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 1. AURKEZPENA
Ekoguneko proiektua, jasangarritasunaren alde diharduen proiektu zabal bat da eta bere barne, 
hezkuntza programa desberdinak eskaintzen ditu.

Oraingo honetan, Haur Hezkuntzako (HH) ikasleak energiaren gaira hurbildu nahi ditugu Bero - bero 
egoteko beroki desberdinak izeneko tailerraren bidez. Arkitektura bioklimatikoarekin zuzenki loturik 
dagoen gai bat jorratuko dugu, gizakiak bizi diren klimara eraikinak moldatzen dituzten bezala, anima-
liek ere bizi diren ingurunera moldatzeko mekanismoak dituztela ikusiko dugu.

 2. HELBURUAK
Energiaren programa honek, Ekoguneko misioari jarraiki, ekologiaren kultura zabaldu, kontzientzia eta 
sentsibilizazio ekologikotik hasi eta ekintzara bultzatzeko aukerak eskaintzea du helburu nagusi. Ondo 
pasatzeko aukera ahaztu gabe, ereduak erakutsiz eta prozesuak bultzatuz, bizi-kalitatea hobetzeko eta 
gure ingurunea oparoagoa, eta iraunkorragoa bihurtzen lagunduko duten ekintzak eskura jartzea du 
helmuga.

Orokorrean gizakiak eta animaliek energia gastua administratzeko eta aurrezteko estrategia desber-
dinak ezagutzeko  eta frogatzeko aukerak  izatea.

 3. HARTZAILEAK
Jarraian aurkezten den programa hau ikastetxe publiko, pribatu zein kontzertatuetako HHko ikasleei 
zuzenduta dago.

 4. PROGRAMAREN DESKRIBAPENA
Ekoguneko bisita  ibilbide gisa lantzea proposatzen da: Irteera aldez aurretik landuz ikasgelan, eta bi-
sita eta gero, ekintza praktiko bat eginez eskolan. Ikastetxean lantzeko ariketa hauek gida pedagogiko 
honen eta webgunean eskegita egongo diren fitxen laguntzaz bideratuko dira.

Bisitan bertan ez da fitxarik banatuko, jarduera guztiz praktikoa gauzatuko baita eta naturarekin kon-
taktu zuzenean.

4.1. TAILERREN SEKUENTZIAZIOA
Haur Hezkuntzan tailerren sekuentziazioa ondorengoa izango da:

 Non egin Jardueraren izena Zertan datza Iraupena

IKASTETXEAN AURRETIK 3 txerrikumeen ipuin 
eraldatua

3 txerrikumeen ipuin
eraldatua irakurriko dute

30 min

EKOGUNEAN

Ongi etorria
Ikasleei ongi etorria

egingo zaie.

TAILERRA: Bero-bero egoteko 
beroki desberdinak

Berokien dinamika
Egoeraren arabera arropa 
egokiena bilatu beharko 

dute.
30 min

Nola egiten diote aurre 
hotzari animaliek?

Egoera ezberdinetan
animaliek zer egiten duten 

ikustea.
30 min

Agurra eta ebaluazioa 

IKASTETXEAN GERO Etxean goxo-goxo
Paisaia motaren arabera 

etxe desberdinak
aukeratzea.

30 min
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4.2. JARDUEREN DESKRIBAPENA
4.2.1. Aurretik ikastetxean
Ekogunera joan baino lehen, ikasleak motibatzeko asmoz, honako jarduera hauek prestatu 
dira aldez aurretik ikastetxean lantzeko.

 1. 3 txerrikumeen ipuin eraldatua

Deskribapena: Bisita egin aurretik, Webgunean dagoen 3 txerrikumeen ipuin eraldatua kon-
tatu: Animaliek kanpoko baldintzez babesteko dituzten estrategiez jabetzeko, 3 txerriku-
meen ipuinaren gidoia aldatu da, eta otsoa ere  “pertsonaia gaizto” bezala agertu beha-
rrean,  bere ilajeari buruz hizketan agertzen da, txerriei aholkuak ematen. 

Helburuak: Etxeak babesleku gisa balio digula ulertzea eta ezagutzen dugun ipuin batetik 
abiatuz, animaliek ingurunearen aldakortasunez babesteko dituzten estrategiak ezagutzea. 

Edukiak: Etxea babesleku gisa.

Materiala: 
 3 txerrikumeen ipuina

Lekua:  Ikastetxean

Iraupena: 30 min.

4.2.2. Bisitan

 1. Taldeari ongietorria

Deskribapena: Ikasleei eta irakasleei ongietorria emango zaie eta zer moduz dauden, non-
dik datozen eta non dauden badakiten galdetuko zaie. Ondoren, Ekoguneko hezkuntza pro-
gramari egokitutako gelan berokiak, motxilak etab. utziko dira. 

Helburuak: Hezitzaileak eta taldea ezagutzen ez direnez, konfiantza puntua sortzea eta tal-
dea egingo ditugun jardueretarako zentratzea.

Iraupena: 15 min.

 2. Berokien dinamika

Deskribapena: Eraikin bioklimatikoen xedea ahalik eta energia kontsumorik baxuena izatea 
da eta horregatik lekuan lekuko klimaren arabera, etxebizitza mota desberdinak aurkitzen 
dira:  igluak, jaimak, adobezko etxeak… Gaur egungo eraikin bioklimatikoak energetikoki 
autonomoak izaten hasi dira, beharrezko energia guztia iturri berriztagarrietatik datorrela-
rik, horretarako eguzki energia, geotermia eta material desberdinek dituzten propietateak 
erabiliz. Animaliek ere ahalik eta energia gutxien kontsumitu behar dute bizirauteko. Odol 
beroko animaliak adibidez energia asko gastatzen dute beren barne tenperatura man-
tentzen. Ekogunean animaliek energia aurrezteko dituzten moldapenetako batzuk ikasi eta 
guk erabiltzen ditugun arropekin konparatuko ditugu.

Helburuak: Janzkerak baldintza ezberdinetara egokitzen laguntzen digula ulertzea; anima-
liak ez bezala, inguruko baldintzez babesteko guk janzkera dugula ohartzea; animalien aza-
lak/ilajeak nolakoak diren hausnartzea.

Edukiak: Klima, eguraldia, baldintza meteorologikoak; Janzkera mota ezberdinak.
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Iraupena: 30 min.

 3. Nola egiten diote aurre hotzari animaliek?

Deskribapena: Odol beroko animaliek energia aurrezteko duten moldapenekin jarraituz, 
animalia batzuk tenperatura desberdinen aurrean hartzen dituzten jokaerak ikasi eta inter-
pretatuko dituzte. 

Helburuak: animaliek tenperatura desberdinetara egokitzeko dituzten mekanismoak ezagutu.

Edukiak: animalien ohiturak; klima, eguraldia, baldintza meteorologikoak. 

Iraupena: 30 min.

4.2.3 Ondoren ikastetxean 

 1. Etxean goxo-goxo

Deskribapena: Bisita egin ondoren, Webgunean dagoen fitxa bat beteko dute. Non bizi, ha-
lako etxea. Etxe ezberdinen irudiak eskaini (jaima, iglua, teilatu zorrozdun etxea, palafitoa…) 
eta esan beharko dute ea zein klima motarekin lotzen duten (hotza, euritsua, eguzkitsua, 
beroa, hezea…).

Helburuak: Bizi garen ingurunean dauden baldintza meteorologikoen arabera, etxe mota 
bat edo beste dugula ikustea.

Edukiak: Klima, eguraldia, baldintza meteorologikoak; eraikuntza mota desberdinak munduan.

Materiala: Fitxa.

Lekua: Ikasgela.

Iraupena: 30 min

 5. CURRICULUMAREKIN DUEN LOTURA
Tailer honen ildo nagusia energia da. Honen barnean animaliek klimari aurre egiteko dituzten moduak 
aztertuko dira eta Ekogunean dugun arkitektura bioklimatikoari esker egiten den energiaren kudeake-
ta ezagutuz, garapen jasangarriago bat posiblea dela ikusiko da.

5.1. HELBURUAK

Programa honek Haur Hezkuntzari dagokion energiaren gaiaren inguruko zenbait helburu 
bere baitan hartzen ditu:

 Etxea, identitatea eta komunitatea babes mekanismoak direla ohartzea.
 Janzkerak baldintza ezberdinetara egokitzen laguntzen digula ulertzea.
 Animalien azala, larrua, ilea, lumajea,… nolakoak diren ikastea.

5.2. EDUKIAK

Energiaren programaren bidez lantzen diren edukiak honakoak dira: 
 Guk animaliek ez bezala arropa eta etxea ditugunez, ia klima guztietara molda gaitezke.
 Arropa urtarora egokitzen dugu eta etxea ingurunera.
 Animaliek azal, larru eta ilaje desberdina dute baina arroparik ez. Gure etxeak animaliek 

bezala  azal bakarra dauka. Nola prestatu urte guztian arropa berdina erabiltzeko?
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5.3. HEZKUNTZAKO LEGEARI EGOKITZAPENA

5.3.1. Oinarrizko konpetentziak lortzeko ekarpena
Programa honek Heziberriko abenduaren 22ko 236/2015 dekretuan aipatzen diren oinarrizko konpetentziak lortzeko bidea ematen du:   

 Hezkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia 
 Matematikarako konpetentzia
 Zientzietarako konpetentzia
 Teknologiarako konpetentzia
 Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia
 Arterako konpetentzia
 Konpetentzia motorra

5.3.2. Txertaketa kurrikularra
Ondorengo taulan tailer bakoitzean HHko curriculumean barneratzen diren konpetentzien zein eduki lantzen diren adierazten da:  

BERO EGOTEKO BEROKI DESBERDINAK

A- Hiru txerrikumeen ipuina

1-Berokien dinamika

KONPETENTZIAK EDUKIAK A 1 2 O

Hizkuntza eta
literatura-komunikaziorako 

konpetentziak

Hainbat esparrutako hitzezko, idatzizko eta ikus-entzunezko testuak, analogikoak zein digitalak, ulertzea eta jarrera kritikoz balioestea, xede pertsonalak, sozialak edo
akademikoak erdiesteko.

Esparru pertsonal, sozial edo akademikoen berezko hitzezko, idatzizko eta ikus-entzunezko testuak sortzea, eraginkortasunez erantzuteko askotariko
komunikazio-beharrizanei.

Hizkuntzen erabilera-arauei eta hizkuntzen sistemari buruzko jakintza erabiltzea hitzezko eta idatzizko testuak sortu eta ulertzean, komunikazio egoki eta eraginkorrak egiteko.

Zientziarako
konpetentzia

Izaera zientifikoa duten arazoak identifikatzea eta dokumentatzeko eta esperimentatzeko ikerketa txikiak egitea. Arazo-egoera horiek ebazteko prozesuan, zientzia-jardueraren 
trebetasunak eta jokabideak egoki balioetsi, erabili eta erakutsi behar ditu ikasleak, eta, era berean, ebidentziak lortu behar ditu, erabaki arduratsuak hartu aurretik.

Zientzien oinarrizko kontzeptuak mundu naturalaren sistemekin eta prozesuekin erlazionatzea, eta horiek guztiak zentzua duten lege, eredu eta teorien inguruan antolatzea; 
era berean, errealitatearen interpretazio zientifikoak eta izaera zientifikorik ez dutenak bereiztea, eta onartzea zientziak enpirikoki egiazta daitezkeen iragarpenak egiten
dituela, naturaren beraren izaera eta haren ekoizpenak ulertzeko.

Teknologiarako
konpetentzia

Arazo teknologikoak zehaztasunez hautematea eta mugatzea, eta horiek konpontzeko irtenbideak diseinatzea, jakintza teknologikoak eta gainerako jakintza-adarretakoak 
erabilita edota objektuak zein sistemak aztertzeko metodoaren bidez eskuratutako jakintzak baliatuta, irtenbide horien plangintza eta gauzapena eraginkorra,  sortzailea eta 
lankidetzan gauzatutakoa izan dadin. 

2- Txerrien dinamika

O- Etxean goxo-goxo
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Gizarterako eta
herritartasunerako

konpetentzia

Norbera banakako pertsona dela eta gizartean beste pertsona batzuekin bizi dela ulertzea, eta pertsona horiekin lanean aritzea eta antolatzea askotariko ezaugarriak eta
xedeak dituzten taldeetan, maila bat baino gehiagotan (familian, eskolan, auzoan, herrian, nazioan eta gainerako mailetan).

Norberaren gizartea ezagutzea, eta bereziki haren iraganeko eta egungo eraketa, antolamendua eta
funtzionamendua; gizartea zer lurraldetan eta nola ezarrita dagoen jakitea, haren iraganaren kontzientzia hartzea eta gizakien ekintzak gizartean sortzen dituen arazoen aurrean 
modu positiboan jarduteko gaitasuna lantzea.

Bizi duen inguruneaz jabetzen den herritarra izatea eta egoera hori onartzea, konpromisoa izanda eta elkartasuna adierazita; aintzat hartzea garaiko gizarteetako aniztasun 
soziala eta kulturala, eta, bereziki, egungo euskal gizartekoa, eta naturarekin, bere buruarekin eta gainerako pertsonekin harremanetan jartzeko era berrien bila aritzea, 
gizartea hobetu eta jasangarri bihurtzeko.

Bizi duten mundua ulertzeko behar dituzten ezagutzak, trebetasunak eta jarrera eskuratzea; hau da, munduaren alderdi fisikoak, sozialak eta kulturalak, iraganean izandako 
bizipen kolektiboak eta gaur egungo bizipenak, eta bizitza sozialari dagokion espazio fisikoa ulertzeko behar direnak, munduan eragile aktibo izateko.

 6. INFORMAZIO OSAGARRIA
Ikasleentzako materialak, bibliografia edo beste informazio gehiago nahi izanez gero, www.ekogunea.eus webgunean egongo da eskuragarri. 


