituzte.
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3.6.4

ONDORIOAK, “BAIEZTAPENA + EBIDENTZIAK” modura
idatzita.
Bukatzeko, ikasle bakoitzak talde txikian edo talde handian zer ondoriotara
iritsi diren idatziko du zientzia-koadernoan, bakoitzak bere modura, argia
ispiluan nola islatzen den adieraziz.

Idatzitakoa beste ikasle batekin partekatuko du, ulertu duela ziurtatzeko.

Esan dezaket [BAIEZTAPENA], [EBIDENTZIA] hauengatik.
Esan dezaket argia ispiluan islatzen dela, beste norabide batean ateratzen
dela ikusten dudalako, eta gainera norabidea…..
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3.7 ARGIAREN JOKAERA BESTE GAINAZAL BATZUETAN
Jarduera honetako atalak:
A. Argiaren jokaera zilar-paperekin eta beste gainazal distiratsu
batzuekin (lisoak eta zimurtuak)
B. Argiaren jokaera gainazal gardenarekin, zeharrargiarekin eta
opakuarekin
C. Argiaren jokaera ispilu eta kristal ahurrekin eta ganbilekin
HELBURUAK. Ideia hauetaz ohartzea:
●

Objektu distiratsu batek (zilar-paperak edo ikasleek duten beste zerbaitek) ez du
berezko argirik. Argi egiten diogunean, desberdin jokatzen du, lisatuta edo
zimurtuta egon.

● Argiak zeharkatu egiten du gainazal gardena zati handi batean, baina zati txiki bat
islatu egiten du, inguruan dagoen argiaren arabera.
● Gainazal zeharrargiak islapen barreiatua eragiten du, eta objektuak lausoturik
agertzen dira.
● Gainazal opakuak, aldiz, ez dio argiari pasatzen uzten, eta itzalak sortzen ditu.
● Ispilu edo kristal kakotuetan irudiak desitxuratuta ikusten dira (buruz behera,
direna baino luzeago eta meheago, edo lodiago eta motzago…).
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MATERIALA
★ Gortinak edo pertsianak dituen gela bat
★ Zientzia-koadernoa
★ Zilar-papera
★ Lupak
★ Zapata-kaxa zirrikituduna
★ Kristal gardena
★ Material zeharrargia: tipula-papera, olioa, izotza, plastikoa, tela batzuk…
★ Ispilu ahurrak eta ganbilak (koilaratxoak)
★ Kristal ahurrak eta ganbilak

Azpiatal bakoitzean, hiru galdera hauei erantzun beharko diete:
AURREIKUSPENA. Zer gertatuko da?
BEHAKETA.

Zer gertatu da?

ONDORIOAK.

Zergatik gertatu da?
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A. Argiaren jokaera zilar-paperekin eta beste gainazal distiratsu
batzuekin (lisoak eta zimurtuak)
A.1. Zilar-paper lisoa eta zimurtua
Esperimentu eta galdera hauek eginez hasiko gara:
Zilar-papera liso dagoela, ikasleek bertan begiratuko diote beren buruari.
●

Nola ikusten duzu zeure burua? (Ispilu baten moduan funtzionatzen du;
antzinako ispiluak metalezkoak ziren).

Gero, zilar-papera zimurtzeko esango diegu, eta bertan begiratzeko, berriro.
● Nola ikusiko duzu zeure burua orain? (Hipotesia).
● Nola ikusten duzu zeure burua?
●

Zergatik gertatzen da hori? (Papera ispilutxoz bete da, eta bakoitza
norabide batean dago. Argi izpiak norabide guztietara ateratzen dira,
distirak sortzen ditu).

Zilar-paper zimurtuari luparekin begiratuko diote; ea gai diren ispilutxo txikiak norabide
desberdinetara zuzenduta daudela ikusteko.
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A.2. Berezko argia dute objektu distiratsuek?
Zilar-papera objektu distiratsu bat dela aprobetxatuz, beste esperimentu bat egingo
dugu.
Galdera hau eginez hasiko gara:
●

Berezko argia du zilar-paper zimurtuak?

Pentsatu, eztabaidatu, eman argudioak…
Esperimentu hau egiteko esango diegu:
● Sartu zilar-paper zimurtua zuloak dituen kutxa itxi batean, eta begiratu zulo
batetik ea argi egiten duen. (Esperimentu hau edozein objektu
distiratsurekin egin daiteke).
Galdera hauek egingo dizkiegu:
● Zer ikusten duzu?
● Zergatik dirudi berezko argia duela?
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B. ARGIAREN JOKAERA GAINAZAL GARDENAREKIN,
ZEHARRARGIAREKIN ETA OPAKUAREKIN
Linterna baten argia hiru material mota horietara zuzenduko dugu, beste aldeko objektua
nola ikusiko dugun jakiteko.

Lehen Hezkuntzan, argia espageti modura
marraztuko dugu. Baina garbi izan behar
dugu argiaren bidea marrazten ari garela, ez
argia bera.

Eta galdera hau egingo diegu:
● Zer gertatuko da bakoitzean? Nola ikusiko dut beste aldean dagoena?

Kristal gardena

Gainazal zeharrargia

Gainazal opakua

Argi izpia bertara zuzentzen
badut...

B.1. Kristal gardena: behatzea eta ereduetan sakontzea.
Beheko irudian ikusten dugun egoera sortzen saiatuko gara eskolako leihoetan. Horrela,
ikusiko dugu ezen kristal gardenean, gehienetan, argi izpiek kristala zeharkatzen dutela,
eta, horren ondorioz, kristalaren beste aldean dagoena ikusten dugula. Beste batzuetan,
ordea, inguruko argiaren arabera, argi izpi batzuek ez dute kristala zeharkatzen, eta argia
islatu egiten dute, ispiluaren jokaera hartuz. Horregatik ikusten dira atzean dauden
etxeak.
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Galdera hau egingo diegu ikasleei:
● Nola gertatzen da, zure ustez?

Irudiko testuen itzulpena:
Optika, Lehen Hezkuntzan
Folio-kutxa
Zinta itsasgarria
Porta

Argiak kristalean jotzen duenean, zeharkatu egiten du kristal gardena zati handi batean,
baina zati txiki bat islatu egiten du (inguruan dagoen argiaren arabera). Horregatik ikusten
dira aldi berean erakustokiko arropak, eta baita kalearen beste aldean dagoena ere.

Esperientzia: Prestatu irudikoa bezalako kutxa bat, eta burua han sartuta, begiratu
kanpo aldera, aurrena gelako argiak piztuta, eta gero gelako argiak itzalita eta barruan
linternako argia piztuta. Galdera hauek egingo dizkiegu:
● Gauza bera ikusten duzu?
● Zer ikusten da kasu bakoitzean?
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●

Nola azalduko zenuke hori? (Bi argi daude, kanpokoa eta barrukoa, baina
bietako bat da beti indartsuagoa).

B.2. Material zeharrargia: behatzea eta ereduetan sakontzea.
Hasteko, taulan idatzi dutena ekarriko dute gogora. Hori izango da abiapuntua.
Talde txikietan bakoitzak idatzi duena irakurtzeko eta eztabaidatzeko denbora utziko
diegu. Marrazkiak egin ditzakete nahi izanez gero, horrela hobeto azalduko badute
pentsatzen dutena.
Jarraian, material zeharrargiak emango dizkiegu, eta esango diegu argi izpia haietara
zuzentzeko. (Hauek izan daitezke materialak: tipula-papera, olioa, izotza, plastikoa, tela
batzuk...).
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Galdera hauek egingo dizkiegu ikasleei:
● Nola ikusten duzu objektua material zeharrargia tartean dagoela?
● Nolako itzala egiten du?
● Hori gertatuko zela uste izan duzu?
●

Zer dela-eta ikusten da kristal zeharrargietan irudia lausoturik? (Itzalak ez
daude ondo definituta, argi izpiak modu barreiatuan ateratzen baitira).

B.3. Material opakua: behatzea eta ereduetan sakontzea.
Hau itzalaren gaian landuta dago, baina gogora ekartzea ondo etorriko da. Talde txikietan,
taulan idatzi dutena ekarriko dute gogora.
Galderak gogoraraziko dizkiegu:
● Zer gertatuko da argi izpia material opaku batera zuzentzen baduzu?
● Pasatuko dira argi izpiak?
● Ikusiko duzu beste aldean dagoena?
Pentsatzen eta eztabaidatzen utziko diegu. Jarraian, gelako hainbat objektu opakutara
zuzenduko dituzte argi izpiak, eta ondorioak aterako dituzte.
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C. ARGIAREN JOKAERA ISPILU ETA KRISTAL AHURREKIN ETA
GANBILEKIN
Ikasle taldeei hainbat ispilu eta kristal ahur eta ganbil banatuko dizkiegu.

Denbora utziko diegu, haiek ukitu, begiratu eta manipulatzeko.
Galdera hauek egingo dizkiegu:
●

Nola ikusiko duzu zeure burua metal ahurrean (metalezko koilaratxoa izan
daiteke), begiratzen baduzu? Eta metal ganbilean begiratuta?

●

Nola ikusiko duzu zure arkatza, kristal ahurren eta ganbilen bitartez
begiratzen baduzu?

Jarraian, esango diegu probak egiteko eta taula batean apuntatzeko zer gertatu den kasu
bakoitzean.
Kristal ahurra

Kristal ganbila

Metal ahurra

Metal ganbila

Nola ikusi
duzu zeure
burua?
Nola ikusi
duzu arkatza?
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Txanela 5 liburutik hartuta.

● Orrazia eta lehenengo kristal ahurra eta gero ganbila erabiliz, ikus ezazu hara
zuzentzen diren argi izpiek nolako joera duten kasu bakoitzean.

Txanela 5 liburutik hartuta.



Hitz egin zuen artean: zer ezaugarri ditu kristal mota bakoitzak?
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ONDORIOAK, “BAIEZTAPENA + EBIDENTZIAK” modura idatzita.
Bukatzeko, ikasle bakoitzak talde txikian edo talde handian zer ondoriotara iritsi diren
idatziko du zientzia-koadernoan, bakoitzak bere modura, adieraziz argiak nola jokatzen
duen gainazal desberdinetan.
Idatzitakoa beste ikasle batekin partekatuko du, ulertu duela ziurtatzeko.

Esan dezaket [BAIEZTAPENA], [EBIDENTZIA] hauengatik.
Esan dezaket zilar-paperak ez duela berezko argirik...
Esan dezaket argiak kristal gardenean…
Esan dezaket argiak kristal zeharrargian…
Esan dezaket metal ahurretan/ganbiletan…
Esan dezaket kristal ahurrak/ganbilak…
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3.8 ARGI ZURIA, ERA ASKOTAKO ARGIEN ELKARKETA
HELBURUA. Kontzeptu hauek esperimentatzea eta barneratzea:
● Argi zuria era askotako argien elkarketa da.
● Argi zuria osagai dituen koloreetan banatzen da.

MATERIALA
★ Zientzia-koadernoa
★ CDak, prismak, hainbat aurpegi dituzten kristalak
★ Kartulina beltza
★ Basoak urez beteta
★ Kartulina zuria

3.8.1

LEHEN EGINKIZUNA. Ideia-jasa egitea.
CDak, prismak, hainbat aurpegi dituzten kristalak… jarriko ditugu ikasleen
eskura, eta manipulatzen utziko diegu.
Laster, koloreak ikusten hasiko dira.
Probak egiten utziko diegu, eta proba gehiago egitera animatuko dituzten
galderekin lagunduko diegu.
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Galdera hauek egingo dizkiegu:
● Noiz edo zein egoeratan agertzen dira koloreak?
● Zerk eragiten du koloreak agertzea?
● Agertzen dira koloreak gela ilunpetan dagoenean? Gelan argia
denean? Eguzkiaren argi izpiek kristalak jotzen dituztenean?
● Nondik ateratzen dira koloreak?
● Nondik dator argia?
Hitz egiteko eta eztabaidarako denbora utziko diegu.

3.8.2

BIGARREN EGINKIZUNA. Marrazkia egitea zientziakoadernoan.

Argi zuria prisma batetik pasatzean nola deskonposatzen den marrazteko eskatuko diegu
ikasleei.
Marrazkiaren azpian azalpenak idatz ditzakete.

Txanela 5 liburutik hartua.

Irakasleak ez du ezer zuzenduko; ez du esango zer dagoen ondo edo gaizki;
ikasleei utziko die hitz egiten, marrazkiak alderatzen, adosten, eztabaidatzen…
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3.8.3

HIRUGARREN EGINKIZUNA. Behatzea eta marrazkietan
sakontzea.
Ikasleak taldeka jarriko ditugu, eta irudian agertzen den esperientzia egin
dezaten proposatuko diegu. Horrela, argi izpiaren deskonposaketa argiago
ikusi ahal izango dute.
Irudian ikusten denez, argia (linterna batena) kartulina
beltzaren zirrikitutik pasaraziko dugu. Zirrikitua 1 cmkoa izango da.
(Hori gertatzen da argia uretatik pasatzean uhinak
banandu egiten direlako. Uhin bakoitza kolore bateko
izpia da. Argi zuria era askotako argien elkarketa da).
● Zer gertatu da zirrikitutik pasatu den argi
zuriarekin?
● Agertzen al dira koloreak atzetik argi egiten ez
bazaio?
● Egin behar al diozu aldaketarik lehen egin duzun
marrazkiari?
● Naturako zer fenomenoren antzekoa dela esango zenuke?
● Gai izango zara gertakari horretako zazpi koloreak bereizteko?
●

Agertu da kolore beltza? (Beltza argirik eza da).

Goiko esperimentua bukatu ondoren, beste galdera bat egingo diegu:
● Posible izango da alderantzizko prozesua egitea? Hau da, koloreak
batzea eta kolore zuria bakarrik ikustea?
Pentsatzen eta erabakitzen utzi ondoren, Newtonen gurpila egingo dugu.
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Txanela5 liburutik hartuta.

Galdera hauek egingo dizkiegu:
● Zer gertatu da?
● Zerk eragin du hori gertatzea?

3.8.4

ONDORIOAK, “BAIEZTAPENA + EBIDENTZIAK” modura
idatzita.
Bukatzeko, ikasle bakoitzak talde txikian edo talde handian zer ondoriotara
iritsi diren idatziko du zientzia-koadernoan, bakoitzak bere modura, argiaren
deskonposaketari buruz.
Idatzitakoa beste ikasle batekin partekatuko du, ulertu duela ziurtatzeko.

Esan dezaket [BAIEZTAPENA], [EBIDENTZIA] hauengatik.
Esan dezaket argi zuria hainbat koloretan deskonposatzen dela...
Esan dezaket kolore guztiak...
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3.9 PERISKOPIOA
HELBURUAK
● Informazio-bilaketa egokia egitea.
● Periskopioa eraikitzea, eta funtzionatzen duela ziurtatzea.

MATERIALA
★ Zientzia-koadernoa
★ Ispilutxoak (periskopio bakoitzak bi)
★ Kartoia
★ Margolarien zinta
★ Silikona

3.9.1

LEHEN EGINKIZUNA. Informazioa bilatzea periskopioaren
eta haren sortzaileen gainean.
Aurreko

eskola-saioan,

ikasleei

esango

zaie

informazioa

bilatzeko

periskopioari buruz. Ekarri duten informazioa nahikoa ote den erabakiko
dugu. Nahikoa ez bada, informazio gehiago bildu beharko dute, irakasleei
galdetuz, liburutegian begiratuz, Wikipedian…
Talde handian partekatuko dute bildu duten informazioa.
Guk ere ekarpenak egingo ditugu bilketa horretan. Adibidez:
● Periskopioaren asmatzailea SARAH MATHER izan zen, New York-en
jaioa (1796-1868).
● 1845. urtean patentatu zuen asmakizuna.
● Ez dakigu ezer asko Sarah Matherren bizitzaz; ez da erraza
informazio hori aurkitzea.
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3.9.2

BIGARREN EGINKIZUNA. Informazioaren trataera.
Lortutako informazioari buruz hainbat hausnarketa egingo ditugu, hura bi
multzotan banatuta.
Asmatzaileari buruzko galderak:
● Zenbat urterekin hil zen?
● Zenbat urte zituen periskopioa asmatu zuenean?
●

Zer arrazoi ote dago informazio gutxi aurkitzeko emakume honi
buruz? (Historian zehar gizonen eta emakumeen artean izan diren
desparekotasunak)

Periskopioari buruzko galderak (gero periskopioa eraikiko duten talde
txikietan):
● Zertarako erabil daiteke periskopioa?
● Nola ote dago eginda?
● Zerrendatu periskopioa egiteko beharko dituzuen materialak.
● Zer eginkizun dute ispiluek?

3.9.3

HIRUGARREN EGINKIZUNA. Periskopioa eraikitzea.
Ikasleak talde txikietan banatuta, talde bakoitzak periskopio bat eraikiko du.
Irakasleak ikasleen eskura jarriko ditu ispiluak.
Posible da lehenengoan ispiluak ondo ez kokatzea. Denbora emango diegu
elkarrekin hitz egiteko eta adosteko ispiluak nola jarriko dituzten, zerekin
itsatsiko dituzten…
Funtzionatzen duela ondorioztatu arte, ezin izango dute tinko itsatsi.
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3.9.4

ONDORIOAK, “BAIEZTAPENA + EBIDENTZIAK” modura
idatzita.
Bukatzeko, ikasle bakoitzak talde txikian edo talde handian zer ondoriotara
iritsi diren idatziko du zientzia-koadernoan, bakoitzak bere modura,
periskopioa nola eraiki duten adieraziz.
Idatzitakoa beste ikasle batekin partekatuko du, ulertu duela ziurtatzeko.

Esan dezaket [BAIEZTAPENA], [EBIDENTZIA] hauengatik.
Esan dezaket periskopioa eraikitzeko [hau eta hori] egin behar dela, horrela
egin ondoren atearen beste aldekoa ikusi ahal izan dugulako.
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4. ELEKTRIZITATEA
Hona hemen saioen zerrenda:
4.1 Elektrizitatea gure inguruan
4.2 Materiaren osaera
4.3 Elektrizitatearen eredu mekanikoa
4.4 Pila eta bonbilla. Material eroaleak eta isolatzaileak
4.5 Zirkuitu elektrikoak seriean eta paraleloan. Intentsitatea
4.6 Zirkuitu elektrikoen muntaketa desberdinak
4.7 Gela bateko argiztapena zapata-kaxa batean
4.8 Auto motorduna

“Ideas para la enseñanza de la electricidad en primaria” dokumentuan oinarrituta.
Victor Grau Torre-Marin
Arte eta Zientzien Didaktikarako Departamentua.
VICeko Unibertsitatea
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4.1 ELEKTRIZITATEA GURE INGURUAN
HELBURUA. Ohartzea elektrizitatea modu naturalean agertzen dela, tximisten kasuan
bezala. Era berean, gizakiak, kableen bidez, nahi duen lekura eramaten duela, eta piletan
edo baterietan ere gorde daitekeela. Horren ondorioz, elektrizitatearekin funtzionatzen
duten hainbat gailu ditugula.

MATERIALA
★ Zientzia-koadernoa

4.1.1

LEHEN EGINKIZUNA. Ideia-jasa egitea.
Galdera hauek egingo dizkiegu ikasleei:
● Zer da, zuretzat, elektrizitatea?
● Non dago?
● Mugitzen da?
Ideia-jasa egingo dugu, talde handian edo talde txikietan, eta eztabaidarako
denbora emango diegu.

● Zertarako erabiltzen da?
● Aurkitu daiteke naturan?
■

Non? (Tximistan, autoa ukitzean, jertseren batean,
orraztean…)

Pilaren ideia aipatzea garrantzitsua da, denek ezagutzen dutelako, eta haren
bidez tresna elektrikoak martxan jartzen ditugulako.
● Zer da, zure ustez, pila bat?
● Zer egiten du?

64

●

Zergatik dauka alde batean (+) ikurra, eta (-) ikurra bestean? (Helburua ez da galdera hauei zuzen erantzutea, baizik eta hipotesiak
adieraztea).

4.1.2

BIGARREN EGINKIZUNA. Marrazkia egitea zientziakoadernoan.
Hau eskatuko diegu ikasleei: elektrizitatea kable baten barrutik nola doan
imajinatzea eta zientzia-koadernoan marraztea. Esan ume txiki-txikiak
bihurtzen direla, eta kable baten barruan daudela. Nola ikusiko dute pasatzen
elektrizitatea?
Galdera gehiago eginez eta erantzun posible batzuk emanez lagunduko diegu:
●

Zer doa kablean barrena? Energia bat, indar bat, hari batzuk...

●

Nola mugitzen da? Tximista bezala, poliki, azkar...

Marrazkiaren azpian, azalpenak idaztea lagungarria egingo zaie, oso
abstraktua baita kontzeptua bera.
Irakasleak, berriro ere, ez du ezer zuzenduko; ez du esango zer dagoen ondo
edo gaizki; ikasleei utziko die hitz egiten.
Jarraian, hainbat ikaslek marraztutako irudiak:
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4.1.3

HIRUGARREN EGINKIZUNA. Behatzea eta marrazkietan
sakontzea.
Behin bakoitzak bere marrazkia edo marrazkiak egin dituenean, elkarrekin
alderatuko dituzte, eztabaidatuko dute, marrazkia osatuko dute, edo beste
bat egingo dute.
Kontuan izango dugu adin hauetan ez dutela informazio handirik gaiari buruz,
eta elektrizitatearen kontzeptua nahiko abstraktua dela.
Hurrengo saioan, materiaren osaera landuko dugu, eta hor azalduko diegu
elektroiek zer eginkizun duten elektrizitatean.
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4.1.4

ONDORIOAK, “BAIEZTAPENA + EBIDENTZIAK” modura
idatzita.
Bukatzeko, ikasle bakoitzak talde txikian edo talde handian zer ondoriotara
iritsi diren idatziko du zientzia-koadernoan, bakoitzak bere modura,
elektrizitatea non aurkitu dezakegun eta zertarako erabil dezakegun azalduz.
Idatzitakoa beste ikasle batekin partekatuko du, ulertu duela ziurtatzeko.

Esan dezaket [BAIEZTAPENA], [EBIDENTZIA] hauengatik
Ondorioztatzen dut elektrizitatea… aurkitzen dela...
elektrizitatea (honetarako) erabiltzen dela...
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4.2 MATERIAREN OSAERA
HELBURUA. Ideia hauek barneratzea:
● Materia atomoz osatuta dago, eta era berean atomoa protoiz, neutroiz eta
elektroiz osatuta dago.
● Protoiek karga positiboa dute.
● Elektroiek karga negatiboa dute.
● Karga elektriko berdinekoak elkarrengandik urruntzen dira.
●

Karga elektriko desberdinekoek elkar erakartzen dute.

MATERIALA
★ Zientzia-koadernoa
★ Puxikak eta papertxoak
★ Plastikozko eta beirazko tutuak

4.2.1

LEHEN EGINKIZUNA. Berrikustea, eta esperientzia bat
egitea.
Aurreko saioan aipatu genuen naturan aurkitu daitekeela elektrizitatea. Ikusi
genuen, era berean, kablearen barruan zerbait zihoala (elektrizitatea), eta
horren bidez bonbilla pizten zela, aparatu bat martxan jartzen zela…
Hori guztia ulertu ahal izateko, materia nola osatuta dagoen jakin behar dugu.
Esperientzia bat egingo dugu kablearen barruan doan horretara gerturatzeko.

Talde bakoitzari puxikak eta papertxo txikiak banatuko dizkiegu. Puxikak puztu
egingo dituzte.
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Jarraibide eta galdera hauek egiten joango gara.
●

Gerturatu puxika puztua ikasleren baten burura, paretara, papertxoetara, ur-txorrotara….
○

●

Zer gertatu da? (Ezer ez).

Igurtzi indarrez puxika zuen jertsearekin, eta jarraian gerturatu
igurtzitako lekua ikasleren baten burura, paretara, papertxoetara,
ur-txorrotara….
○ Zer gertatu da?
■

Zer aldatu da puxikan, hark desberdin jokatzeko? (Materia atomoz osatuta dago, eta atomoa protoiz, neutroiz eta elektroiz. Elektroiek atomo batetik bestera
mugitzeko gaitasuna dute).

■

Nola azalduko duzu gertatutakoa? (Igurtzi ondoren,
propietate berezi bat hartu du, propietate elektrikoa).

■

Zergatik gertatu da? (Elektroiak jertsera pasa dira, eta
atomo horiek elektroiak erakartzen dituzte papertxoetatik, iletik…).

Jakinekoa da, hori guztia ikusezina izanik, ez dela erraza izango ondorio
horietara iristea. Ez da ezer gertatzen ez badute garbi ikusten. Aukera gehiago
izango dute, aurrerantzean, horra iristeko. Garrantzitsuena ideia horien
inguruan aritzea da.
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4.2.2

BIGARREN EGINKIZUNA. Marrazkia egitea zientziakoadernoan.
Elektrizitatea, atomoa… ikusezinak direnez, gelako arbelean marraztuko dugu
atomoa haren osagaiekin: neutroiak, protoiak (+) eta elektroiak (-). Eta
azalpenak emango ditugu elektroien mugimenduari buruz.
Ikasleek arbeleko marrazkia egingo dute koadernoan.
Jarraian, eurek marraztuko dute nola imajinatzen duten daudela protoiak eta
elektroiak puxika eta papertxoen artean.
Behin bakoitzak bere marrazkia edo marrazkiak egin dituenean, elkarrekin
alderatuko dituzte, eztabaidatuko dute, adostuko dute, marrazkia osatuko
dute edo beste bat egingo dute.

4.2.3

HIRUGARREN EGINKIZUNA. Behatzea eta marrazkietan sakontzea.
Aurreko esperientzian erakarpen-indarra ikusi ahal izan dute. Baina
erakarpen-indarrak aurkakoa ere badu, urruntzearena.
Beste esperientzia bat egingo dugu.
Ikasle talde bakoitzari puxikak, beirazko tutua eta plastikozko tutua emango
dizkiogu.
Jertsearekin igurtzi, eta elkarrengana hurbiltzeko esango diegu.
Jarraian, beheko taula beteko dute zer gertatu den adieraziz.
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ERAKARRI ALA URRUNDU?
Puxika

Plastikozko tutua

Beirazko tutua

Puxika
Plastikozko tutua

Beirazko tutua

Galdera hauek egingo dizkiegu:
● Zer ikurrekin irudikatu ditugu elektroiak marrazkian?
● Eta protoiak?
● Erakarpena dagoenean, zein elementuk erakarri dute elkar, zure
ustez?
●

Urrundu direnean, aldiz, zein elementu urrunduko ziren elkarrengandik?

4.2.4

ONDORIOAK, “BAIEZTAPENA + EBIDENTZIAK” modura
idatzita.
Bukatzeko, ikasle bakoitzak talde txikian edo talde handian zer ondoriotara
iritsi diren idatziko du zientzia-koadernoan, bakoitzak bere modura, protoien
eta elektroien izaera eta joerari buruz.
Idatzitakoa beste ikasle batekin partekatuko du, ulertu duela ziurtatzeko.

Esan dezaket [BAIEZTAPENA], [EBIDENTZIA] hauengatik.
Ondorioztatzen dut elektroien mugimendua dela eta, puxikak gauza batzuk
erakartzen dituela, eta beste batzuk urrunarazi egiten dituela…
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4.3 ELEKTRIZITATEAREN EREDU MEKANIKOA
HELBURUA. Ideia hauek barneratzea:
● Atomoetako elektroiak korronte elektrikoaren arduradunak dira.
● Korronte elektrikoa elektroien talde-mugimenduaren emaitza da.

MATERIALA
★ Zientzia-koadernoa
★ Legoko fitxak

4.3.1

LEHEN EGINKIZUNA. Berrikustea
Aurreko saioetako ideiak gogoratzen:
●

Elektrizitatea leku batetik bestera doa kabletik barrena. Baina zer
doa, zehazki, kabletik? (Elektroiak)

●

Pilak ere badu zerbait barruan; izan ere, kableak eranstean edo
bonbilla jartzean, argi egiten du. Zer ote du barruan? (Elektroiak
bultzatzen dituen energia)

●

Materia baten atomoetako elektroiek mugitzeko ahalmena dute.
Beraz, zer doa kabletik? (Elektroiak)

●

Zerk sortzen du elektrizitatea? (Elektroiek)
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4.3.2

BIGARREN EGINKIZUNA. Elektrizitatearen eredu
mekanikoa.
Ikasleek, biribilean jarrita, kablea, elektroiak, pila, bonbilla, etengailua… irudikatuko dituzte.
Ikasleek kablea osatuko dute, eta izkinakoa, pilari lotuta dagoenez, elektroiak
martxan jartzeaz arduratuko da. Legoko piezak pasatzen joango da elektroiak
balira bezala.

Pieza hauek ELEKTROIAK irudikatuko dituzte.
Hasieran, denek elektroi bana izango dute
eskuan, materia ELEKTROIEZ osatuta dagoela
irudikatuz.
Eskuan pieza bat bakarrik eduki dezakegu.
Eskuan duguna ondokoari pasatu arte ezin
dugu beste bat hartu.

Alkandora zurikoak PILA irudikatzen du, eta
elektroiak pasatzen hasi nahi du, baina
eskuko ELEKTROIA ondokoari pasatu arte
ezin du beste bat hartu. Beraz, azkenekoak
bere pieza uzten du mahaian, eta polikipoliki ELEKTROIAK martxan jartzen dira.
KORRONTE ELEKTRIKOA sortzen hasi da.

Korroan jarrita, KABLEA irudikatzen dugu.
Korroaren amaierako neskak ELEKTROIAK,
berriro, beren lekuan uzten ditu, hau da,
PILAN, baina energia gutxirekin.

Eskuan dugun ELEKTROIA ondokoari pasatu
arte, ezin dugu beste bat hartu. Eskua hutsik
dugunean hartuko dugu. ATOMOAK
ELEKTROI gehiegi dituenean, beste atomo
bati pasatu behar izaten dio. ATOMOAK ez
ditu ELEKTROIAK besterik gabe botatzen.

73

Ikasle batek ETENGAILUAREN funtzioa
egingo du. Eskua altxatuko du, eta
piezak pasatzeari utziko dio. Zer gertatu
da? Eskua jaitsi, eta piezak pasatzen
jarraituko du.
Edo zirkuitua irekitzen bada nonbait,
hau da, kablea puskatzen bada, zer
gertatuko da? ELEKTROIAK ezin dute
pasatzen jarraitu.

Beste ikasle batek BONBILLA irudikatuko du.
Harengana ELEKTROI bat iristen denean, ARGIA
piztuko da. (Atzeko eskuan edukiko duen
linterna piztuko du).

Behin jokoa edo KORRONTE ELEKTRIKOA martxan jarrita, galdera hauek egiten
joango gara:
●

Zer lan egiten du pilak? (Pilak elektroiak bultzatzen ditu, elektroi
batzuk ateratzen dira pilatik, baina ez guztiak. Pilak energia elektriko bihurtzen du barruan daukan energia kimikoa).

●

Elektroi guztiak bueltatzen dira pilara? (Bai, baina energia gutxiagorekin, esan dezagun).

●

Zergatik gastatzen da pila? (Pilaren barruko erreakzio kimikoa
puntu orekatu batera iristen denean, pila agortu egiten da; ez
dauka indarrik elektroiak bultzatzen jarraitzeko).

●

Zer gertatuko da kablea puskatzen bada? (Elektroiak ez dira pasako).

● Berdin du nondik puskatzen den kablea?
● Non kokatuko da etengailua?
● Zer geratuko da etengailua irekitzen bada?
● Noiz pizten da argia?
● Azkar mugitzen dira elektroiak?
● Elektroi guztiak ateratzen dira pilatik?
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4.3.3

HIRUGARREN EGINKIZUNA. Behatzea eta ereduan sakontzea.
Ikasleek koadernoan marraztuko dute egina izango duten esperientzia.
Lagungarri hauek emango dizkiegu:
●

Kablea marra batek irudikatuko du.

●

Pila laukizuzen batek.

●

Bonbilla biribil bat izango da.

●

Etengailua makilatxo bat okertuta.

Ikasleek erabaki beharrekoak:
● Non kokatuko duzu elementu bakoitza?
● Berdin al du bakoitzaren posizioak?
● Akaso ordena jakin bat du elementu bakoitzak?
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4.3.4

ONDORIOAK, “BAIEZTAPENA + EBIDENTZIAK” modura
idatzita.
Bukatzeko, ikasle bakoitzak talde txikian edo talde handian zer ondoriotara iritsi diren idatziko du zientzia-koadernoan, bakoitzak bere modura, elektrizitatea kabletik nola doan azalduz.
Idatzitakoa beste ikasle batekin partekatuko du, ulertu duela ziurtatzeko.
Esan dezaket [BAIEZTAPENA], [EBIDENTZIA] hauengatik.
Ondorioztatzen dut elektrizitatea kabletik doanean, elektroiak direla kabletik doazenak...
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4.4 PILA ETA BONBILLA. MATERIAL EROALEAK ETA
ISOLATZAILEAK
HELBURUAK.
● Pilaren eta bonbillaren artean elektroiak nondik nora mugitzen diren jakitea.
● Material eroaleak eta isolatzaileak zer diren jakitea eta ezagutzea.

MATERIALA
★ Zientzia-koadernoa
★ Pilak (talde bakoitzarentzat bat)
★ Bonbilla (talde bakoitzarentzat bat)
★ Hiru kable talde bakoitzarentzat
★ Zinta isolatzailea (talde bakoitzarentzat bat)
★ Material eroaleak: burdina, altzairua, kobrea, aluminioa…
★ Material isolatzaileak: beruna, plastikoa, egurra, papera, beira, oihala...

4.4.1

LEHEN EGINKIZUNA. Igarkizun bat, ikasitakoa berrikasteko.
Gogoratuko ditugu orain arte erabilitako kontzeptuak: korronte elektrikoa,
pila, elektroiak…
Jarraian, lau irudi hauek emango dizkiogu talde bakoitzari, eta erabakiko dute
hauetako zeinek adierazten duen ondoena korronte elektrikoaren norabidea
eta indarra.
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NOLAKOA DA BONBILLA PIZTEN DUEN KORRONTEA?

●

Hasieran, isilean, ikasle bakoitzak aukera bat egingo du, eta arrazoiak pentsatuko ditu.

●

Taldean, bakoitzak egin duen aukera adieraziko du arrazoiak emanez.

● Bukatzeko, denen arrazoiak entzun ondoren, ados jartzen saiatuko
dira.

(Aukera egokia D da. Elektroiak pilaren anodotik (-) katodora (+) doaz, eta
ateratzen diren elektroi guztiak itzultzen dira; ez dira bidean galtzen. Pila
gastatzen da barruko erreakzio kimikoa moteltzen doalako, eta indarrik gabe
gelditzen delako elektroiak bultzatzen jarraitzeko).

78

4.4.2

BIGARREN EGINKIZUNA. Oinarrizko zirkuitua eta material
eroaleak eta isolatzaileak.
Ikasle talde bakoitzari pila, bonbilla, zinta isolatzailea eta bi kable emanda,
zirkuitu elektrikoa egiteko eskatuko diogu. Ondo egiten badute, argia piztuko
da.
Zirkuituaren oinarria dutela, hainbat material mota sartuko dute zirkuituan
hirugarren kablea erabilita.

Oinarrizko zirkuitua

Koilararekin

Kortxoarekin

Ohartuko dira batzuetan argia pizten dela eta besteetan ez. Probak egin
ditzatela guk emandako materialekin, eta gelan aurkituko dituzten beste
hainbatekin. Taula hau osatzen joango da bakoitza bere zientzia-koadernoan:
MATERIALA

ARGIA PIZTEN DA?

EROALEA EDO
ISOLATZAILEA?
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4.4.3

HIRUGARREN EGINKIZUNA. Behatzea eta marrazkietan
sakontzea.
Ikasle bakoitzak koadernoan marraztuko ditu aurreko eginkizunean erabilitako
bi zirkuituak:
● Oinarrizkoa: pila, bonbilla eta kablea.
● Oinarrizkoa eta material bat tartean duela.
Gogoratu: kablea (marra), pila (laukizuzena), etengailua (marra okertua) eta
bonbilla (biribila).
Taldekideek bi definizio osatuko dituzte:
● material eroaleak zer diren esaten duena.
● material isolatzaileak zer diren esaten duena.

4.4.4

ONDORIOAK, “BAIEZTAPENA + EBIDENTZIAK” modura
idatzita.
Bukatzeko, ikasle bakoitzak talde txikian edo talde handian zer ondoriotara
iritsi diren idatziko du zientzia-koadernoan, bakoitzak bere modura, pilaren
eta bonbillaren arteko elektroien norabidea nolakoa den azalduz.
Idatzitakoa beste ikasle batekin partekatuko du, ulertu duela ziurtatzeko.

Esan dezaket [BAIEZTAPENA], [EBIDENTZIA] hauengatik.
Ondorioztatzen dut irudi egokia D dela...
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4.5 ZIRKUITU ELEKTRIKOAK SERIEAN ETA PARALELOAN.
INTENTSITATEA
HELBURUA. Zirkuitu elektrikoan bi bonbilla edo gehiago jartzen ditugunean haiek seriean edo paraleloan egon daitezkeela ohartzea, eta bakoitzaren desberdintasun batzuk
ezagutzea. Baita INTENTSITATEA kontzeptua ulertzea ere.

MATERIALA
★ Zientzia-koadernoa
★ Pilak (talde bakoitzarentzat bat)
★ Bonbilla (talde bakoitzarentzat bi)
★ Sei kable talde bakoitzarentzat
★ Zinta isolatzailea (talde bakoitzarentzat bat)
★ Amperemetroa (izanez gero; bestela, ez da beharrezkoa)

4.5.1

LEHEN EGINKIZUNA. Berrikustea eta ideia-jasa egitea.
Ikasleei esango diegu zirkuitu elektrikoa egiteko beharrezko materialak
emango dizkiegula. Material horiek zein diren gogoratuko dugu haiekin batera.
Materiala eman baino lehen, esango diegu oraingoan bi bonbilla emango dizkiegula zirkuituan jartzeko.
Eskatuko diegu pentsatzeko ea nola jarriko lituzketen bi bonbilla horiek zirkuituan. Bi modu badirela bonbilla horiek jarri ahal izateko.
Talde handian edo talde txikietan ideiak botatzen utziko diegu.
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4.5.2

BIGARREN EGINKIZUNA. Marrazkia egitea zientziakoadernoan.
Bakoitzak zientzia-koadernoan marraztuko du, zirkuituan bonbillak kokatzeko
bi modu horietan.
(Gogoratu zirkuitua egiteko irudiak: bonbilla = biribila, pila = laukizuzena,
kablea = marra, etengailua = okerka dagoen marra).
Laguntza emango diegu, asmatu ezinean baldin badabiltza. Marrazkiaren azpian, azalpenak idatz ditzakete.
Behin bakoitzak bere marrazkia edo marrazkiak egin dituenean, elkarrekin alderatuko dituzte, eztabaidatuko dute, adostuko dute, marrazkia osatuko dute
edo beste bat egingo dute.

4.5.3

HIRUGARREN EGINKIZUNA. Behatzea eta marrazkietan
sakontzea.
Zirkuituak osatzeko materiala banatuko zaie, eta talde bakoitzak bi zirkuituak
muntatuko ditu.

Zirkuitua seriean

Zirkuitua paraleloan

Bi zirkuituak desberdinak direla ikusten da. Baina… zertan dira desberdin?
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Taldean hitz egingo dute ea zer alde dauden zirkuitu baten eta bestearen artean.
Galdera hauek eginez lagunduko diegu:
●

Pilatik ateratzen diren elektroiek zer bideri jarraitzen diote kasu
bakoitzean?

●

Demagun pilatik 10 elektroi ateratzen direla. Nora doaz 10 elektroi
horiek zirkuitu batean eta bestean?

Elektrizitatearen eredu mekanikora itzul gaitezke, eta ikasleekin biribil bat
eginez, zirkuitu bat eta bestea irudikatu gure gorputzekin.
● Serieko zirkuituan, nondik joan dira elektroi guztiak?
Minutu batean zenbat elektroi pasatzen diren kontatuko dugu.
●

Zenbat pasatu dira? (Denbora jakin batean pasatzen diren elektroi
kopuruari INTENTSITATEA deritzo).

● Paraleloko zirkuituan, nondik joan dira elektroiak?
Minutu batean, adar bakoitzetik zenbat elektroi pasatzen diren kontatuko
dugu.
●

Zenbat pasatu dira adar bakoitzetik? (Intentsitatea erdira jaitsi da
adar bakoitzean).
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4.5.4

ONDORIOAK, “BAIEZTAPENA + EBIDENTZIAK” modura
idatzita.
Bukatzeko, ikasle bakoitzak talde txikian edo talde handian zer ondoriotara iritsi diren idatziko du zientzia-koadernoan, bakoitzak bere modura, serieko zirkuituaren eta paraleloko zirkuituaren arteko aldea azalduz, intentsitateari dagokionean.
Idatzitakoa beste ikasle batekin partekatuko du, ulertu duela ziurtatzeko.

Esan dezaket [BAIEZTAPENA], [EBIDENTZIA] hauengatik.
Ondorioztatzen dut serieko zirkuituak eta paraleloko zirkuituak desberdinak
direla intentsitateari dagokionean...
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4.6 ZIRKUITU ELEKTRIKOEN MUNTAKETA DESBERDINAK
HELBURUA. Zirkuitu elektriko desberdinak muntatzen jakitea.
● Etengailu batek bonbilla bat eta motor bat pizten eta itzaltzen ditu.
● Bi etengailu, bakoitzak bonbilla bat pizten eta itzaltzen du.
● Bi etengailuetatik bonbilla bera pitz eta itzali daiteke.

MATERIALA
★ Zientzia-koadernoa
★ Pilak (talde bakoitzarentzat bat)
★ Bonbilla (talde bakoitzarentzat bi)
★ Kableak ( talde bakoitzarentzat sei)
★ Zinta isolatzailea (talde bakoitzarentzat bat)
★ Etengailuak (talde bakoitzarentzat bi)
★ Motorrak (talde bakoitzarentzat bat)

4.6.1

LEHEN EGINKIZUNA. Ideia-jasa egitea.
Ikasleei esango diegu zirkuitu elektrikoa egiteko beharrezko materialak
emango dizkiegula. Material horiek zein diren gogoratuko dugu haiekin
batera.
Oraingoan, adieraziko zaie baldintza batzuk betetzen dituzten zirkuituak
muntatuko dituztela, eta, talde txikietan, ekintza hauek nola gauzatu
pentsatzen hasiko dira.
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● Etengailu batek bonbilla bat eta motor bat pizten eta itzaltzen di-

tuen zirkuitua.
● Bi etengailu, bakoitzak bonbilla bat pizten eta itzaltzen dituen zir-

kuitua.
● Bi etengailuetatik bonbilla bera pitz eta itzali dezakeen zirkuitua.
● Semaforo bat eraikitzea.
Kasu bakoitzean, begiratzen joango dira ea serieko zirkuitua edo paraleloko
zirkuitua muntatuko duten, baita etengailuak non kokatuko dituzten ere.

4.6.2

BIGARREN EGINKIZUNA. Marrazkia egitea zientziakoadernoan.
Marraztu dezala bakoitzak zientzia-koadernoan zirkuitu horiek nola
muntatuko lituzkeen. (Irakasleak erabakiko du haietako zein muntatuko
duten).
(Gogoratu zirkuitua egiteko irudiak: bonbilla = biribila, pila = laukizuzena,
kablea = marra, etengailua = okerka dagoen marra).
Marrazkiaren azpian azalpenak idatz ditzakete.
Behin bakoitzak bere marrazkia edo marrazkiak egin dituenean, elkarrekin
alderatuko dituzte, eztabaidatuko dute, adostuko dute, marrazkia osatuko
dute edo beste bat egingo dute.
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4.6.3

HIRUGARREN EGINKIZUNA. Behatzea eta marrazkietan
sakontzea.
Zirkuituak muntatzeko materiala banatuko zaie, eta talde bakoitzak zirkuitu
desberdinak muntatuko ditu.
Irakaslea alboan dute laguntza behar dutenerako, arazoa identifikatzen
laguntzeko eta nola konpondu pentsatzen laguntzeko.
Behean, semaforoa muntatzeko diseinua:

Elektrizitate-maketa. Jose Luis Puras Puras. Salvatella argitaletxea.
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4.6.4

ONDORIOAK, “BAIEZTAPENA + EBIDENTZIAK” modura
idatzita.
Bukatzeko, ikasle bakoitzak talde txikian edo talde handian zer ondoriotara
iritsi diren idatziko du zientzia-koadernoan, bakoitzak bere modura, zirkuitu
bakoitza nola muntatu duen adieraziz.
Idatzitakoa beste ikasle batekin partekatuko du, ulertu duela ziurtatzeko.

Esan dezaket [BAIEZTAPENA], [EBIDENTZIA] hauengatik.
Ondorioztatzen dut...
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4.7 GELA BATEN ARGIZTAPENA ZAPATA-KAXA BATEAN
HELBURUA. Zirkuitu elektrikoen erabilera gauzatzea logela bateko
argiztapenean.

MATERIALA
★ Zientzia-koadernoa
★ Pilak
★ Bonbillak
★ Kableak
★ Zinta isolatzailea
★ Etengailuak
★ Zapata-kaxak
★ Kartoia edo Lego piezak

4.7.1

LEHEN EGINKIZUNA. Esperientziaren aurreantolaketa.
Hasteko, erabakiko da ondorengo lana banaka, binaka edo taldeka egingo
duten.
Zer da egitekoa? Logela baten argiztapena muntatzea zapata-kaxa batean.
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Behean, ideia ondo ulertzeko adibide baten irudia.

4.7.2

BIGARREN EGINKIZUNA. Marrazkia egitea zientziakoadernoan.
Lantaldeak adostu ondoren, eta lanari ekin baino lehen, marraztu edo idatz
dezatela zientzia-koadernoan zenbat argi egongo diren logela horretan, eta
nola piztuko eta itzaliko diren.
Horrez gain, erabakiko dute zer material erabiliko duten logela gauzatzeko:
Lego fitxak, kartoia...

4.7.3

HIRUGARREN EGINKIZUNA. Behatzea eta marrazkietan
sakontzea.
Zirkuituak muntatzeko materiala banatuko zaie, eta lanari ekingo diote.
Irakaslea alboan dute laguntza behar dutenerako, arazoa identifikatzen
laguntzeko, eta nola konpondu pentsatzen laguntzeko, galderak eginez.
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Eskulan dexente izaten du: moztu, kola eman, neurriak hartu, kableak ondo
erantsi… eta ikasle batzuek laguntza behar izaten dute. Poliki-poliki eta
pazientziaz, dena egiten joaten da.

4.7.4

ONDORIOAK, “BAIEZTAPENA + EBIDENTZIAK” modura
idatzita.
Bukatzeko, ikasle bakoitzak gelaren argiztapena nola egin duen azalduko du
zientzia-koadernoan.
Idatzitakoa beste ikasle batekin partekatuko du, ulertu duela ziurtatzeko.

Esan dezaket [BAIEZTAPENA], [EBIDENTZIA] hauengatik.
Esan dezaket gelako argiztapenak ondo funtzionatzen duela...
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4.8 AUTO MOTORDUNA
HELBURUAK
●

Zirkuitu elektrikoen erabilera gauzatzea auto bat eraikitzeko eta mugimenduan jartzeko.

● Motorra zer den ulertzea.

MATERIALA
★ Zientzia-koadernoa
★ Pilak
★ Motorra (auto bakoitzak bat)
★ Kableak
★ Zinta isolatzailea
★ Hegal txikiak (helizeak)
★ Esne-kaxak edo txotx zabalak autoa eraikitzeko
★ Gurpilak egiteko tapoi biribilak
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4.8.1

LEHEN EGINKIZUNA. Motorraren inguruan pentsamendua astintzen.
Hasteko, motor bana eskuetan dutela, hausnarketa bultzatuko dugu
kontzeptu honen inguruan:

●

Zer dela uste duzu motor bat? (Saiatu deskribatzen).

●

Zein izango ote da bere eginkizuna? (Mugimendua sortzea).

●

Ardatz txiki bat du albo batean. Zer egingo du? Zertarako? (Mugimendua sortzen du, eta zerbait eransten bazaio, erantsitakoa ere
mugimenduan jarriko du).

●

Nola lortuko dugu ardatz txiki hori mugimenduan jartzea? (Pilaren
energiarekin).

●

Zer ote da energia? (Gorputzek beren inguruan aldaketak sortzeko
duten gaitasuna).

●

Zer energia mota sortzen du pila batek? (Pilaren barruko energia
kimikoak elektroiak bultzatzen ditu, eta martxan jartzen ditu. Horrek energia elektrikoa sortzen du).

●

Nola lotuko ditugu pila eta motorra? (Kableen bidez. Elektroiak
anodotik katodora doaz; beraz, helizeak eskuinerantz edo ezkerrerantz mugituko dira. Autoa aurrera edo atzera joango da).

●

Zer jarriko dugu ardatz horretan autoa mugiarazteko? (Helize batzuk).

●

Zer energiaz baliatuko dira helize horiek? (Energia eolikoaz).
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●

Bukatzeko, zenbat energia mota erabiliko dira autoa martxan jartzeko? (Energia elektrikoa motorra martxan jartzeko, eta energia
eolikoa autoa mugitzeko).

4.8.2

BIGARREN EGINKIZUNA. Autoa eraikitzea.
Bakoitzak bere autoa eraiki nahi izaten du. Elkarri lagunduz, eta irakaslearen
laguntzaz, autoak eraikitzen joango dira.
Eskulan dexente izaten du: moztu, kola eman, neurriak hartu, kableak ondo
erantsi, zuloak egin tapoiei… eta ikasle batzuek laguntza behar izaten dute.
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Esne-kaxarekin egindako autoa.
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4.8.3

HIRUGARREN EGINKIZUNA. Behatzea eta ereduan sakontzea.
Behin autoa muntatuta, posible da hura egoki ibiltzea, edo atzeraka ibiltzea,
gurpilak trabatuta edukitzea, autoa aurretik edo atzetik altxatzea…
Orain dator marrazkietan sakontzeko garaia, arazoak identifikatzeko eta
konponbidea bilatzen saiatzeko aukera.

4.8.4

ONDORIOAK, “BAIEZTAPENA + EBIDENTZIAK” modura
idatzita.
Bukatzeko, ikasle bakoitzak autoaren funtzionamendua azalduko du zientziakoadernoan, ahalik eta modu zehatzenean.
Idatzitakoa beste ikasle batekin partekatuko du, ulertu duela ziurtatzeko.

Esan dezaket [BAIEZTAPENA], [EBIDENTZIA] hauengatik.
Esan dezaket autoa martxan jarri dudala...
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5. EKOSISTEMA
Hona hemen saioen zerrenda:
5.1 Ainararen Floridako dortoka -15.2 Ibilaldia: herriaren inguruko ekosistemak
5.3 Ekosistema bateko elementuen arteko harremanak
5.4 Materia organikoaren deskonposizio-prozesua
5.5 Ainararen Floridako dortoka -25.6 Ur-ipurtatsa Leitzaranen
5.7 Ur-ipurtatsaren habitata
5.8 Ur-ipurtatsa Ollokoko basoan
5.9 Ur-ipurtatsaren ilajea

“Investigamos las relaciones entre los seres vivos” dokumentuan oinarrituta.
Jordi Martí, Arnau Amat eta Isabel Jiménez
Petits talents cientifics
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5.1 AINARAREN FLORIDAKO DORTOKA -15.1.1 LANDU NAHI DIREN IDEIA NAGUSIAK
● Ekosistema bateko elementuek lotura dute elkarren artean.
●

Ekosistema batean elementu berri bat sartzen bada, litekeena da aldaketak sortzea ekosistema horretan.

5.1.2 HELBURUA
●

Ikasleek duten informazioa eta dakitena erabiltzea, hala nola ideiak eta eskema
mentalak, jarraian proposatuko zaien arazoari konponbidea bilatzeko.

5.1.3 MATERIALA
● Zientzia-koadernoa
● Ainararen lagunen ideiak

5.1.4 SAIOAREN DINAMIKA
1. Istorio bat kontatuko diegu. Istorio horretan, Ainarak laguntza eskatuko die lagu-

nei, etxean daukan dortokarekin sortu zaion arazoa konpontzeko.
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KONTAKIZUNA
Duela urte batzuk, Floridako dortoka bat oparitu zioten Ainarari. Dortoka hori nahiko
desberdina da Berastegiko erreka inguruan bizi diren dortoketatik.
FLORIDAKO DORTOKA

EUSKAL HERRIKO DORTOKAK

Euskal Herriko anfibioak eta narrastiak ezagutzen. Alberto Gonzalez.
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Kontua da Ainara urte askoz egon dela etxean dortoka zaintzen, baina orain asko handitu
da, jadanik 15 cm luze da, eta ez zaio kabitzen berarentzat erosi zuen arrainontzian.
Ainararen familiaren etxea nahiko txikia da, eta gurasoek esan diote ezin dutela
arrainontzi handiago bat erosi. Halaber, dortoka oldarkor dago; batzuetan, arrainontzia
garbitzean, eskuan hozka egin izan die.
Ainara pentsatzen ari da agian hobe duela Berastegiko Zelai errekan uztea bere dortoka.
Amari entzun dio Berastegin beste dortoka batzuk bizi direla, eta uste du haiekin gustura
biziko dela. Baina ez dago guztiz ziur ondo konponduko ote den haiekin, jatekoa izango
ote duen… eta, horregatik, zuengana jo du, laguntza eske.
2. Ikasleei eskatuko diegu imajinatu dezatela dortoka hori Zelai errekan, aske, egun
batez. Galdera hauei, isiltasunean, nor bere buruan erantzuten saiatuko dira.
● Zer beharko du bizitzeko?
● Zer beste bizidunekin egingo du topo errekan?
● Nolako harremana izango du haiekin?
● Zer jango du?
● Elementu bizigabeak beharko ditu? Zein?

3. Goiko galdera horien erantzunak, lehenengo, banaka idatziko ditu ikasle bakoitzak

beheko taulan, eta, jarraian, taldean azalduko dituzte. Adostasun batera iristen
saiatuko dira.
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FLORIDAKO DORTOKA BERASTEGIKO ERREKAN
Zer behar du bizitzeko?

Zer beste bizidunekin egingo du
topo errekan?
Nolako harremana izango du
haiekin?
Zer jango du?

Elementu bizigabeak beharko
ditu? Zein?

4. Ainararen beste lagun batzuen iritziak erakutsiko dizkiegu (arbelean idatz ditza-

kegu):

AINARAREN LAGUNEN IRITZIAK

NAIARA

AITOR

-Askatzen baduzu, ez du aurkituko behar -Nik uste dut ederki biziko dela errekan,
duen guztia bizitzeko, dortoka hori ez askatasunean!!!
delako
hemengoa;
Floridakoa
da,
AEBkoa!!!

JOXE

MARIA

-Ez dut uste askatu beharko zenukeenik!

-Denok gauza bera egingo bagenu, dortoka
gehiegi elkartuko lirateke, eta ez lukete
Arazoak ekar diezazkieke errekan bizi diren janari nahiko edukiko!
beste animaliei.
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Gero, galdera hauek egingo dizkiegu:
●

Eta zu, norekin zaude ados? Arrazoitu erantzuna. (Bat baino gehiagorekin
egon zaitezke ados edo batekin ere ez).

● Norekin ez zaude ados? Arrazoitu erantzuna.

5. Esango diegu iritzi horiei buruz hitz egiteko taldean, eta arrazoiak emateko.

6. Azkenik, talde handian partekatuko ditugu talde desberdinetan atera diren ideiak.
IRAKASLEENTZAKO GIDA:
●

Taldeetan atera diren antzeko ideiak bilduko ditugu alde batetik; eta aurkako ideiak edo ideia desberdinak nabarmenduko ditugu, bestetik:
■ Batzuek X nabarmendu duzue, besteek ez. Garrantzitsua ote
da ideia hori?
■ Gehienak ados zaudete X horrekin; baina gutxi batzuek uste
duzue…

7. Eskola-saioa bere horretan utziko dugu. Irakasleak ez ditu ideiak gehituko, ez du

informazio berririk emango.
Oraingo honetan, ikasleen ideiak eta asmoak agerian jartzea da helburua. Multzo
honetako azken eskola-saioan, Ainararen dortokaren gaia ekarriko dugu berriro
gogora, eta ziur aski ideia eta iritzi aberatsagoak agertuko dituzte Ainararen
arazoa konpontzeko.
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5.2 IBILALDIA: HERRIAREN INGURUKO EKOSISTEMAK
5.2.1 LANDU NAHI DIREN IDEIA NAGUSIAK
● Inguruan ekosistema desberdinak ditugula ohartzea (basoa, larreak, baserriingurua, erreka…).
●

Ekosistema guztien edo gehienen elementu komunak ezagutzea (eguzkia, haizea,
ura, lurra).

● Ekosistemen arteko desberdintasunak aztertzea.
● Zenbait elementuren rola behatzea: mihura, zizareak, onddoak…
●

Elementuen arteko harremanak bilatzea (erlea eta lorea, armiarma-sarearen zeregina…).

5.2.2 HELBURUA
● Ikasleek gaiaren gaineko ideia nagusiak berenganatzea.
Ibilaldi bat egingo dugu herriaren inguruan, eta geldialdiak egiten joango gara,
ikasleek arreta jar dezaten ekosistemetako elementu desberdinetan. Denboratxoa
emango dugu erreka ondoan edo baso batean, ekosistema horietako elementuen
arteko harremanak bilatu ditzaten.

5.2.3 MATERIALA
● Mendirako arropa egokia
● Botila bat ur
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5.2.4 SAIOAREN DINAMIKA
1. Eskola-inguruan ibilalditxo bat egingo dugu, ekosistemak zer diren eta zer elemen-

tuk osatzen duten pentsatuz, behatuz, azalduz, eztabaidatuz... eta EKOSISTEMA hitzari buruz arituko gara.
● Zer den
●

Inguruan ditugun ekosistemak

● Ekosistemen arteko berdintasunak eta desberdintasunak
● Ekosistemako elementu bizigabeak
● Ekosistemako elementu bizidunak

2. Ez dugu ez koadernorik, ez arkatzik eramango mendira. Bizipenak dira garrantzi-

tsuenak ekintza honetan. Ikasleek xurgatuko duten informazioa bere baitan ekarriko dute, azalean, bihotzean.

3. Hurrengo saioan, ekosistema bateko elementuak eta haien arteko harremanak
irudikatuko dituzte kartulina batean. Eta, horretarako, oso garrantzitsua izango da
bakoitzak naturako elementu horiekin izandako bizipen pertsonala.
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5.3 EKOSISTEMA BATEKO ELEMENTUEN ARTEKO
HARREMANAK
5.3.1 LANDU NAHI DIREN IDEIA NAGUSIAK
● Ekosistema gehienek eguzki-energia behar dute irauteko.
●

Elementu bizigabeek eta organismo bizidunek lotura sendoa dute elkarren artean.

●

Ekosistema bateko organismo biren arteko harremanak mota desberdinetakoak izan daitezke (onura ematen die biei, bati onura eta besteri kaltea, bati
onura baina besteari kalterik ez…).

5.3.2 HELBURUA
●

Ekosistema bateko elementuek (bizigabeak eta bizidunak) elkarrekin nolako
harremana duten edo nolako harremana izan dezaketen aztertzea, harremansare handi bat irudikatuz. Harreman horien onurak eta kalteak aztertzea.

5.3.3 MATERIALA
●

Ekosistema bateko elementuen 20 txartel talde bakoitzarentzat, eta beste
txartel-joko bat, bukaerako ariketarako.
○

Txartel-joko horiek pagadi batean aurkitu daitezkeen elementuak irudikatuko dituzte: abiotikoak (eguzkia, lurra, ura…), landareak, animaliak,
bizkarroiak (akaina…), deskonposatzaileak (zizarea…).

○

Txarteletako elementuak (tximeletak, inurriak, hegaztiak…), gehienetan,
talde moduan hartu behar dira kontuan, ez elementu soil bezala.

●

Ipuina: Txolarreak maite zituen neskatoa

● Artile berdea eta gorria
● Kartulina beltza
● Zinta itsasgarria
● Zientzia-koadernoa
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5.3.4 SAIOAREN DINAMIKA
1. Ikasleei azalduko diegu pagadi bateko elementuak elkarrekin lotuz sare handi bat
irudikatuko dugula. Eta pagadiko elementuen artean lotura edo harremanak nolakoak diren aztertuko dugu: ona guztientzat, txarra batentzat…
● Ikasleak taldeka jarriko dira.
● Txartel-joko bat izango dute eskura (20 txartel).
● Txartelak taldekideen artean banatuko dira.
●

Astia utziko diegu, ikasle bakoitzak bere txartelak begiratu, irakur eta uler
ditzan.

2. Kartulina beltza zabalduko dugu taldearen erdian, eta artile berdea eta gorria jarriko ditugu beren eskura.
●

Ikasleek banan-banan, txandaka, eskuan duten txarteletako bat kartulinan
jarriko dute. Adi! Jartzen duten txartelak lotura izan behar du aurretik jarrita dagoen txartelen batekin. Eta bi txartel horiek artile gorriz edo berdez
lotuko ditu. (BERDEA - harreman ona edo neutroa; GORRIA - txarra bietako
batentzat).

● Karta-jokoan bezala, hurrenkera bati jarraituko zaio. Irakasleak laguntza
eskainiko die, zalantzarik sortuz gero.
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●

Modu horretan, sare bat osatzen joango dira. (Ez da ezer gertatzen harreman guztiak islatzen ez badituzte; txartel guztiak jarrita daudenean, sarea
osatuta geldituko da).

3. Sortutako sarearen azterketa.
Taldeka, hainbat galderari erantzuten joango dira “arkatzak erdira” dinamikari jarraituz: orri bakarra izango dute talde osoarentzat, eta galderei (dauden hurrenkeran) erantzuten joango dira, taldearen laguntzaz.
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Nork jaten du nor, zuen
sarean? (5 adibide)

Nondik ateratzen dute
landareek bizitzeko behar
duten energia?

Eta animaliek? Nondik
ateratzen dute energia?

Ba al dago landareak bakarrik jaten dituen animaliarik?

Ba al dago beste animalia
batzuk bakarrik jaten
dituen animaliarik?

Zer elementu bizigabe
daude zuen sarean?

Zer elementurekin dute
harremana elementu
bizigabeek?
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4. Behin talde bakoitzak bere sarea eginda eta aztertuta daukanean, talde handian
partekatuko du egindako lana.


Lan honetarako, txartel-joko berria eta kartulina zuria erabiliko ditugu.



Talde bakoitzaren ekarpenekin, sare berri bat osatuko dugu. Artilea erabili
ordez, errotuladore berdea eta gorria erabiliko ditugu.



Irakaslea poltsa batetik elementu batzuk ateratzen joango da, eta taldeka
esango dute zer beste elementurekin lotu duten, eta artile gorria edo berdea jarri dioten.

5. Sare berri hau osatzen goazen bitartean, edo osatutakoan, ideia hauek garatzen
joango gara ikasleekin:




Berariazko hiztegia:


elikadura-katea



elementu biotiko eta abiotikoak



deskonposatzaileak



mutualismoa



parasitismoa

Ekosistemako elementu guztiak hiru taldetan banatu daitezke:


EKOIZLEAK



KONTSUMITZAILEAK



DESKONPOSATZAILEAK

Horren inguruan ariketatxoren bat egin daiteke: ikasleek elementuak hiru
taldetan banatu ditzakete.


Aipatuko diegu izaki bizidun guztiek ENERGIA behar dutela hazteko, hala
nola pagoek, marrubiek, zizareek, saguek…


Galdera hauek egin diezazkiekegu:


Nondik lortzen dute ENERGIA onddoek, beldarrek…?
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● Eguzkiaren garrantzia azpimarratu.


Ekosistemako zein elementuk behar dute eguzkia bizitzeko?



Eguzkirik gabe, funtzionatuko luke ekosistema horrek?

● Elementuen arteko beste harreman batzuk aztertu.


Saguak marrubiak jaten baditu, zer gertatuko da marrubien
haziekin?



Erleek zer lortzen dute loreetatik?



Ezer lortzen al du loreak erlearengandik?

● Elementu abiotikoen garrantzia.


Zertarako erabiltzen dute lurra landareek?



Eta saguek?



Eta trikuek?



Eta txantxangorriek?



Zertan laguntzen du haizeak?



Zer gerta liteke lehorte handi bat etortzen bada?



Edo baso horretako lurra galtzen bada handik motor asko
pasatzen hasten direlako?



Edo sute bat gertatzen bada?

● Domino-efektua ekosistema batean.


Zer uste duzue gertatuko litzatekeela erleak desagertuko balira?



Edo txantxangorriak desagertuko balira?

Irakurri Txolarreak maite zituen neskatoa ipuina, eta komentatu. (Ipuin honek 1958. urtean Txinako eskualde batean benetan gertatutako kasu bat
aipatzen du. Youtuben “Sparrow Extermination in China” idatzi, eta hainbat
irudi ikus daitezke).


Edo otsoa etortzen bada baso honetara bizitzera?



Eta Ainararen dortoka etortzen bada?
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6. Ikusi duzuen bezala, joko handia ematen du ariketa honek. Ikasle taldearen eta
adinaren arabera gehiago edo gutxiago sakonduko dugu gaian. Ikasleek egiten dituzten galderei emango diegu lehentasuna, eta beren galderetatik abiatzen saiatuko gara, beti jakinda zer kontzeptu lantzera iritsi nahi dugun. Sarea manipulatzea ere egokia da; saretik txantxangorria edo erlea kentzeak edo otsoa eransteak
zer aldaketa ekar ditzakeen argiago ikusten lagundu baitezake.
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TXARTELAK
EKOSISTEMA BATEKO ELEMENTUEN ARTEKO HARREMANAK
EGUZKIA

LURRA

Landare autotrofoek eguzkia
behar dute beren elikagaiak
sortzeko.

Landareek
lurreko
gatz
mineralak behar dituzte beren
elikagaiak sortzeko.

Lurra
beharrezkoa
dute
landareek eta onddoek euskarri
gisa, eta zizareek, saguek eta
abarrek gordelekuak egiteko.

AIREA - HAIZEA

Landare
autotrofoek,
fotosintesia egin ahal izateko,
aireko CO2-a behar dute.

Bizidun guztiek oxigenoa behar
dute arnasteko.

Polinizazioa eragiten du; haziak
garraiatzen ditu.

Hostoak eta adarrak botatzen
ditu,
eta,
hala,
deskonposatzaileei laguntzen
die.

URA

Beharrezkoa
guztiontzat.

da

gizaki

GORDELEKUA

PAGOAK

Gordelekuak beharrezkoak dira
animaliek bizirik irauteko.

Landare guztiak bezala, pagoek
beren
elikagaiak
sortzen
dituzte.

Polinizazioa haizeari
egiten da gehienbat.

esker
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MARRUBIAK

Marrubiak autotrofoak dira:
beren
elikagaiak
sortzen
dituzte.

ONDDOAK

ZIZAREAK

Organismo deskonposatzaileak
dira.

Organismo deskonposatzaileak
dira.

Materia organikoa materia
inorganiko bihurtzen dute.

Materia organikoa materia
inorganiko bihurtzen dute.

ERLEAK

TXIMELETAK

Polinizazioa intsektuen bidez
egiten da gehienbat.

BELDARRAK

Pagoaren
hosto
elikatzen dira.

berriez

Loreen nektarrarekin elikatzen
dira.

Landareen
laguntzen dute.

polinizazioan

Loreen nektarrarekin elikatzen
dira.

Landareen
laguntzen dute.

polinizazioan
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MATXINSALTOAK

AKAINAK

Intsektuak eta landareak jaten
dituzte.

Parasitoak dira.
Parasitoak dira.
Animalien azalean sartzen dute
burua, handik elikatzeko.

ARMIARMAK

Intsektuez
elikatzen
adibidez, erleez.

dira;

MIHURA

Hazia enborrean itsasten da,
eta sustraiak barrura sartzen
dizkie arbolei.

TXANTXANGORRIAK

TRIKUAK

Intsektuak jaten dituzte: erleak,
matxinsaltoak,
armiarmak,
zizareak, tximeletak…

Intsektuak jaten dituzte: erleak,
matxinsaltoak,
armiarmak,
zizareak, tximeletak…

Baita fruituak eta haziak ere.

Baita fruituak eta haziak ere.

SAGUAK

MIRUAK

Haziak, landareak, intsektuak,
zizareak, beldarrak… jaten
dituzte.

Ugaztun txikiak jaten dituzte:
txoriak,
saguak,
untxiak…
kilkerrak eta matxinsaltoak ere
bai.
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TXOLARREAK MAITE ZITUEN NESKATOA
Sara Pennypacker / Yoko Tanaka

Egun batean, gerra deklaratu zen Txinan.
—Txolarreak gure etsaiak dira! Gure uztetako aleak jaten dituzte.
Akabatu egin behar ditugu!
Anaia Nagusiak poltsa bat erakutsi zion, aitak emana; petardoz beteta
zegoen, txorien aurkako gerrarako.
—Nik gustuko ditut txolarreak— erantzun zion Ming-Lik, ahotsa jaitsiz, anaia
zaharrari.
Zerura begiratu zuen, eta isilik eta hutsik imajinatzen saiatu zen.
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Gurasoak ere plan hartaz ari ziren.
—Herriko aletegia hutsik dago orain, baina datorren urtean beteta egongo
da!
—Udaberrian hazi gehiago landatzen lagunduko nizuke, aita— esan zuen
Ming-Lik. —Eta belar txarrak kentzen, eta...
—Zu ez zara baserritarra— erantzun zion aitak, burua laztanduz. —Neskatila
bat besterik ez zara!
Gau hartan, Ming-Lik ezin zuen lorik egin. Zerbaitek kezkatzen zuen, eta
ezin zion utzi bueltak emateari. Anaia Zaharraren ohera hurbildu zen.
—Eta nola jakingo dute beste txoriek?— xuxurlatu zion, sorbalda astinduz.
Anaia Nagusiak begiak igurtzi eta kopeta zimurtu zuen.
—Ez al ditu gure uxaldiak beste txoriak izutuko? Eta urretxindorrak badoaz?
Edo enarak, edo... gure usoa?
—Arreba Txiki, zure burmuina txolarre batena bezain txikia da!— xuxurlatu
zion. —Gure buruzagiaren planak perfektuak dira beti. Hori esan digute guri,
beti, eskolan. Eta orain, zoaz lotara berriro!
Hurrengo goizean, sekulako iskanbilak esnatu zuen Ming-Li, eta leihora joan
zen lasterka: marea bete jende zebilen.
Herriko kaleetan gongak, txindatak eta danborrak joka zebiltzan, eta
garrasika ari ziren. Petardoak tiroak bezala lehertzen ziren.
—Ondo jantz zaitez— esan zion Amak, eta arrozezko galleta bat eman zion.
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Ming-Li eta Anaia Nagusia kalera irten ziren. Bizilagunak korrika zebiltzan
kaleetan zehar, eta halako zalaparta ari ziren sortzen, zoruak burrunba
egiten baitzuen. Gora baino ez zuten begiratzen herritarrek, euren etsaien
bila, txolarreen bila, arretarik jarri gabe neska txikia zapalduko ote zuten.
Ming-Lik eskutik heldu zion Anaia Nagusiari, eta hark, jende artetik urrundu,
eta baratzera eraman zuen neskatoa.
Anaia Nagusiak petardo bat piztu zuen abrikotaren azpian. Danba!
Txolarre-hodei bat altxatu eta udareondo batzuetara hegaldatu zen.
Anaia Nagusia atzetik joan zitzaien, eta beste petardo bat piztu zuen haien
azpian.
Ming-Lik belarriak estali eta begiak itxi zituen indar handiz, baina iruditu
zitzaion urrezko txinpartak lehertzen zitzaizkiola buruan.
Urrundu egin nahi zuen, txolarre bat bezala, hegan, leku garai eta seguru
batera.
Ming-Li korrika atera zen, baina bidera iritsi zenean, zerbait erortzen ikusi
zuen. Txolarre bat zen.
Bizilagun talde batek ere ikusi zuen, eta korrika hurbildu zen.
—Ikaraz hil da!— oihu egin zuen Ming-Lik. —Gelditu egin behar dugu!
—Hildako txolarreek ez dute alerik jaten!— esan zuen zakarki agure batek
ondoan.
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Txori gehiago erori ziren zerutik, hilda.
—Gora! Txolarreen aurkako gerra irabazten ari gara!— oihu egin zuten
besteek.
Ming-Li korrika joan zen etxeraino, eta teilatura igo zen bere usoa
zer moduz zegoen ikustera.
Baina kaiola hutsik zegoen: Anaia Nagusiak irteten utziko zion.
Bat-batean, zilar-koloreko uso bat hurbildu zitzaion.
—Itzuli zara!
Ming-Lik besoa luzatu zion, berarengan pausatu zedin. Usoak hegoak mugitu
besterik ez zuen egin. Gero, teilaren gainera erori zen.
Usoa geldo zegoen, baina bere bihotza taupadaka ari zen bularreko luma
nakar-kolorekoen azpian. Baina handik gutxira, bihotza ere gelditu egin zen.
Malkoz bete ziren Ming-Liren begiak. Txoria txamarra barruan ezkutatu zuen,
teilatutik jaitsi, eta baratzera itzuli zen.
Anaia Nagusia intxaurrondo baten azpian zegoen, beste petardo bat
pizteko zorian.
—Itxaron— esan zion Ming-Lik usoa erakutsiz.
Anaia Nagusiari aurpegia ilundu zitzaion eta petardoa askatu zuen, lur
jota.
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Usoa intxaurrondo azpian lurperatu zuten.
—Uxaldi-hotsak Txinako txolarre guztiak hilko ditu. Agian txori guztiak.
Zerbait egin behar dugu— esan zuen Ming-Lik. —Lagunduko didazu?
Anaia Nagusiak baietz egin zuen buruaz, begiak gorrituta.
—Baina inork ezin du gure buruzagia desobeditu. Zer egin dezakegu?
—Baliteke erori diren txolarre batzuk oraindik bizirik egotea, gure usoa
bezala; salba genitzake.
Horrela, Ming-Li korrika abiatzen zen txori bat erortzen ikusten zuen
bakoitzean, baina beti berandu iristen zen.
Farolak piztera zihoazenean, txori arre bat irasagar baten ondora erori zen,
eta hegalak mugitu zituen.
Une batez, itxaropenez bete zen Ming-Li; lasterka joan zen zuhaitzera, eta
txolarrea zutik jarri nahian aurkitu zuen. Txoria jaso eta txamarraren barruan
sartu zuen.
—Orain salbu zaude, adiskide— esan zion xuxurlaka.
Jendea etxera itzultzen ari zen, arrakastagatik zorionak emanez:
—Bi egun gehiago, eta ez da txolarre bakar bat ere geratuko Txina osoan!
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Ming-Lik are gehiago estutu zuen txamarra. Txoriaren bihotz txikia sentitzen
zuen taupadaka berearen kontra.
"Bai, geratuko dira", agindu zion bere buruari.
Jende artean aurkitu zuen Anaia Zaharra.
—Bat bakarrik— esan zion, jaka barrura begiratzen utziz.
Txolarre txikia usoaren kaiolara eraman zuten. Ming-Lik urarekin bete zuen
potoa, eta arroz-galleta zatitu zion.
Hurrengo egunean, Ming-Li eta Anaia Nagusia korrika atera ziren txori
gehiago salbatzera. Auzokideren bat gertu agertzen bazen Ming-Li korrika
zihoanean txolarre bat erreskatatzera, Anaia Nagusiak distraitu egiten zuen.
—Begira! Mendebaldera! Etsai talde bat!
Egun osoan zehar txori asko erori ziren.
—Euri tantak dirudite— esan zuen Anaia Nagusiak. —Txori-euria ari du!
—Ez— esan zuen Ming-Lik. —Malkoak bezalakoak dira. Zerua txori-negarrez
ari da!
Ilunabarrerako, beste lau txolarre erreskatatu zituzten.
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Hirugarren egunean, zerua ia hutsik zegoen, ez zen txori-kantarik entzuten.
Hala ere, baserritarrek gongak, txindatak eta danborrak jotzen eta oihuka
jarraitzen zuten.
Ming-Li eta Anaia Nagusiak beste bi txori aurkitu zituzten, bizirik.
—Zazpi txolarre— esan zuen Anaia Zaharrak. —Posible zen batere ez egotea
bizirik!
Gau hartan, Ming-Lik ezin zuen lorik egin. Bere txolarreek laster hegan
egiteko lekua beharko zuten.
Askatzen bazituen, herritarrek harrapatu egingo zituzten, ordea.
Biharamunean, egunsentiarekin jaiki zen. Korrika igo zen teilatura, kaiola
hartu eta, zelaiak zeharkatuz, herriko aletegira joan zen.
Hantxe askatu zituen txolarreak.
—Egunen batean berriro hegan egingo duzue eguzkipean— hitzeman zien.
Egunero, eskolaren ondoren, Ming-Lik txolarreak bisitatzen zituen.
Haiei begira egoten zen: hegaka ibiltzen ziren sabaiko habeen artean, eta
ziztu bizian jaisten ziren intsektuak eta zizareak harrapatzera.
Baina, udaberria iristean, Ming-Li kezkatzen hasi zen.
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Lehen uzta jaso bezain laster, baserritarrek aletegia irekiko zuten.
Non ezkutatuko zituzten txolarreak orduan?
Aita eta Anaia Nagusia ereiten hasiak ziren. Ming-Lik lagundu egin nahi zien.
—Utzi laguntzen— esaten zien egunero.
—Zu ez zara nekazaria— erantzun zion aitak irribarrez. —Neskatila bat
besterik ez zara.
Udako egun batean, Ming-Li konturatu zen aita kezkatuta zetorrela sorotik
bueltan.
—Bihar,— esan zuen —baserritar guztiak bilduko gara herriko aletegiaren
aurrean.
—Herriko aletegia! Zer gertatuko da sartzen badira?
Hurrengo goizean, Ming-Li aitaren atzetik joan zen.
Aletegiaren atzean ezkutatu zen. Nekazariak biribilean eserita zeuden,
aurpegi goibelekin.
—Ez dut artorik izango aurten— esan zuen batek. —Otarrainxkak dena jaten
ari dira.
—Nire baratzeko aranak zizarez beteta daude! —oihu egin zuen beste batek.
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—Gurgurioak nire arroza jaten ari dira— esan zuen hirugarren batek.
—Eta matxinsaltoak sojaren zurtoinei eraso egiten ari dira.
—Gosetea izango da— esan zuen Ming-Liren aitak. —Gure familiek gosea
pasatuko dute.
Eta orduan isilik geratu ziren, errealitateaz jabetzen eta blaitzen ari ziren
bitartean, neguko gaua bezain hotz eta iluna baitzen.
Ming-Lik ezin izan zion bere buruari eutsi, eta ezkutalekutik irten zen.
—Txolarreak ez daudelako gertatu da! Ez dago intsektuak jaten dituen
txolarrerik!
—Ming-Li, zoaz etxera!— oihu egin zion aitak.
Baina baserritar zaharrenak eskua jaso zuen.
—Arrazoi du— esan zuen. —Txolarreak ez dira inoiz gure etsaiak izan.
—Zer axola dio horrek orain?— esan zuen beste nekazari batek. —Egindakoa
eginda dago.
Ming-Lik zerbait xuxurlatu zion aitari belarrira. Hura zutitu egin zen.
—Erakuts iezaguzu.
Ming-Lik aletegiraino eraman zituen nekazariak, eta atea ireki zuen.
Arnasari eutsi zion. Zein izango da nire zigorra?
Ateak zabaldu bezain laster, hegan atera ziren zazpi txolarreak.
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Nekazariek oihu egin zuten harri eta zur.
—Zure alabak mirari bat ekarri digu!— esan zuten. —Zazpi mirari!
Gaurtik aurrera, txolarreak salbu egongo dira gure herrian.
Eta aurkitzen dugun beste herrietako jende guztiari, Txolarreen Neskatoaren
jakinduria kontatuko diogu.
—Bai— baietsi zuen Ming-Liren aitak. —Gure alaba “Txolarreen Neskatoa”
da. Baina zerbait gehiago ere bada.
Besoetan hartu zuen.
—Ming-Li benetako nekazaria da.
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5.4 MATERIA ORGANIKOAREN DESKONPOSIZIO-PROZESUA
5.4.1 LANDU NAHI DIREN IDEIA NAGUSIAK
●

Naturan, deskonposizio-fase desberdinetan dauden hainbat materia aurkitu dezakegu.

● Deskonposizio-prozesuari esker, materiaren zikloa ixten da.

5.4.2 HELBURUAK
●

Deskonposizio-prozesua behatzea eta aztertzea.

● Organismo deskonposatzaileen lana behatzea.

5.4.3 MATERIALA
● Zientzia-koadernoa
● Lupak
● Pintzak
●

Edukiontzia egiteko materiala (behean agertuko da)

5.4.4 SAIOAREN DINAMIKA
1. OLLOKOKO BASORA IRTEERA (eskola ondoan daukagun basoa). Beste aukera bat da

deskonposizio-fase desberdinetan dauden hiru enbor gelara ekartzea.
Ikasleei esango diegu arreta jarriko dugula deskonposizio-prozesuan: enbor zaharrak
bizirik egotetik, hau da, “materia organikoa” izatetik, “materia inorganikoa”
bihurtzerainoko bidean.
Horretarako, ikasle talde bakoitzari hainbat galdera emango dizkiegu, behaketan
gidatzeko, eta oharrak hartzen joateko.
Gogoratu azterketa egiteko materiala eramatea: pintzak, lupak…
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BEHAKETA-ORRIA
●

Aurkitu deskonposizio-fase desberdinetan dauden hiru enbor. Egin azterketa hau
hiru enbor horiekin.

Nola aldatu da enborraren itxura
denborarekin?
Kolore-aldetik...
Gogortasun-aldetik...
Usain-aldetik...
Organismorik

ikus

dezakegu

bertan?

Goroldioak, likenak, onddoak, intsektuak,
araknidoak (xomorro txikiak), zizareak...?
Lurra aurkitu duzue? Nolakoa da?

Behin taula beteta, bateratze-lana egingo dugu. Ordena bati jarraitzeko, deskonposiziofase berrienetik aurreratuenera egingo dugu. Bateratze honetan, galdera gehiagorekin
sakonduko dugu gaia.
●

Zer uste duzue egiten dutela enborrean aurkitu ditugun organismo bizidunek?

● Deskonposizio-prozesuan parte hartzen dutela uste duzue?
● Zertan?
● Nola?
●

Non aurkitu duzue lurra, deskonposizio-prozesua hasi berria dagoen enborretan, edo prozesua aurreratuta dagoenetan?
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2. Deskonposizio-prozesua ikusteko, edukiontzi bat eraikiko dugu gelan, talde txikie-

tan.
Ikasleei esango diegu edukiontzi bat eraikiko dugula materia organikoaren deskonposizioprozesua ikusteko.
Simulazio horrekin, naturan deskonposizio-prozesuan gertatzen diren aldaketa horiek zer
aldagai behar dituzten aztertuko dugu modu kontrolatu batean.
Hasteko, edukiontzia eraikiko dugu.
Eskolan konpostagailua izanez gero, edukiontzia eraiki ordez, konpostagailura joan
gaitezke prozesua behatzera.
Hauek izango dira beharko ditugun materialak:
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Edukiontzia egiteko, bi botila behar dira.

3. Edukiontzia honela beteko dugu.
● Behean, 2-3 cm lur
● Egunkari-papera zati txikitan moztuta
● 4-5 cm hondakin organiko
● 1-2 cm lur
● 1-2 cm egunkari-paper
● 4-5 cm hondakin organiko
● 1-2 cm lur
● 1-2 cm egunkari-paper… eta, horrela, botilaren A zatia % 80 bete arte.
● Bukatzeko, 1-2 cm lur
Hondakin organiko gogorren bat bota dezakegu (hezurra, egurra), eta
baita hondakin inorganikoren bat ere (zilar-papera, plastikoa), zer gertatzen den ikusteko.
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4. Lehenengo, ikasleei pentsatzea eragingo diegu galdera hauek eginez:

● Zer uste duzue gertatuko dela botila barrura sartu dugun materiarekin?
● Izango da aldaketarik?
● Zer motatako aldaketak?
●

Zer aldagaik eragingo ditu aldaketak? (Airea eta hezetasuna)

●

Nola sartuko dugu airea? (Makila batekin nahastuko dugu egunero).

●

Nola sartuko dugu hezetasuna? (Lainoztagailu batekin bustiko dugu egunero).

●

Usain txarra hartzen badu, zer esan nahi du? (Aire gutxiegi edo hezetasun
handiegia)

● Nola konponduko dugu?

5. Behin konpostagailua martxan dugula, hilabete batez edo bi hilabetez jarraituko

du behaketa-prozesuak.
●

Behaketa-taula bat izango dute, astean bitan gutxi gorabehera datuak hartzen joan daitezen.

● Behaketa-taulako aldagaiak aztertuko ditugu lanean hasi baino lehen.
○ TENPERATURA.


Non hartuko dugu tenperatura? (Pilaren erdian)



Zer uste duzue gertatuko dela? (Hasieran, igotzen joango
da, eta deskonposizioa bukatzen doala, jaisten hasiko da).



Zer gertatzen da tenperaturak gora egiten ez badu? (Ez dagoela mikrobioen jardunik hezetasun- edo aireztapenfaltagatik).
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○ BOLUMENA


Nola joango da aldatzen?



Errotuladorearekin markatzen joan hasieratik bukaeraraino
nahasketak hartzen duen lekua.



Zergatik doa jaisten? (Denborarekin, materia organikoa ura
galtzen doalako).

○ MASA (PISUA)


Nola joango da aldatzen?



Nola neurtuko dugu?



Zergatik doa jaisten? (Denborarekin, materia organikoa ura
galtzen doalako).

○ KOLOREA, USAINA


Nola uste duzue joango dela aldatzen?



(Gogoratu usain txarra badago, airea falta zaiola edo hezetasun handiegia duela).

○ MATERIEN ARTEKO DESBERDINTASUNAK


Zer desberdintasun aurkitzen dituzu?
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BEHAKETA-TAULA
ALDAGAIAK

1. astea

1. astea

2. astea

2. astea

3. astea

3. astea

4. astea

4. astea

TENPERATURA
BOLUMENA
MASA
KOLOREA, USAINA

MATERIEN ARTEKO
DESBERDINTASUNAK

Taula honetako datuak diagrama batean jartzea interesgarria izan daiteke.
6. Bukatzeko, datuak analizatu, eta ondorioak ezarriko ditugu. Hasierako ideiei hel-

duko diegu berriro, eta haiek berrikusten joango gara.
● Nahasketako tenperatura beti joan da igotzen?
● Noiz arte?
● Tartean geldialdirik izan du? Zergatik izan dela uste duzu?
● Zer gertatu da bolumenarekin?
● Zenbat jaitsi da guztira? Zergatik izan da, zure ustez?
● Eta masarekin?
● Zenbat jaitsi da guztira? Zergatik izan da, zure ustez?
● Kolorea eta usainari dagokionean, zer aldaketa gertatu dira?
● Organismo bizidunik agertu da? Zein? Zer egingo zuen hor?
● Behera erori den likidoa, nondik atera da?
● Zer lortu dugu amaieran?
● Zertarako erabil daiteke?
●

Zer gertatuko litzateke materia organikoa ez balitz deskonposatuko eta desagertu soilik egingo balitz?
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5.5 AINARAREN FLORIDAKO DORTOKA -25.5.1 LANDU NAHI DIREN IDEIA NAGUSIAK
●

Ekosistema bateko elementu abiotikoek eta organismo multzoek harremana dute
elkarrekin, eta haietako batean aldaketa bat izateak eragina du beste batean.

● Ekosistema bateko organismo multzoen arteko harremanak oso desberdinak izan
daitezke.
● Ekosistema gehienek eguzkiaren energiari esker irauten dute bizirik.

5.5.2 HELBURUA
● Ikasi duten hori beste testuinguru batean aplikatzea.

5.5.3 MATERIALA
● Zientzia-koadernoa
● Ibaiko ekosistemaren elementuak

5.5.4 SAIOAREN DINAMIKA
1. Gogoratzen al zarete Ainararen dortokarekin? Agian, orain prest zaudete arazoari

erantzun egoki bat emateko.
Saio hartan gure buruari galdetzen genion ea posible izango zuen Floridako
dortokak Zelai errekan bizitzea; ea Berastegiko animaliak gustura egongo ote ziren
berarekin, eta baita ea eraginik izango zuen landaretzan ere.
Bilatu zure koadernoan galderak eta emandako erantzunak.
● Zer beharko du Floridako dortokak Zelai errekan bizitzeko?
● Zer beste bizidunekin egingo du topo errekan?
● Nolako harremana izango du haiekin?
● Zer jango du?
● Beharko ditu elementu bizigabeak? Zein?
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2. Galderak berrikusten hasi baino lehen, jolas bat egingo dugu ibaiko ekosistemaren

elementuekin.

Ibaia bizileku. Ttarttalo argitaletxea.

●

Ibaiko ekosistemaren elementuak (67 txartel) banatuko ditugu ikasleen artean, eta gelaren erdian eseriko gara, biribil batean, erdian orri zuri handi
bat dugula.

●

Denbora bat hartuko dugu ikasle bakoitzak tokatu zaizkion txartelak begiratu, irakurri eta ulertzeko.

●

Jarraian, banan-banan, txandaka, orri zurian jarriko du eskuan duen elementuren bat, lotura eginez aurretik dagoen baten batekin.

●

Lotura hori errotuladore berdez edo gorriz irudikatuko da. (Berdea, onura
bientzat edo kalterik ez. Gorria, kaltea bietako batentzat).

● Modu horretan, ibaiko ekosistemaren sarea osatzen joango gara.
●

Azkenik, Floridako dortoka sartuko dugu ekosisteman, eta bertan eragingo
dituen aldaketak aztertzen joango gara.
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3. Berrikusi hasierako saio hartan emandako erantzunak. Erantzunak osatu edo al-

datu nahi badituzte, eman denbora.
● Zer beharko du Floridako dortokak Zelai errekan bizitzeko?
● Zer beste bizidunekin egingo du topo errekan?
● Nolako harremana izango du haiekin?
● Zer jango du?
● Beharko ditu elementu bizigabeak? Zein?

4. ONDORIOAK atera: “BAIEZTAPENA + EBIDENTZIAK” modura idatzita.
Bukatzeko, ikasle bakoitzak talde txikian edo talde handian zer ondoriotara iritsi
diren idatziko du zientzia-koadernoan, bakoitzak bere modura, Floridako dortoka
Zelai errekara botatzea komeni den ala ez esanez eta argudiatuz.
Idatzitakoa beste ikasle batekin partekatuko du, ulertu duela ziurtatzeko.

Esan dezaket [BAIEZTAPENA], [EBIDENTZIA] hauengatik.
Ondorioztatzen dut Floridako dortoka ez dela komeni Zelai errekara botatzea...
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5.6 UR-IPURTATSA LEITZARANEN

Bisoi europarra. Gure ugaztunen artean, egoera larrienean dagoena. Ingurumen Hezkuntza. Eusko Jaurlaritza.
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila.

5.6.1 LANDU NAHI DIREN IDEIA NAGUSIAK
● Organismo orok berariazko premiak ditu, ase behar dituenak bizirik irauteko.
● Organismo oro bere premiak ase ditzakeen habitatean bizi da.

5.6.2 HELBURUAK
● Ur-ipurtatsa edo bisoi europarra ezagutzea.
● Ur-ipurtatsaren habitata irudikatzea.
● Argudioak ematen ikastea.

5.6.3 MATERIALA
● Zientzia-koadernoa
● Webguneak
● Maketa egiteko materialak
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5.6.4 SAIOAREN DINAMIKA
1.

Saioaren hasieran, bideo bat ikusiko dugula esango diegu ikasleei: Teknopolis saioko “Bisoi europarra salbatzeko azken ahalegina”. Bideoa zeri buruzkoa den azalduko diegu labur-labur, zer aurkituko duten eta berengandik zer espero den jakin
dezaten.

(Saioaren izenburuak dioen bezala, ur-ipurtatsari buruz arituko da. Animalia hori nolakoa
den ikusiko dute saio horretan. Leitzaranen bizi zen, baina azken urteetan desagertuta
zegoen inguru horretan. Hori dela eta, 2014-2019 urteetan Europako programa bat
aurrera eraman da ur-ipurtatsa berriro Leitzaranen sartzeko asmoarekin).
2. Behin bideoa ikusita, datu osagarriak sartuko ditugu eztabaida batean, galdera
hauek eginez:
●

Denek dakizue zer animalia den ur-ipurtatsa edo bisoi europarra? (Irudiak
erakutsiko dizkiegu, eta beren ezaugarri nagusiak azalduko ditugu).

●

Zer esan nahi du espezie bat “babestuta” egoteak, edo desagertzeko arriskuan egoteak? (Azalpenak emango ditugu).

● Posible izango da ur-ipurtatsa Leitzaranen gelditzea bizitzen?

3. Ur-ipurtatsak bizitzeko behar duen guztia marraztuko du ikasle bakoitzak bere zi-

entzia-koadernoan (elementu abiotikoak eta biotikoak).
Beharrezkoa ikusten badu, hitz batzuk idatz ditzake marrazkiaren ondoan.
Halaber, idatziko du ea bere ustez posible den ur-ipurtatsa Leitzaranen bizitzen
gelditzea ala ez. Egiten ari diren lana, taldekoen artean hitz eginez aberastuko
dute.
Horretarako, ur-ipurtatsari buruzko informazioa jarriko diegu eskura. Informazio
hori, ikasleen adinaren arabera, beren kabuz ikusiko dute, edo denok elkarrekin
ikusten eta komentatzen joango gara.
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2012koa. Euskaraz, oinarrizko informazioa ematen du.

http://www.euskalnatura.eus/index.php/biodibertsitatea/animaliak/item/mustelalutreola


2014-2019 proiektuaren laburpena. Gaztelaniaz, informazio egokia.

https://www.aragon.es/documents/20127/3566658/Informe+divulgativo+del+proyecto+
Life+LUTREOLA+%28Layman%C2%B4s+report%29.pdf/19537e67-3b34-4876-e7d33c8d10565df3?t=1573817939659

4. Ikasle talde bakoitzak maketa bat eraikiko du (kartoi-kutxa batean, adibidez) uripurtatsaren habitata irudikatzeko.

IRAKASLEOK garbi izan behar dugu ikasleak fase honetan beren ideiak adierazten eta
forma ematen ari direla. Beraz, ez dago epaiketarik. Informazio berria berenganatzen
doazen heinean, egindako lana fintzen joango dira, marrazkiak eta maketak osatzen. Gure
eginkizuna da esaten duten guztia onartzea, eta forma ematen laguntzea; eta, batik bat,
buruan dituzten ideiak adierazten laguntzea, ideia horiek zehazten eta gauzatzen
laguntzea.
Informazioa aurkitu dezaketen webgune gehiago jarriko dizkiegu eskura. Informazio hori,
ikasleen adinaren arabera, beren kabuz ikusiko dute, edo denok elkarrekin ikusten eta
komentatzen joango gara.
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2003koa. Iraungo ote du ur-ipurtatsak edo bisoi europarrak?
https://zientzia.eus/artikuluak/iraungo-ote-du-bisoi-europarrak/

●

2018ko Diario Vascoko albistea

https://www.diariovasco.com/sociedad/bisoi-europarra-babesik20180122181605-nt.html
● 2016ko informazioa.
https://www.bizkaia21.eus/atalak/BMDigital/ArticuloBM.asp?idRevista=157&idAr
ticulo=10538&idpagina=
● Wikipediako informazioa.
https://eu.wikipedia.org/wiki/Ur-ipurtats
● 2015eko bideoa.
https://www.youtube.com/watch?v=RIOEMpDxTPo

5. Bukatzeko, talde bakoitzak bere maketa erakutsi eta azalduko du talde handiaren

aurrean. Maketan agertzen diren elementuen zergatia argudiatuko dute.
6. Gelako paretan, horma-irudi bat jarriko dugu, bi zutabez osatua. Alde batean bai-

ezko argudioak (ur-ipurtatsa Leitzaranen geldituko dela) eta bestean ezezko argudioak idazten joango dira.
7. Gehigarria: maketak eta marrazkiak aberasteko informazioa.

Bisoi europarra. Gure ugaztunen artean, egoera larrienean dagoena. Ingurumen Hezkuntza. Eusko Jaurlaritza.
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila.
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Ipurtatsa, bisoi europarra eta bisoi amerikarra.

Bisoi europarra. Gure ugaztunen artean, egoera larrienean dagoena. Ingurumen Hezkuntza. Eusko Jaurlaritza.
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila.
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UR-IPURTATSAREN ELIKADURARI BURUZKO INFORMAZIOA

Bisoi europarra. Gure ugaztunen artean, egoera larrienean dagoena. Ingurumen Hezkuntza. Eusko Jaurlaritza.
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila.
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Aukera hauetatik, zer jango du zure ustez ur-ipurtatsak? Arrazoitu erantzuna.

Bisoi europarra. Gure ugaztunen artean, egoera larrienean dagoena. Ingurumen Hezkuntza. Eusko Jaurlaritza.
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila.
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Ur-ipurtatsa desagertzeko arrazoiak.

Bisoi europarra. Gure ugaztunen artean, egoera larrienean dagoena. Ingurumen Hezkuntza. Eusko Jaurlaritza.
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila.
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Ur-ipurtatsaren habitata 1900. urtean.

Ur-ipurtatsaren habitata 2020. urtean.

Bisoi europarra. Gure ugaztunen artean, egoera larrienean dagoena. Ingurumen Hezkuntza. Eusko Jaurlaritza.
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila.
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5.7 UR-IPURTATSAREN HABITATA
5.7.1 LANDU NAHI DIREN IDEIA NAGUSIAK
● Organismo oro bere beharrak ase ditzakeen habitatean bizi da.

5.7.2 HELBURUA
Maketarekin batera jartzeko, ur-ipurtatsaren argibide-taulak egitea.

5.7.3 MATERIALA


Zientzia-koadernoa



Kartulinak

5.7.4 SAIOAREN DINAMIKA
Museoetan, argibide-taulak egoten dira maketetan zer agertzen den azaltzeko. Ikasleek
ere antzeko lana egin behar dute. Egin duten maketaren ondoan jartzeko, ur-ipurtatsaren
argibide-taulak egingo dituzte.
Argibide-taulan, ur-ipurtatsaren habitata azalduko da.
(Habitata: bizidun bat bizi den lur-eremua, non bizitzeko behar duen guztia aurkituko
duen).
Zehaztu dezakegu, oro har, lau alderdi hauek osatzen dutela edozein habitat:
●

Ingurugiroa: klima, altuera, prezipitazioak, tenperatura, ura, landaredia…

●

Berarekin bizi diren beste animaliak: elikatzeko behar dituenak, elikagai bihurtzen dutenak.

● Ur-ipurtatsaren ohiturak: ezaugarriak, izaera, banaketa, ugalketa…
● Mehatxuak: desagertzeko arrazoiak eta arrisku handienak.
1. Ikasleei azalduko zaie oinarrizko azalpenak eman ondoren lau argibide-taula

egingo ditugula. Ikastalde bakoitzak argibide-taula bat egingo du. Kartulina batean
egingo dute, eta irudiz eta hitzez osatuta egongo da.
2. Argibide-taulak egiteko informazioa webgune hauetatik atera ahal izango dute:
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UR-IPURTATS edo BISOI EUROPARRA (LIFE LUTREOLA)
2017koa. Gaiaren hasieran ikasleek ikusiko duten bideoa.
https://www.eitb.eus/es/television/programas/teknopolis/videos/detalle/5173155/video
-ultimo-esfuerzo-salvar-al-vison-europeo--/
2012koa. Euskaraz, oinarrizko informazioa ematen du.
http://www.euskalnatura.eus/index.php/biodibertsitatea/animaliak/item/mustelalutreola
2003koa. Iraungo ote du ur-ipurtatsak edo bisoi europarrak?
https://zientzia.eus/artikuluak/iraungo-ote-du-bisoi-europarrak/
2009koa. LHrako unitate didaktikoa.
https://www.euskadi.eus/contenidos/libro/ud_vison_europeo/eu_ud/adjuntos/ud.pdf
2014-2019 proiektuaren laburpena. Gaztelaniaz, informazio egokia.
https://www.aragon.es/documents/20127/3566658/Informe+divulgativo+del+proyecto+
Life+LUTREOLA+%28Layman%C2%B4s+report%29.pdf/19537e67-3b34-4876-e7d33c8d10565df3?t=1573817939659
2018ko Diario Vascoko albistea.
https://www.diariovasco.com/sociedad/bisoi-europarra-babesik-20180122181605nt.html
2016ko informazioa.
https://www.bizkaia21.eus/atalak/BMDigital/ArticuloBM.asp?idRevista=157&idArticulo=
10538&idpagina=
Wikipediako informazioa
https://eu.wikipedia.org/wiki/Ur-ipurtats
2015eko bideoa.
https://www.youtube.com/watch?v=RIOEMpDxTPo
3. Behin argibide-taulak eginak dituztenean, denboratxo bat utziko diegu maketak

eta marrazkiak berrikusteko, eta, azkenik, erakusketa bat antolatuko dugu egindako lanarekin.
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5.8 UR-IPURTATSA OLLOKOKO BASOAN3
5.8.1 LANDU NAHI DIREN IDEIA NAGUSIAK
● Organismo oro bere beharrak ase ditzakeen ingurunean (habitatean) bizi da.
● Izaki bizidun baten beharrak ikertzea lagungarria da habitat jakin batean bizirik
iraun dezakeen iragartzeko eta arrazoitzeko.

5.8.2 HELBURUA
● Ur-ipurtatsaren habitata berrikastea.
● Ebidentziak aurkitzeko zer behatu behar den ikastea.
● Ondorioak ateratzen eta argudiatzen trebatzea.

5.8.3 MATERIALA
● Zientzia-koadernoa
● Botila bat ur
● Arropa egokia

3 Ollokoko basoa Berastegiko baso baten izena da.
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5.8.4 SAIOAREN DINAMIKA
Irteera bat prestatuko dugu inguruko erreka baten ondora. Ur-ipurtatsari buruz dakiguna
ekarriko dugu gogora. Egin berri ditugun marrazkiak eta maketak berrikusiko ditugu.

1. Ur-ipurtatsa inguru horretan bizi ahal izango litzatekeen aztertzeko, lehendabizi

zer ebidentzia bilatu nahi ditugun pentsatuko dugu. Ikasleen laguntzarekin, arreta
non jarri behar dugun jakiteko, taula bat egingo dugu arbelean. Taula beheko honen antzekoa izango da:

Zer ebidentzia bilatuko Zer behatuko dugu?
ditugu?

Zer material behar dugu
behaketa horiek egiteko?

1. Ea urik badagoen.
2. Ea elikagairik duen.
3. Ea gordelekurik baduen.
4. Ea landaretza egokia
duen.
5. Ea errepiderik baduen
gertu.
6. Ea gizakiak ez dion
eragozpenik sortuko.
7. Ea klima egokia duen.
8. Mehatxuak.

2. Ur-ipurtatsaren
elikagaien zerrenda.
4. Zuhaitzen landa-liburua.
Hegaztien landa liburua.
7. Termometroak.
8. Mehatxuen zerrenda.
Argazki-makinak.

1. Ura.
2. Elikagai horiek badauden ala ez.
3. Behatu ea sastraka
nahiko badagoen ezkutatu ahal izateko.
4. Behatu zer zuhaitz
mota dauden.
5. Errepidea zer distantziatara dagoen.
6. Gizakia gertu dabilen
ala ez.
7. Neurtu tenperatura.
8. Mehatxu horiek dauden ala ez.
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2. Ikasleen artean ardurak banatu daitezke. Batzuk ebidentzia zehatz batzuen bila joan
daitezke, eta beste batzuk beste batzuen bila. Adibidez:
● Gordelekuen bila
● Elikagaien bila
● Zuhaitzak identifikatzera
● Gizakien arrastoak behatzera
● Mehatxuak identifikatzera
● …
3. Behin gelara bueltatuta, talde bakoitzak daukan informazioarekin, ur-ipurtatsa Ollokoko basoan bizi daiteken ala ez argudiatuko du.

ONDORIOAK aterako ditu: “BAIEZTAPENA + EBIDENTZIAK” modura idatzita.

Ikasle bakoitzak talde txikian zer ondoriotara iritsi diren jasoko du idatziz zientziakoadernoan, bakoitzak bere modura, ur-ipurtatsa Ollokoko basoan bizi daitekeen ala
ez argudiatuz.
Idatzitakoa beste ikasle batekin partekatuko du, ulertu duela ziurtatzeko.

Esan dezaket [BAIEZTAPENA], [EBIDENTZIA] hauengatik.
Ondorioztatzen dut ur-ipurtatsa ezingo litzatekeela Ollokoko basoan bizi...
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5.9 UR-IPURTATSAREN ILAJEA
5.9.1 LANDU NAHI DIREN IDEIA NAGUSIAK
● Organismo orok habitat zehatz batean bizirik irauteko egokitzapenak garatzen
ditu.
●

Hautespen naturalak eragiten du talde batek ezaugarri berezi batzuk garatzea eta
espezie bereko beste talde batek halako ezaugarriak ez garatzea; ezaugarri berezi
horiek garatu dituen taldekoek ugalketa-abantaila izango dute beste taldekoekin
alderatuta.

5.9.2 HELBURUA
● Hautespen naturalak nola jokatzen duen aztertzea.
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5.9.3 MATERIALA
● Zientzia-koadernoa
●

Ipuina: Nola lortu zituen lehoinabarrak bere orbanak

● Koilara txikiak
● Arropa zintzilikatzeko pintzak
● Eskolako pintzak
● Makilatxo txinatarrak
● Babarrun zuriak eta beltzak
● Plastikozko basoak

5.9.4 SAIOAREN DINAMIKA
1. Nola lortu zituen lehoinabarrak bere orbanak ipuina irakurriko diegu.

● Ipuina komentatuko dugu.
● Ipuinean agertzen diren animalien irudiak ikusiko ditugu.
● Etiopia munduko mapan kokatuko dugu.
●

Ipuinean gauza errealak eta fantasiazkoak nahasten dira. Arbelean, bi zerrenda egingo ditugu bi mundu horiek banatuz.
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2. Zergatik du horrelako ilajea ur-ipurtatsak?
●

Ideia honen inguruan hausnartuko dugu. (Kontua ez da erantzun egokiaren
bila joatea; baizik eta usteak botatzea eta uste horiek arrazoitzea).

3. Hautespen naturala ulertzeko joko bat.
“Ur-ipurtatsek saguak ehizatzen dituzte elikatzeko”. Joko honetan, ur-ipurtatsek
saguak ehizatuko dituzte.
Jokoaren baldintzak:
●

Ikasleak ur-ipurtatsak izango dira. Ur-ipurtatsek hortz-hagin mota desberdinak izango dituzte, eta ikasleak lau talde hauetan banatuko ditugu:


Arropa zintzilikatzeko pintzak dituztenak hortz-hagin modura (masailezur indartsua eta lodia).



Eskoletan erabiltzen ditugun pintzak dituztenak hortz-hagin
modura (masailezur handia eta indartsua).



Makilatxo txinatarrak dituztenak hortz-hagin modura (masailezur fina).



Koilara txikia dutenak hortz-hagin modura (masailezur biribildua).

● Guztiek plastikozko baso bat emango dute esku batean; beren sabela
izango da baso hori.
●

Saguak, aldiz, babarrunak izango dira. Bi sagu mota daude, zuriak eta beltzak.


50 babarrun zuri eta 50 babarrun beltz banatuko ditugu zelaian zehar.

● Ur-ipurtatsak saguak ehizatzera doaz. Esku batean basoa eramango dute,
eta beste eskuan duten tresnarekin babarrunak basora sartzen joango dira.
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●

Gehien ehizatzen duten ur-ipurtatsak gehiago ugalduko dira; beraz, beren
populazioa handitu egingo da. Ordea, gutxien ehizatzen duten uripurtatsak gutxi ugalduko dira, eta beren populazioa jaisten joango da.

● Jokaldi bakoitza belaunaldi bat izango da, eta 20 segundoko iraupena
izango du.
●

Jokaldi bakoitzaren amaieran, ur-ipurtats talde bakoitza elkartuko da, eta
taldeak ehizatu dituen saguak kontatuko ditu, zuriak alde batetik eta beltzak bestetik.

● Taula batean apuntatuko ditugu talde bakoitzak zenbat ehizatu dituen.
●

Hurrengo jokaldira pasatu aurretik, kontuan hartuta talde batzuk gehiago
ugaldu direla eta beste batzuk gutxiago, taldeak berrantolatuko ditugu.


Lau talde direnez, gutxien ehizatu duten bi taldeetako ikasle bana
pasatuko da gehien ehizatu duen talde bakoitzera. (Hasieran 4-4-44 baziren, gero 5-5-3-3 izango dira).



Saguei dagokienez, antzeko zerbait egingo dugu. Ehizatu diren saguen kenketa egin, eta gelditzen direnen erdia gehitu kasu bakoitzean, 8 ehizatu badituzte
o

(50 - 8 = 42 : 2 = 21 ), 21 gehituko dira. Sagu zuriekin
eta beltzekin egingo da hori.

● Hainbat jokaldi egingo ditugu, ur-ipurtats talde bakarra gelditu arte.

Ziur aski, koilara erabiltzen duten ur-ipurtatsak geldituko dira aurrerako. Belaunaldi
batzuetan, masailezur biribilduaren (koilararen) egokitzapenak izango du arrakasta
handiena, eta ur-ipurtats guztiek horrelako masailezurra izango dute.
Saguei dagokionez, lurraren kolorearen arabera zuriak edo beltzak izango dira gutxien
ehizatuko dituztenak, eta ondorioz, haiek ugalduko dira gehien. Beraz, luzera begira,
bietako bat desagertzeko arriskuan egongo da, eta bestea izango da aurrera egingo
duena.
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4. Behin jokoa amaituta, gelan, lortutako datuak diagramatan jarriko ditugu, eta
datuak eta diagramak aztertuko ditugu.
5. Zer lotura dauka egindako jokoak entzun dugun ipuinarekin?
● Garrantzitsua al da masailezurraren forma?
● Garrantzitsua izango al da animalien ilajea?
● Zertan baldintzatu dezake ilaje bat edo beste bat edukitzeak?

6. ONDORIOAK aterako ditu: “BAIEZTAPENA + EBIDENTZIAK” modura idatzita.
● Nola jokatu du hautespen naturalak masailezurraren forman?
● Nola jokatu du saguen kasuan?
● Nola jokatuko du animalien ilajearen kasuan?

Ikasle bakoitzak talde txikian zer ondoriotara iritsi diren jasoko du idatziz zientziakoadernoan, bakoitzak bere modura, ur-ipurtatsa Ollokoko basoan bizi daitekeen ala
ez argudiatuz.
Idatzitakoa beste ikasle batekin partekatuko du, ulertu duela ziurtatzeko.

Esan dezaket [BAIEZTAPENA], [EBIDENTZIA] hauengatik.
Ondorioztatzen dut hautespen naturalak eragina duela espezie bateko talde
baten ezaugarrietan...
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NOLA LORTU ZITUEN LEHOINABARRAK BERE
ORBANAK
Rudyard Kiplingen haurrentzako ipuina
Kontakizun hau oso baliagarria da haurrei naturari buruzko zenbait kontu
modu dibertigarri eta originalean azaltzeko.
Leku berezi baten istorioa kontatzen da ipuin honetan. Leku horretan, denak
kolore bera du, eta, beraz, animaliak ezin dira ezkutatu lehoinabar
beldurgarriarengandik. Baina, egun batean, itzalez betetako baso batera
iritsiko dira, eta han dena aldatzen hasiko da.

Mundua sortzen ari zen egunetan, Lehoinabar maitea “Ezkutatuak” izeneko
leku batean bizi zen. Leku bero eta distiratsua zen, non harea, harkaitzak eta
belar-matazak zeuden, eta denak harea-kolore bera zuen.
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Han bizi ziren jirafa, zebra, antilopea eta altzea ere, eta denak ziren hareakoloreko hori-grisaxkak alde guztietatik, baina lehoinabarra zen denetan
esklusiboena, denetan harea-koloreko horixkena, katu formako animalia
modukoa.
Hori oso txarra zen jirafa, zebra eta gainerako animalientzat, zeren harri
baten ondoan lo egiten baitzuen lehoinabarrak, edo belar hori-gris-arrexka
baten ondoan, eta gainerako animaliak handik igarotzen zirenean, harrapatu
eta ehizatu egiten zituen.
Etiopiar bat ere bizi zen han, arku eta geziak zituena (gizon gris-arre-horixka
bat). Lehoinabarrarekin bizi zen, eta biek elkarrekin ehizatzen zuten.
Etiopiarrak bere arku eta geziekin, eta lehoinabarrak bere hortz eta
atzaparrekin.
Denbora asko igaro ondoren, etiopiarra edo lehoinabarra zirudien edozer
saihesten ikasi zuten animaliek, harrapatuak ez izateko. Ikusten bazituzten,
berehala joaten ziren ihesi.
Egun batean, hainbeste korrika egin behar izan zuten, egunak joan egunak
etorri, zuhaitz eta zuhaixkaz betetako baso handi batera iritsi baitziren. Itzal
ilun, orban, liana eta ilunpez betetako lekua zen. Han, basoaren babesean
ezkutaturik egon ziren, zuhaitzen itzalez estalirik, hainbeste denboraz ezen
jirafari orban ilunak atera baitzitzaizkion harea-koloreko gorputz horixkan,
eta zebrari marra beltzak, bere gorputz gris-arrexkan.
Horrela, biak lasai eta seguru egon ahal izan ziren, etiopiarrak eta
lehoinabarrak ikusi gabe. Bitartean, ehiztari bitxi horiek harea-koloreko
haraneko zentimetro bakoitza zeharkatu zuten, izaki arre-hori haiek nora
alde egin ote zuten galdezka, haiek aurkitu ezinik.
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Azkenean, izugarrizko gosea zuten, eta horregatik Babian, Afrikako tximino
handiena, bisitatzera joan ziren:
—Barkatu, Babian. Nora joan dira animalia guztiak?— galdetu zuen
lehoinabarrak.
Tximinoak begi-keinua egin zuen, baina ez zuen ezer esan.
—Barkatu, Babian—, hurbildu zitzaion gizona, —esango al zenidake non
dauden bailarako jatorrizko biztanle guztiak?
Galdera bera zen, baina gizonei hitz zailak sartzea gustatzen zaie.
Babianek begia kliskatu zuen, eta esan zien:
—Jokoa aldatu egin da; orbanez edo marraz bete behar da orain. Jolastu nahi
baduzue, beste kolore batzuk bilatu behar dituzue.
—Oso ondo dago hori— esan zuen gizonak, —baina denak nora joan diren
jakin nahi dut nik.
—Begira: haraneko jatorrizko fauna eta benetako fauna nahastu egin dira.
Bazen garaia aldatzeko. Beraz, ahal bezain laster aldaketa bat bilatzea
gomendatzen dizuet—, erantzun zuen tximinoak.
—Zaila izango da— pentsatu zuen gizonak.
Eta etiopiarrak eta lehoinabarrak harea-koloreko animalien bila jarraitu
zuten. Egun luzez ibili ziren lianaz, zuhaixkaz, zuhaitzez eta itzalez beteriko
baso handira iritsi arte.
—Zer leku da hau?— galdetu zuen lehoinabarrak bere artean, —gau zati
txikiz betetako leku ilun bat da—, esan zuen oso poetikoki.
—Uste dut hemen daudela benetako fauna eta flora, jatorrizkoak—, erantsi
zuen gizonak.
—Bitxia da; jirafa usaindu dezaket— esan zuen lehoinabarrak, —baina ezin
dut ikusi. Oso arraroa da.
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Lehoinabarra eta etiopiarra bila ibili ziren egun osoan, eta, animaliaren bat
usaindu zezaketen arren, ezin izan zuten ikusi, eta horrela jarraitu zuten
ilundu zuen arte.
Bat-batean, lehoinabarrak zerbait entzun zuen zuhaixken artean, eta jauzi
egin zuen gainera. Zebrak usaintzen zituen, zebra bat entzuten zuen, baina
ez zuen inor ikusi. Geroago, gizonak beste hots bat entzun zuen.
—Han jirafa usaina dago, baina ezin dut ikusi— esan zuen gizonak.
—Goizera arte itxaron behar dugu— esan zuen lehoinabarrak.
Eta biak eseri ziren beren harrapakinei begira, eguzkia irten zen arte.
—Zer harrapatu duzu zuk?— galdetu zuen lehoinabarrak.
—Jirafa bat zela uste nuen, baina orbanez beteta zegoen. Eta zuk?
—Zebra bat nuela uste nuen, baina hobeto begiratu nion, eta ikusi nuen
marraz

josita

zeukala

gorputza—

erantzun

zuen

lehoinabarrak.

—Zer egin duzue gorputzean?— galdetu zieten etiopiarrak eta lehoinabarrak
animaliei.
—Kontua da leku batzuetan gure koloreagatik nabarmentzen garela, baina
beste batzuetan inor konturatu gabe ibil gaitezkeela, esaterako itzalez
betetako baso honetan— esan zuen zebrak.
—Nik ere aldaketa bat egingo dut, tximinoaren aholkuari jarraituta. Nire
azala aldatuko dut—, eta etiopiarrak tonu iluna hartu zuen. —Gauza bera
egin beharko zenuke, lehoinabar.
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—Baina nola jarriko ditut orbanak nire gorputzean?— galdetu zuen
lehoinabarrak.
—Lagundu

zaitzaket—

esan

zuen

gizonak.

Eta

behatz

puntekin

lehoinabarraren gorputzean ukitzen hasi zen. Edonon jotzen zuela ere, orban
bat

uzten

—Eta

zu

zuen.

ilunpetan

—Landaretzaren
gelditu

ahal

azpian

izango

zara

ezkutatuko

zara.

inork

gabe.

ikusi

Hala, lehoiak eta etiopiarrak beren gorputzetan kolore berria zutela jarraitu
zioten beren bideari, eta zoriontsu izan ziren betiko.
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6. CURRICULUMAREKIN BAT
HEZIBERRI 2020 HEZKUNTZA‐EREDU PEDAGOGIKOAREN MARKOA
OINARRIZKO HEZKUNTZAKO CURRICULUMA (236/2015eko Dekretuaren II. Eranskina
osatzen duen curriculum orientatzailea) dokumentuetatik hartuta.

Ideia hauetan sakonduko dut:
6.1

Printzipio pedagogiko batzuk.

6.2

Norberaren ikasteko estiloa.

6.3

Oinarrizko konpetentzia orokorrak. Zer ekarpen egiten dien
zientziak horiei.

6.4

Berariazko oinarrizko konpetentzia.

6.5

Etapako helburuak.

6.6

Edukien tipologia.

6.7

Eduki multzoak.

6.8

Ebaluazio-irizpideak.

6.1 PRINTZIPIO PEDAGOGIKO BATZUK
• Eskolaren asmo nagusia ez da informazioak eta jakintzak transmititzea, baizik
eta oinarrizko konpetentzien garapena eragitea.
• Irakaskuntza‐prozesuen helburuak ez du izan behar ikasleek diziplinak ikastea,
baizik eta beren ohiko eredu mentalak, pentsamendu‐eskemak, berreraiki ditzatela.
• Oinarrizko konpetentzien ikaskuntza esanguratsua eragin ahal izateko, ikasleari
parte aktiboa harrarazi behar zaio jakintza bilatzen, aztertzen, esperimentatzen, hartaz
gogoeta egiten, aplikatzen eta komunikatzen.
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• Oinarrizko konpetentziak garatu ahal izateko, egoera errealak hartu behar dira
aintzat, eta benetako jarduerak proposatu. Eguneroko bizitzako problema nagusiekin
lotu behar da jakintza.
• Eskolako testuinguruak espazioan eta denboran antolatzeko orduan, kontuan
hartu behar da benetako lanek eskatzen duten malgutasuna eta sormena, bai eta
gizartearekin lotuta egon beharra ere.
• Zalantzazko egoeretan eta etengabeko aldaketa‐prozesuetan ikastea baldintza
bat da oinarrizko konpetentziak garatzeko eta ikasten ikasteko.
• Berdinen arteko lankidetza lehen mailako estrategia didaktikoa da.

Lankidetzaren

barruan

sartzen

da

elkarrizketa,

debatea

eta

desadostasuna,

desberdintasunak errespetatzea, entzuten jakitea, besteen ekarpenekin aberastea eta
nork bere baitan duen onena emateko bezain eskuzabal izatea.
• Irakaslearen lana, batik bat, bideratzailea, bitartekaria, gidaria edo laguntzailea
izatea da, eta eginkizun hori betetzeko, "zereginak" edo ikaskuntza-egoerak prestatu
behar ditu, arazo-egoerak ebazteko, ezagutzak aplikatzeko edota ikasleen jarduera
sustatzeko egokiak.
Konpetentzien

araberako

ikuspuntu

hau

ikasgeletara

eramateak

aldaketa

metodologiko bat dakar, ezinbestez; izan ere, haren arabera jokatuz gero, zenbait gauza
egin beharra dakarkigu: erregulartasunez zereginen arabera lan egitea, mobilizatu
beharreko baliabidetzat hartzea jakintzak, problemen edo proiektuen arabera
antolatzea ikaskuntza, eta ebaluazioak egiteko modu berriei heltzea, besteak beste.
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6.2 NORBERAREN IKASTEKO ESTILOA
Norberak duen ikasteko estiloaren kontzientzia eta erregulazioa da metakognizioaren
alderdietako bat. Ikasteko hainbat estilo bereizten dira: estilo aktiboa, gogoetatsua,
teorikoa eta pragmatikoa. Ikasle bakoitzak bere izaera du, baita, joeraz, ikasteko berezko
estiloa ere. Ikerketen emaitzen arabera, zenbat eta gehiago egokitu irakaskuntza
norberaren ikaskuntza-estilora, orduan eta hobeto ikasten da. Kontuan hartu beharreko
alderdia da hori, baina ez, ezinbestean eta soil-soilik, ikasleen berezko joera sendotzeko;
izan ere, ikasleen ohituretatik abiatuta, aberastu egin daitezke haien joerak, estilo
guztiak osagarriak diren aldetik. Ikasteko zikloa esperientziatik eta ekintzatik abiatuta
hasi ohi da (estilo aktiboa); esperientziari buruz hausnartu ahala, estilo gogoetatsua
garatzen da; gogoetan oinarrituta, ondorioak, hipotesiak eta teoriak egin daitezke (estilo
teorikoa); ondorioak eta hipotesiak berresteko edo garatzeko, ekintza planifikatu behar
da (estilo pragmatikoa).
Ikasteko ziklo osoa amaitzeko, estilo guztiak modu osagarri eta orekatuan erabili behar
dira. Hezitzailearen eginkizuna da ikasteko estilo guztiak erabiltzen irakastea; horretarako,
ordea, ikaslearen joerez jabetu behar du, baita horiek onartu ere.

6.3 OINARRIZKO KONPETENTZIA OROKORRAK. ZER
EKARPEN EGITEN DIEN ZIENTZIAK HORIEI.
6.3.1 Komunikaziorako konpetentziari:
Komunikazioa lan zientifikoaren oso atal garrantzitsua da. Hala, komunitate
zientifikoan aurkikuntzak ez dira guztion ezagutza-ondasunaren parte bilakatzen,
harik eta komunikatzen diren arte. Ondorioz, ikasgai horiek zientziari buruz
irakurtzen, entzuten, hitz egiten eta idazten lagunduko diete ikasleei, baita
diskurtsoa eraikitzeko berariazko modu bat erabiltzen ere. Argudioak ematea edota
erlazioak argi eta garbi azaltzea izango da diskurtso horren xedea, eta ikasgai horiek
ikasiz baino ez dute barneratuko diskurtso hori.
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6.3.2 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentziari:
Ikasgai zientifikoek, hortaz, ikasleengan behaketaren, analisiaren eta arrazoitzearen
konpetentziak

garatzea

lehenetsiko

dute,

baita

adimen-malgutasuna

eta

zorroztasun metodikoa ere. Horrela jokatuta, ikasleek gero eta autonomia
handiagoa izango dute pentsatu eta pentsamendua eratzeko.

6.3.3 Elkarbizitzarako konpetentziari:
Ikaskuntza errazten da jarduerak elkarlanean eginez, ikasleek aukera baitute,
elkarlanaren bidez, beren iritziak gainerako ikasleenekin konparatzeko eta
aberasteko, norberaren nahiz besteren ekarpenak ebaluatzen eta haiekin kritiko
izaten ikasteko eta elkarrekin bizitzen ikasteko. Jakin behar dute eztabaida bera
onuragarria dela, komunikazioa bultzatu eta konponbideak aurkitzen laguntzen
duen aldetik.

6.3.4 Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentziari:
Zientziek lantzen dituzten arazo-egoerak egokiak dira ikasleentzat, haien bidez
ekintzak planifikatzea, arazoak konpontzea, baliabideak kudeatzea, emaitzak
etengabe berrikustea eta hobetzeko proposamenak egitea.

6.3.5 Norbera izaten ikasteko konpetentziari:
Arazo-egoerak lantzean, ikasleek errealitateari buruzko gogoeta kritikoa egiten
dute, beren pentsamendua autorregulatzen dute, eta ikasteko estiloak optimizatzen
dituzte.
Jarrerak barneratzen dituzte; hala nola zorroztasuna, pertseberantzia, jarrera
autokritikoa, erabakiak hartzeko jarrera eta berrikuntzen aldeko jarrera.
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6.4 BERARIAZKO OINARRIZKO KONPETENTZIA DUGU
ZIENTZIA
Zientzia-diziplina nagusien bidez natura ezagutzea da zientziaren ezagutza izatea.
Zientziarako

konpetentzia

izateko,

mundu fisikoarekin

elkarrekintzan

aritzeko

trebetasuna izan behar du ikasleak.
Lehen Hezkuntzan, ikasleek mundua behaketaren eta esplorazioaren bidez ulertzeko
duten jakin-minaz baliatzen da Naturaren Zientzien arloa.
Motibazio-elementu garrantzitsua da behatze librea, eta lehendabiziko urteetan, jakinmina eta aztertzeko gogoa sortzen ditu.
Funtsezkoa da esperientziaren arlo hori pixkanaka eta metodologia zientifikoaren
estrategia nagusiak ezarriz garatzea; beraz, ildo horri jarraituta, garrantzi handikoa da
argitu beharreko galderak egitea, formulatutako hipotesiak frogatzeko esperientziak
planifikatzea eta gauzatzea, eta planteatutako arazo-egoerei erantzun posible bat
emateko erabiltzea esperientzia horien emaitzak. Hori guztia elkarlanean arituz eta
ikasteko ahalmen, erritmo eta estilo askotarikoak kontuan hartuz egin behar da.
Galderak eta arazo-egoerak identifikatu eta frogetan oinarrituriko ondorioak ateratzeko
bide ematen du zientziarako konpetentziak. Hortaz, dogmatismoa eta transmisio hutsa
baztertuta, zientziaren emaitzak ikasteaz gain, zientziaren beraren gaineko ezagutzak ikasi
behar dituzte ikasleek; hori horrela, zientzia giza produktu kulturala, mugatua eta behinbehinekoa dela ikasi behar dute, eta berriro interpretatu eta garatu daitekeela jakin.
Horrez gainera, zientzia egin behar dute, eguneroko bizitzan erabiliz ezagutza zientifikoak
eta teknologikoak, norberaren ezagutza eta bizi-baldintzak hobetu, arazo-egoera ohikoak
ebatzi eta ikerketa txikiak egiteko.
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6.5 ETAPAKO HELBURUAK
OINARRIZKO HEZKUNTZAKO CURRICULUMA (236/2015eko Dekretuaren II. Eranskina
osatzen duen curriculum orientatzailea) dokumentuko 190. orrian daude helburu horiek,
eta proposamen hau bat dator horiekin guztiekin.

6.6 EDUKIEN TIPOLOGIA
● Adierazpen-edukiak jakintza teorikoak dira, hau da, jakintzari buruzko datuak,

gertaerak, kontzeptuak eta printzipioak, ikasgaitan antolatuta.
● Jarrera-edukiak ikasitako joerak, ohiturak edo jarrerak dira, nahiko iraunkorrak, eta

beren oinarrian gauza, pertsona edo egoera jakin bati buruzko jakintzak,
sinesmenak, lehentasunak, balioak eta abar daude.
● Prozedura-edukiak adierazpen- eta jarrera-edukiak eskuratu ahal izateko estrategia

edo urrats ordenatuak dira, eta trebetasunetan islatzen dira.

Kontuan hartuta etengabe aldatzen ari den mundu honetan egia zientifikoek zenbaitetan
gutxi irauten dutela, datuak ezagutzeaz gain beharrezkoa da trebetasun zientifikoak,
arrazoitzekoak, pentsamendu kritikorakoak eta abar garatzea. Hortaz, arlo honetan,
izaera esperimentala ardatz hartzeaz gain, pentsamen- eta metakognizio-errutinen
garapena landuko da.
Etapa honetan, ikasleak metodo zientifikoan trebatzen hasiko dira, zenbait alderdi
jorratuz: problemak edo iker daitezkeen egoerak identifikatzea; ikertu beharreko
fenomenoei behatzea eta haiek aztertzea; informazio esanguratsua hautatzea;
hipotesiak

egitea;

zeregina

planifikatzea;

hipotesiak

balioztatzea,

benetako

esperimentazioaren edo esperimentazio birtualaren bidez, egiaztatutako ebidentziak
oinarri hartuta; problema horien soluzioak edo erantzun egiaztagarriak aurkitzea;
ondorioak ateratzea eta jakitera ematea, baliabide edo euskarri analogikoak nahiz
digitalak erabiliz.
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Arlo honetan landuko diren kontzeptuen, prozeduren eta jarreren bitartez, ikasleek
zenbait alderdi garatu ahal izango dituzte.
Eduki horiek zenbait alderdirekin lotuta daude: informazioa bilatzea eta kudeatzea;
sormena eta pentsamendu-ideia sortzailea; lankidetzarako jarrera positiboak; nork bere
ikaskuntzak

erregulatzea;

planifikatzean,

aztertzean

ikerketa-lanerako
eta

egitean;

interesa
giza

eta

motibazioa,

eskubideekiko

zereginak

begirunea;

eta

harremanetarako eta komunikaziorako gaitasunen garapena.

6.7 EDUKI MULTZOAK
1. eduki multzoa: Jarduera zientifikoan hastea
● Ikasleek,

metodologia

zientifikora

hurbilduz,

zientziaren

berezko

estrategien eta prozeduren berri jakingo dute, esperimentaziorako eta
ikerketarako tresnak eta materialak ezagutuko eta erabiliko dituzte.

2. eduki multzoa: Gizakia eta osasuna
● Norberaren gorputza, organoak eta haien funtzioak; gorputzaren zaintza;
jarrera positiboak eta arriskuen prebentzioa; osasuna eta gaixotasuna; eta
erabakiak hartzea.

3. eduki multzoa: Izaki bizidunak
● Izaki bizidunen, ekosistemen, haien ezaugarrien eta haien arteko erlazioen
ezagutza jorratuko da, ingurunea babesteko eta zaintzeko jarrerak
sustatuz.

4. eduki multzoa: Materia eta energia
● Fenomeno fisikoak, substantziak, aldaketa fisikoak eta kimikoak, energiaiturriak, eta baliabideen erabilera zentzuzkoa eta jasangarria.

5. eduki multzoa: Teknologia, objektuak eta makinak
● Proiektuak egitea proposatu da, aurrez zehaztutako behar edo problema
bati erantzuteko makina soilak eraikitzeko.
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6.8 EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
OINARRIZKO HEZKUNTZAKO CURRICULUMA (236/2015eko Dekretuaren II. Eranskina
osatzen duen curriculum orientatzailea), 199.-207. orriak.
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7. HELBURUAK
Saioetako helburuak etapako helburuen barruan daude. Gaiz gai azalduko dira hemen:

7.1 ARGIA

SAIOETAKO HELBURUAK
1. ARGIA NON DAGOEN ETA NONDIK
DATORREN
Ikasleak hauetaz ohartzea:
● Argia gela osoan dago.
● Eguzkitik edo fluoreszenteetatik dator.
● Armairu barruan argirik ez dago, egurrak ez
diolako pasatzen uzten.
● Mahai azpian argi gutxiago dago, argi izpi
gutxiago iristen direlako.
2. ARGI-ITURRIAK ETA OBJEKTUAK
Argi-iturriak eta objektuak bereiztea. Batzuetan,
zenbait objektuk argia islatzen dute, eta distirak
sortzen dituzte, argi-iturriekin nahastuz. Besteetan,
objektuak ikusten ditugu argiak islatzen dituelako,
nahiz eta berez argirik ez izan, Ilargiaren kasuan
adibidez.

3. ITZALAK ZER DIREN ETA NOLA SORTZEN
DIREN
Itzalaren definizioa ulertzea: “Oztoporen baten
eraginez argirik iristen ez den eremu iluna, nagusiki
objektu opaku baten atzean dagoen espazioa”.

ETAPAKO HELBURUAK

1. Nork bere burua eta osasuna
zaintzeko eta bizimodu osasungarria
izateko jarrerak eta ohiturak
garatzea, giza gorputzaren ezagutza
zientifikoa oinarri hartuta, eta
banakoen arteko desberdintasunak
errespetatzea,
bizi-ohitura
osasungarriak sustatuz eta banakoei
nahiz taldeei eragin diezaieketen
arriskuak saihestuz.
2. Gizakiak ingurumenean izandako
esku-hartzeen
eragin
batzuk
aztertzea, eta iraunkortasunaren eta
bizi-kalitatearen
parametroak
oinarri hartuta ikuspegi kritikoz
balioestea, eguneroko bizitzan oreka
ekologikoa
babesteko
eta
berreskuratzeko
jarrera
hartze
aldera.
3. Norberaren ezagutzan sakontzea,
lorpenak erdiesteko motibazioa
sustatzen duten estrategien bidez,
eta nork bere pentsamena eta
ikaskuntza-estiloak
erregulatzea,
natura-inguruneko
arazoei
eta
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4. ZERGATIK IKUSTEN DITUGUN OBJEKTUAK
Objektuak nola ikusten ditugun konturatzea:
● argia dagoelako
● objektura begira gaudelako
Baina begiak ez du modu aktiboan jokatzen
eginkizun horretan. Askotan pentsatzen da begiak
zerbait egiten duela eginkizun horretan, eta ez da
hala. Begiak modu pasiboan jokatzen du: argia
iristen da begira, objektura, eta argi horri esker
begiak ikusi egiten du. Begitik ez da argirik
ateratzen.

pertsonen
bizitzarekin
duten
erlazioari buruzko erabakiak modu
arduratsuan,
autonomoan
eta
kritikoan hartu ahal izateko.

4. Natura-inguruneko elementu
esanguratsuekin lotutako galderak
eta
problemak
identifikatzea,
planteatzea eta ebaztea, banaka
nahiz elkarlanean metodologia
zientifikoaren estrategiak erabiliz;
hala
nola
problemaren
identifikazioa,
informazioaren
5. ARGIA NOLA HEDATZEN DEN ETA NORAINO bilaketa eta trataera, eta hipotesiak
Bi ideia hauetan sakontzea:
formulatzea
eta
probatzea,
Argia espazioan zehar hedatzen da, lerro zuzenean, benetako esperimentazioaren edo
oztopo bat aurkitu arte. Oztopo motaren arabera, esperimentazio birtualaren bidez,
irtenbideak bilatzeko bestelako
modu batera edo bestera jokatuko du.
hautabide batzuk aztertzeko bide
● Nola hedatzen da? Espazioan barrena, lerro gisa.
zuzenean.
5. Zientziaren eta teknologiaren
● Noraino? Oztopo bat aurkitu arte.
berezko prozedurak aplikatzea,
6. ARGIAREN ISLAPENA ISPILU LAUETAN
material, substantzia eta objektu
Ohartzea argiak ez duela berdin jokatzen gainazal batzuen propietateen ezagutza
guztietan. Argiak ispilu lauetan errebotatu egiten baliatuta,
aurrez
zehaztutako
duela, islatu egiten dela, argi uhinaren norabidea problema
edo
behar
bati
edo noranzkoa aldatu egiten duela, lege bati erantzuteko proiektuak, gailuak eta
jarraituz. (Pilotak lurrean errebotatzen duen tresna
soilak
planifikatzeko,
moduan, botatako norabidearen arabera, beste diseinatzeko eta egiteko.
norabide hartan errebotatuko duela).
6. Mezu, produktu, gertaera edo
fenomeno
zientifikoak
7. ARGIAREN JOKAERA BESTE GAINAZAL interpretatzea, modu aktiboan eta
BATZUETAN
kritikoan, zenbait hizkuntza eta
Ideia hauetaz ohartzea:
ingurune erabiliz, bai digitalak bai
● Objektu distiratsu batek (zilar-paperak edo analogikoak, ondorioak argi eta
azaltzeko,
ikasleek duten beste zerbaitek) ez du berezko zehaztasunez
argirik. Argiak ematen dionean, desberdin argudiatzeko eta jakitera emateko.
jokatzen du, lisatuta edo zimurtuta egon.
7. Zientziaren saiaketa-izaerari eta
● Argiak zeharkatu egiten du material gardena
izaera sortzaileari buruzko ezagutza
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zati handi batean, baina zati txiki bat islatu
egiten du, inguruan dagoen argiaren arabera.
● Material zeharrargiak islapen barreiatua egiten
du, eta irudiak lausoturik agertzen dira.
● Opakuak, aldiz, ez dio argiari pasatzen uzten,
eta itzalak sortzen ditu.
● Ispilu edo kristal okertuetan irudiak desberdin
ikusten dira (buelta emanda, luze eta meheago,
lodi eta motzago…).

baliatzea, eta gizadiaren historian
zehar egindako aurrerapen handiak
balioestea, zientziaren ezagutzak
gizakiaren beharrak asetzeko eta
bizi-baldintzak hobetzeko duen
garrantzia ulertzeko eta balioesteko.

8.
Natura-ingurunean
agerian
jartzen diren ezaugarriei eta
erlazioei erreparatzea, haiei buruzko
8. ARGI ZURIA, ERA ASKOTAKO ARGIEN galderak egitea, identifikatzea,
sailkatzea eta azaltzea, horretarako
ELKARKETA
ikerketa-materiala
Kontzeptu hauek esperimentatzea eta barneratzea: askotariko
erabiliz, natura-ingurunea ulertzeko
● Argi zuria era askotako argien elkarketa da.
eta Lur planeta babesteak eta
● Argi zuria osagai dituen koloreetan banatzen errespetatzeak gure bizitzarako
da.
nahiz etorkizuneko belaunaldientzat
duen garrantziaz jabetzeko.
9. PERISKOPIOA
● Informazio-bilaketa egokia egitea.
● Periskopioa eraikitzea, eta funtzionatzen duela
ziurtatzea.
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7.2 ELEKTRIZITATEA
SAIOETAKO HELBURUAK

ETAPAKO HELBURUAK

1. ELEKTRIZITATEA GURE INGURUAN
 Ohartzea
elektrizitatea modu
naturalean
agertzen
dela;
adibidez,
tximistak
agertzen
direnean. Era berean, gizakiak,
kableen bidez, nahi duen lekura
eramaten duela, eta piletan edo
baterietan ere gorde daitekeela.
Horren
ondorioz,
elektrizitatearekin funtzionatzen
duten hainbat gailu ditugula.

1. Nork bere burua eta osasuna zaintzeko eta
bizimodu osasungarria izateko jarrerak eta
ohiturak garatzea, giza gorputzaren ezagutza
zientifikoa oinarri hartuta, eta banakoen
arteko desberdintasunak errespetatzea, biziohitura osasungarriak sustatuz eta banakoei
nahiz taldeei eragin diezaieketen arriskuak
saihestuz.

3. ELEKTRIZITATEAREN
EREDU
MEKANIKOA
Ideia hauek barneratzea:
 Atomoetako elektroiak korronte
elektrikoaren arduradunak dira.
 Korronte elektrikoa elektroien
talde-mugimenduaren emaitza da.

4.
Natura-inguruneko
elementu
esanguratsuekin lotutako galderak eta
problemak identifikatzea, planteatzea eta
ebaztea,
banaka
nahiz
elkarlanean
metodologia
zientifikoaren
estrategiak
erabiliz;
hala
nola
problemaren
identifikazioa, informazioaren bilaketa eta

2. Gizakiak ingurumenean izandako eskuhartzeen eragin batzuk aztertzea, eta
iraunkortasunaren
eta
bizi-kalitatearen
parametroak oinarri hartuta ikuspegi kritikoz
2. MATERIAREN OSAERA
balioestea, eguneroko bizitzan oreka
Ideia hauek barneratzea:
 Materia atomoz osatuta dago, eta ekologikoa babesteko eta berreskuratzeko
era berean atomoa protoiz, jarrera hartze aldera.
neutroiz eta elektroiz osatuta
3. Norberaren ezagutzan sakontzea, lorpenak
dago.
erdiesteko motibazioa sustatzen duten
 Protoiek karga positiboa dute.
estrategien bidez, eta nork bere pentsamena
 Elektroiek karga negatiboa dute.
eta ikaskuntza-estiloak erregulatzea, natura Karga
elektriko
berdinekoak
inguruneko
arazoei
eta
pertsonen
elkarrengandik urruntzen dira.
bizitzarekin duten erlazioari buruzko
 Karga elektriko desberdinekoek
erabakiak modu arduratsuan, autonomoan
elkar erakartzen dute.
eta kritikoan hartu ahal izateko.
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trataera, eta hipotesiak formulatzea eta
4. PILA ETA BONBILLA. Material probatzea, benetako esperimentazioaren
eroaleak eta isolatzaileak
edo esperimentazio birtualaren bidez,
 Pilaren eta bonbillaren artean irtenbideak bilatzeko bestelako hautabide
elektroiak nondik nora mugitzen batzuk aztertzeko bide gisa.
diren jakitea.
 Material eroaleak eta isolatzaileak 5. Zientziaren eta teknologiaren berezko
prozedurak aplikatzea, material, substantzia
zer diren jakitea eta ezagutzea.
eta objektu batzuen propietateen ezagutza
5. ZIRKUITU ELEKTRIKOAK seriean eta baliatuta, aurrez zehaztutako problema edo
behar bati erantzuteko proiektuak, gailuak
paraleloan. INTENTSITATEA
Zirkuitu elektrikoan bi bonbilla edo eta tresna soilak planifikatzeko, diseinatzeko
gehiago jartzen ditugunean haiek seriean eta egiteko.
edo paraleloan egon daitezkeela ohartzea,
6. Mezu, produktu, gertaera edo fenomeno
eta bakoitzaren desberdintasun batzuk
zientifikoak interpretatzea, modu aktiboan
ezagutzea.
Baita
INTENTSITATEA
eta kritikoan, zenbait hizkuntza eta ingurune
kontzeptua ulertzea ere.
erabiliz, bai digitalak bai analogikoak,
ondorioak argi eta zehaztasunez azaltzeko,
6. ZIRKUITU
ELEKTRIKOEN
argudiatzeko eta jakitera emateko.
MUNTAKETA DESBERDINAK
Zirkuitu elektriko desberdinak muntatzen 7. Zientziaren saiaketa-izaerari eta izaera
jakitea.
sortzaileari buruzko ezagutza baliatzea, eta
 Etengailu batek bonbilla bat eta gizadiaren
historian
zehar
egindako
motor bat pizten eta itzaltzen ditu. aurrerapen handiak balioestea, zientziaren
 Bi etengailu; bakoitzak bonbilla bat ezagutzak gizakiaren beharrak asetzeko eta
pizten eta itzaltzen du.
bizi-baldintzak hobetzeko duen garrantzia
 Bi etengailuetatik bonbilla bera ulertzeko eta balioesteko.
pitz eta itzali daiteke.
8. Natura-ingurunean agerian jartzen diren
7. GELA
BATEN
ARGIZTAPENA ezaugarriei eta erlazioei erreparatzea, haiei
buruzko galderak egitea, identifikatzea,
ZAPATA-KAXA BATEAN
eta
azaltzea,
horretarako
Zirkuitu elektrikoen erabilera gauzatzea sailkatzea
askotariko
ikerketa-materiala
erabiliz,
logela bateko argiztapenean.
natura-ingurunea ulertzeko eta Lur planeta
babesteak
eta
errespetatzeak
gure
8. AUTO MOTORDUNA
nahiz
etorkizuneko
 Zirkuitu
elektrikoen erabilera bizitzarako
gauzatzea auto bat eraikitzeko eta belaunaldientzat duen garrantziaz jabetzeko.
mugimenduan jartzeko.
 Motorra zer den ulertzea.
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7.3 EKOSISTEMAK
SAIOETAKO HELBURUAK
1. AINARAREN FLORIDAKO DORTOKA -1




Ekosistema bateko elementuen
arteko lotura egitea.
Ohartzea
ekosistema
batean
elementu berri bat sartzen denean
aldaketak sortu daitezkeela.
Beren baitan duten informazioa eta
ezaguera
erabiltzea,
jarraian
proposatuko
zaien
arazoari
konponbidea bilatzeko.

2.
IBILALDIA:
EKOSISTEMAK








HERRIAREN

INGURUKO

Ohartzea ekosistema desberdinak
ditugula inguruan (basoa, larreak,
baserri-ingurua, erreka…).
Konturatzea ekosistema guztiek edo
gehienek
elementu
komunak
dituztela (eguzkia, haizea, ura,
lurra).
Ekosistemen
arteko
desberdintasunak aztertzea.
Zenbait elementuren rola behatzea:
mihura, zizareak, onddoak…
Elementuen arteko harremanak
bilatzea (erlea eta lorea, armiarmasarearen zeregina…).

ETAPAKO HELBURUAK
1. Nork bere burua eta osasuna
zaintzeko eta bizimodu osasungarria
izateko jarrerak eta ohiturak garatzea,
giza gorputzaren ezagutza zientifikoa
oinarri hartuta, eta banakoen arteko
desberdintasunak errespetatzea, biziohitura osasungarriak sustatuz eta
banakoei
nahiz
taldeei eragin
diezaieketen arriskuak saihestuz.
2. Gizakiak ingurumenean izandako
esku-hartzeen
eragin
batzuk
aztertzea, eta iraunkortasunaren eta
bizi-kalitatearen parametroak oinarri
hartuta ikuspegi kritikoz balioestea,
eguneroko bizitzan oreka ekologikoa
babesteko eta berreskuratzeko jarrera
hartze aldera.
3. Norberaren ezagutzan sakontzea,
lorpenak
erdiesteko
motibazioa
sustatzen duten estrategien bidez, eta
nork bere pentsamena eta ikaskuntzaestiloak
erregulatzea,
naturainguruneko arazoei eta pertsonen
bizitzarekin duten erlazioari buruzko
erabakiak
modu
arduratsuan,
autonomoan eta kritikoan hartu ahal
izateko.
4.

Natura-inguruneko

elementu

3. EKOSISTEMA BATEKO ELEMENTUEN ARTEKO
esanguratsuekin lotutako galderak eta
HARREMANAK


Ekosistema bateko elementuek
(bizigabeak eta bizidunak) elkarrekin
nolako harremana duten edo nolako
harremana izan dezaketen aztertzea,

problemak identifikatzea, planteatzea
eta ebaztea, banaka nahiz elkarlanean
metodologia zientifikoaren estrategiak
erabiliz; hala nola problemaren
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sare handi bat irudikatuz.
identifikazioa, informazioaren bilaketa

Harreman horien onurak eta kalteak eta
trataera,
eta
hipotesiak
aztertzea.
formulatzea eta probatzea, benetako
esperimentazioaren
edo
4. MATERIA ORGANIKOAREN DESKONPOSIZIO- esperimentazio birtualaren bidez,
PROZESUA
irtenbideak
bilatzeko
bestelako
 Deskonposizio-prozesua
behatzea hautabide batzuk aztertzeko bide gisa.
eta aztertzea.
 Organismo deskonposatzaileen lana 5. Zientziaren eta teknologiaren
berezko
prozedurak
aplikatzea,
behatzea.
material, substantzia eta objektu
5. AINARAREN FLORIDAKO DORTOKA -2batzuen
propietateen
ezagutza
 Ikustea
ekosistema
bateko baliatuta,
aurrez
zehaztutako
elementu abiotikoek eta organismo problema edo behar bati erantzuteko
multzoek
harremana
dutela proiektuak, gailuak eta tresna soilak
elkarrekin, eta haietako batean planifikatzeko,
diseinatzeko
eta
aldaketa bat izateak eragina duela egiteko.
beste batean.
 Ikasi duten hori beste testuinguru 6. Mezu, produktu, gertaera edo
fenomeno zientifikoak interpretatzea,
batean aplikatzea.
modu aktiboan eta kritikoan, zenbait
hizkuntza eta ingurune erabiliz, bai
6. UR-IPURTATSA LEITZARANEN
digitalak bai analogikoak, ondorioak
 Ikastea organismo orok berariazko argi eta zehaztasunez azaltzeko,
premiak dituela, eta ase egin behar argudiatzeko eta jakitera emateko.
dituela bizirik irauteko.
 Ziurtatzea organismo oro bere 7. Zientziaren saiaketa-izaerari eta
premiak ase ditzakeen habitatean izaera sortzaileari buruzko ezagutza
baliatzea, eta gizadiaren historian
bizi dela.
 Ur-ipurtatsa ezagutzea, eta bere zehar egindako aurrerapen handiak
balioestea, zientziaren ezagutzak
habitata irudikatzea.
gizakiaren beharrak asetzeko eta bizi7. UR-IPURTATSAREN HABITATA
baldintzak hobetzeko duen garrantzia
 Maketarekin batera jartzeko, ur- ulertzeko eta balioesteko.
ipurtatsaren argibide-taulak egitea.
8. Natura-ingurunean agerian jartzen
diren ezaugarriei eta erlazioei
8. UR-IPURTATSA OLLOKO BASOAN
 Ziurtatzea izaki bizidun baten erreparatzea, haiei buruzko galderak
beharrak ikertzea lagungarria dela egitea, identifikatzea, sailkatzea eta
horretarako
askotariko
habitat jakin batean bizirik iraun azaltzea,
dezakeen
iragartzeko
eta ikerketa-materiala erabiliz, naturaingurunea ulertzeko eta Lur planeta
arrazoitzeko.
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Ebidentziak behatzen ikastea.
 Ondorioak
ateratzen
argudiatzen trebatzea.

babesteak eta errespetatzeak gure
eta bizitzarako
nahiz
etorkizuneko
belaunaldientzat duen garrantziaz
jabetzeko.

9. UR-IPURTATSAREN ILAJEA


Konturatzea organismo orok habitat
zehatz batean bizirik irauteko
egokitzapenak garatzen dituela.
 Kontzeptu
hau
barneratzea:
hautespen naturalak eragiten du
talde batek ezaugarri berezi batzuk
garatzea eta espezie bereko beste
talde batek halako ezaugarriak ez
garatzea; ezaugarri berezi horiek
garatu dituen taldekoek ugalketaabantaila izango dute beste
taldekoekin alderatuta.
 Aztertzea hautespen naturalak nola
jokatzen duen.
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8. EBALUAZIOA
8.1 ARGIA
EBALUAZIO-IRIZPIDEAK ETA LORPENADIERAZLEAK



Konturatzen da argia non dagoen eta nondik Gorputzek argiaren, elektrizitadatorren.



portaera duten identifikatzea eta

Badaki itzalak zer diren eta nola sortzen di- deskribatzea, materialen
ren.



tearen, magnetismoaren, beroa-

Bereizten ditu argi-iturriak eta argirik ga- ren eta soinuaren eraginpean zer
beko objektuak.



HEZIBERRI 2020. OINARRIZKO
HEZKUNTZA
EBALUAZIO-IRIZPIDEAK ETA LORPEN-ADIERAZLEAK

feno-

meno fisikoak eta kimikoak azal-

Ohartu da objektuak zergatik ikusten ditu- tzea, esperimentu edo ikerketa
gun, hau da, begiak modu pasiboan jokatzen soilak eginez, eta emaitzak jakiduela eginkizun horretan.



Konturatu da argia lerro zuzenean hedatzen aukeratzea.
dela oztopo batekin aurkitu arte.







tera emateko tresna egokiena



Badaki zer propietate di-

Ikasi du argia nola islatzen den ispilu laue-

tuzten erabilera arrunteko

tan.

material batzuek eta zer

Oztopo baten atzean dagoen objektua ikus

portaera duten argiaren,

ahal izateko, modu egokian jartzen ditu ispi-

elektrizitatearen, magne-

luak.

tismoaren, beroaren edo

Konturatu da argiak zer jokaera duen beste

soinuaren aurrean.

gainazal batzuetan: material gardenean egi-



Islapenaren

fenomenoa

ten duen joera, zeharrargian, opakuan, kris-

aztertzen du esperimentu

tal ahur eta ganbiletan, eta metal ahur eta

erraz batean.

ganbiletan.
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Aztertu ditu objektu distiratsuak, eta ohartu
da berezko argirik ez dutela.



Argi zuria era askotako koloreetan banatu
du prismak eta beste material batzuk erabiliz.



Newtonen gurpila egin du, eta ikusi ahal izan
du kolore guztiak zurian biltzen direla.



Gai da periskopio bat eraikitzeko, eta ulertzen du haren funtzionamendua.

8.2 ELEKTRIZITATEA
EBALUAZIO-IRIZPIDEAK ETA

HEZIBERRI 2020. OINARRIZKO

LORPEN-ADIERAZLEAK

HEZKUNTZA
EBALUAZIO-IRIZPIDEAK ETA LORPENADIERAZLEAK



Ohartu da elektrizitatea gure inguruan Gorputzek

argiaren,

elektrizitatearen,

dagoela, bai modu naturalean, bai magnetismoaren, beroaren eta soinuaren
kableen bidez ekarrita.


Irudikatu

du

eraginpean zer portaera duten identifikatzea

koadernoan

materia eta deskribatzea, materialen fenomeno

atomoz osatuta dagoela, eta haien fisikoak eta kimikoak azaltzea, esperimentu
barruan elektroiak daudela.


edo ikerketa soilak eginez, eta emaitzak

Probatu du karga elektriko berdinekoak jakitera
elkarrengandik urruntzen direla.







Probatu

du

karga

emateko

tresna

egokiena

aukeratzea.
elektriko 

Badaki zer propietate dituzten erabilera

desberdinekoek elkar erakartzen dutela.

arrunteko material batzuek eta zer

Ikusi du atomoetako elektroiak korronte

portaera

elektrikoaren arduradunak direla.

elektrizitatearen,

Konturatu

beroaren edo soinuaren aurrean.

elektroien

da

korronte

elektrikoa

duten

argiaren,

magnetismoaren,

talde-mugimenduaren
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emaitza dela.


Proiektu teknologiko bat egitea, aurrez

Ulertu du pilaren eta bonbillaren artean planifikatuta,
elektroiak nondik nora mugitzen diren.



eraikitzeko, energia-iturriak erabiliz eta

Ikusi du zirkuitu elektrikoa seriean edo ematea.

Hurbildu

da



intentsitatearen





Gai

da

ahoz

inguruneko

zenbait

batzuk aztertu, ikusi eta azaltzen ditu.
azaldutako

zirkuitu 

Zenbait

materialek,

eroalek

zein

desberdinak muntatzeko.

isolatzailek, zirkuitu elektriko batean

Logela bateko argiztapena muntatu du

izango duten portaeraren hipotesiak

zirkuitu elektrikoak eginez.

egin eta portaera aurresaten du, eta

Auto bat eraiki eta mugimenduan jarri

zirkuitua eraikitzen du.

du zirkuitu elektrikoak eginez.


Elektrizitateak

objektutan eta aparatutan dituen eragin

kontzeptura.


tresnak

baliatutako estrategiei buruzko informazioa

paraleloan egotearen desberdintasunak.


eta

Ezagutu ditu material eroaleak eta eragile nahiz material egokiak aukeratuz, eta
isolatzaileak zer diren.



objektuak

Saiatu da motorra zer den ulertzen.



Zirkuitu elektriko soilak edo hezkuntzahelburuko
dituzten

robotikako
egitura

elementuak

soilak

diseinatu,

planifikatu eta eraikitzen ditu.
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8.3 EKOSISTEMAK
HEZIBERRI 2020.
EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
ETA
LORPEN-ADIERAZLEAK

OINARRIZKO
HEZKUNTZA
EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
ETA LORPEN-ADIERAZLEAK



















Arazo baten aurrean, konponbidea bilatzen
saiatzen da.
Ohartzen da ekosistema batean elementu berri
bat sartzen denean aldaketak eragiten dituela.
Bereizten ditu ekosistema desberdinak (basoa,
larrea, baserri-ingurua, erreka…).
Ezagutzen ditu ekosistemetako elementu
komunak (eguzkia, haizea, ura, lurra).
Behatzen du zenbait elementuren rola: mihura,
zizareak, onddoak…
Bilatzen ditu elementuen arteko harremanak
(erlea eta lorea, armiarma-sarearen zeregina…).
Elkarrekin lotzen ditu ekosistema bateko
elementu bizigabeak eta bizidunak.
Aztertzen ditu lotura horien onurak eta kalteak.
Behatu eta aztertu du deskonposizio-prozesua.
Behatu du organismo deskonposatzaileen lana.
Ikusi du ekosistema bateko elementu abiotikoek
eta organismo-multzoek harremana dutela
elkarrekin, eta haietako batean aldaketa bat
izateak eragina duela bestean.
Badaki ikasi duten hori beste testuinguru batean
aplikatzen.
Ikasi du organismo orok berariazko premiak
dituela, eta haiek ase behar dituela bizirik
irauteko.
Ziurtatu du organismo oro bere premiak ase
ditzakeen habitatean bizi dela.
Ur-ipurtatsa ezagutu du, eta bere habitata

Izaki bizidunen arteko
erlazioak azaltzea, haien
egiturak,
oinarrizko
ezaugarriak, funtzioak eta
habitatak aztertuz.
 Izaki
bizidunen
antolakuntza-mailak
bereizten ditu: zelula,
ehunak,
organoak,
aparatuak
eta
sistemak.
 Izaki
bizidunen
funtzioak deskribatzen
ditu.
 Animalia
ornodunak
eta
ornogabeak
behatzen
ditu
zuzenean eta zeharka,
haien
ezaugarriak
identifikatu eta sailkatu
egiten ditu.
 Gidak erabiltzen ditu
animaliak
eta
landareak sailkatzeko.
 Badaki zer garrantzi
duen
fotosintesiak
Lurrean bizia izateko.
 Izaki
bizidunen
habitatak aztertzen eta
bereizten ditu.
 Euskal
Herriko
ekosistema
batean
sortzen diren erlazioak
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irudikatu du.
Ur-ipurtatsaren argibide-taula egin du.
Ziurtatu du izaki bizidun baten beharrak ikertzea
lagungarria dela habitat jakin batean bizirik iraun
dezakeen iragartzeko eta arrazoitzeko.
Ikasi du ebidentziak aurkitzeko zer behatu behar
den.
Ondorioak ateratzen eta argudiatzen trebatu da.
Konturatu da organismo orok habitat zehatz
horretan bizirik irauteko egokitzapenak garatzen
dituela.
Ideia honetaz ohartzea: hautespen naturalak
eragiten du talde batek ezaugarri berezi batzuk
garatzea eta espezie bereko beste talde batek
halako ezaugarriak ez garatzea; ezaugarri berezi
horiek garatu dituen taldekoek ugalketaabantaila izango dute beste taldekoekin
alderatuta.
Aztertu du hautespen naturalak nola jokatzen
duen jolas baten bidez.

eta
elikatze-kateak
bereizten ditu.


Espezie inbaditzaileren
batek Euskal Herriko
habitat autoktonoetan
egiten duen inpaktua
aztertu eta aurkezpen
batean azaltzen du.



Espezieak desagertzearen arrazoietako bat
identifikatzen
eta
azaltzen du.
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9. KONPETENTZIAK
Zientzia-tailerrak hiru zati izango ditu, oro har:
1. Gaiari buruz dakiguna adieraztea, hipotesiak egitea, ereduak eraikitzea.

Zer gertatuko da?
2. Esperimentuak, probak, behaketak… egitea.

Zer gertatu da?
3. Ondorioak ateratzea, eta koadernoan idaztea.

Zergatik gertatu da?
Hurrengo orrialdeko taulan ageri da zati horietako bakoitzean zer ebaluatuko den eta zer
lotura duen konpetentzia orokorrekin eta berariazko konpetentziekin.
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Itemak

Konpetentzia orokorrak*
1

2

3

4

Berariazko konpetentziak**
5

6

7

8

9

10

11

12

Zer gertatuko da?
Kuriositatea, ikasteko grina

X

X

X

Arreta mantentzeko gaitasuna

X

X

X

Parte-hartzea (hipotesiak)

X

X

X

X

X

X

X

Zer gertatu da?
Talde-lana

X

Trebezia, materialak manipulatzerakoan

X

Lanerako jarrera

X

Planifikazioa

X

Datuak antolatzeko gaitasuna: taulak,
grafikoak...

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Zergatik gertatu da?
Eztabaidarako gaitasuna

X

Komunikazio idatzia: koadernoa

X

X

Ahoz komunikatzeko gaitasuna

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

*Konpetentzia orokorrak:
1. Hitzezko, hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako konpetentzia
2. Ikasteko eta pentsatzeko konpetentzia
3. Elkarbizitzarako konpetentzia
4. Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako
5. Norbera izaten ikasteko konpetentzia
**Berariazko konpetentziak:
6. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia
7. Matematikarako konpetentzia
8. Teknologiarako konpetentzia
9. Arterako konpetentzia
10. Konpetentzia motorra
11. Konpetentzia sozial eta zibikoa
12. Zientziarako konpetentzia

