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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 uraren gaira hurbildu nahi ditugu bi tailer desberdi-
nen bidez: Mila bizidun ditu Ekoguneak eta Nortzuk behar dugu ura?

Mila bizidun ditu Ekoguneak 
Tailer honetan ikasleek baratze eta errekako biodibertsitatea in situ aztertzeko aukera izango 
dute, bizidun hauek ekosistemen funtzionamendu egokia eta oreka bermatzeko ezinbestekoak 
direla frogatuz.  

Nortzuk behar dugu ura?
Ura biziaren sorreran funtsezko elementua izan zen, landare, animalia zein gizakiarentzat 
ezinbesteko elementua da, gizakiaren gorputz erdia baino gehiago urez osatzen da. Tailer ho-
nen bidez, ikasleak uraren garrantziaz jabetuko dira eta landareen hazkuntzarako ezinbeste-
koa dela frogatuko dute kolorez beteriko esperimentu ikusgarri bati esker. 

  2 HELBURUAK
Uraren 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, izaki bizidunek duten uraren beharra ardatz hartuta, uraren kontsumo arduratsu eta 
iraunkorra sustatzea eta urak duen garrantzia transmititzea.

  3.HARTZAILEAK
Jarraian aurkezten den programa hau ikastetxe publiko, pribatu zein kontzertatuetako Haur 
Hezkuntzako ikasleei zuzenduta dago.  
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  4.PROGRAMAREN DESKRIBAPENA
Ekoguneko bisita ibilbide gisa lantzea proposatzen da: irteera aldez aurretik landuz ikasgelan, eta bi-
sita eta gero, ekintza praktiko bat eginez ikastetxean. Eskolan 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 

Non egin Jardueraren izena Zertan datza Iraupena

IKASTETXEAN AURRETIK

Ekoguneko bizidunak 
marrazten!

Ekogunean aurkituko dituzten bizidunak imaji-
natu eta marraztu.

30min

Urari buruzko kantak
Urari buruzko kantak abestu eta urarekin zeri-
kusia duten hitzak identifikatu.

30min 

EKOGUNEAN

Ongi etorria Ikasleei ongi etorria egingo zaie.

TAILERRA: Mila bizidun 
ditu Ekoguneak 

Ikasleek Ekoguneko bizidun ezberdinak bilatu 
eta hauen onurak aztertu.

60 min

TAILERRA: Nortzuk be-
har dugu ura?

Uraren garrantziaz ohartzeko, Ekogunean ur 
arrastoak bilatu eta bizidunok dugun uraren 
beharra esperimentu baten bidez frogatu.  

60 min

Agurra eta ebaluazioa 

 IKASTETXEAN ONDOREN

Ekoguneko bioanizta-
suna

Ekogunean zein animalia ikusi dituzten gogo-
ratu.

30 min

Landarea ureztatu ala 
ez ureztatu

Landareek duten uraren beharra frogatzeko 
esperimentua egin.

Astean bitan 
hilabete batean 
zehar.

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. Ekoguneko bizidunak marrazten!

Deskribapena: Bisita egin aurretik, ikasleek Ekoguneko baratzeetan eta Zabalaga errekan 
zein motako bizidunak aurkituko dituzten imajinatu eta paper batean marraztuko dituzte 
Ekogunera eramateko. 

Helburuak: Ekogunean ikusiko dutenarekiko grina piztea. 

Edukiak: baratze eta erreketako landare eta animaliak. 

Materiala: papera eta margoak.

Lekua: Ikasgela.

Iraupena: 30 min
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 2. Urari buruzko kantak

Deskribapena: Ekogunera joan aurretik, urari buruzko kantak abestuko dituzte eta 
bakoitzean urarekin zerikusia duten hitzak bilatu beharko dituzte. 
Lantzeko proposatzen diren kantak:

PLISTI-PLASTA
Plisti-plasta, plisti-plaust
mela-mela eta blai-blai.
Plisti-plasta, plisti-plaust
mela-mela eta blai-blai.
Zaparrada, zipristin,
harri koskor eta buztin.
Plisti-plasta, plisti-plaust
mela-mela eta blai-blai

Bota berri ta guzti
irten naiz etxetik,
gauez egin du eta
euria gogotik.
Putzutan ez sartzeko
nire amak esan dit.
Berak esandakoa
egin behar beti.

Kanta entzuteko: https://www.ivoox.com/plisti-plasta-audios-mp3_rf_1208541_1.html

GOIAN EGUZKIA TA (binaka balsean)
Goian eguzkia ta
haren azpian lainoa
euri tantak jausita
erromako zubia (denok borobilean jarrita)
La, la, lalara (txaloak izterretan)
la, la, lalara (txaloak eskuekin)
la, la, lalara (txaloak izterretan)
la, la, la (txaloak eskuekin)

EURIMIRI XIRIMIRI
Eurimiri xirimiri (eskuekin euri keinua egin)
Igela mingela kantari
Karakol bat karakol bi (1 eta 2 keinuak)
Bibotea busti jako (bibotea)
Gure katutxuari (eskuekin belarriak egin buru gainean)
Ttantto-mantto (hanka batekin kolpea eta gero bestearekin)
Plisti-plasta, blai. (hanka batekin kolpea,gero bestearekin, gero txalo)

Helburuak: Ekogunera bisita egiteko grina piztea. 

Edukiak: Urarekin loturiko hiztegia lantzea.

Materiala: Urari buruzko abestiak.

Lekua: Ikasgela.

Iraupena: 30 min
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4.2.2. Bisitan

 1. Taldeari ongi etorria

Deskribapena: Ikasleei eta irakasleei ongi etorria emango zaie eta ondoren, Ekoguneko 
hezkuntza programari egokitutako gelan berokiak, motxilak etab. utziko dituzte.

Helburuak: Hezitzaileak eta taldea ezagutzen ez direnez, bien arteko konfiantza puntua 
sortzea eta taldea jarraian egingo diren jardueretarako zentratzea.

Iraupena: 15 min

 2. Mila bizidun ditu Ekoguneak

Deskribapena: Ikasleek Ekoguneko baratze eta errekako xomorroak bilatuko dituzte eta 
hauek kaltegarriak direneko aurreiritzia zalantzan jarriko da, asko ekosistemarentzat onu-
ragarriak direla frogatuz. 

Helburuak: Ekogunean dagoen biodibertsitateaz jabetzea eta bizidun ezberdinek bertan 
duten funtzioa ulertzea; Zabalaga errekaren leheneratze prozesua ezagutzea; landare eta 
animalia handiez gain bestelako bizidunak badaudela ohartzea.

Iraupena: 60 min

 3. Nortzuk behar dugu ura?

Deskribapena: Landareek ura behar dutela frogatzeko esperimentua egingo dute ikasleek. 
Honen bidez, uraren garrantziaz jabetuko dira, izan ere, ura landare, animalia, gizaki zein 
ezagutzen diren gainerako bizi-forma guztientzat ezinbesteko elementua da. Gizakiaren 
%70a urez osaturik dago eta biziaren sorreran funtsezkoa izan zen. 

Helburuak: Uraren presentziaz jabetzea; bizidunek ura behar dutela ikustea; landareek ura 
xurgatzen dutela frogatzea.

Iraupena: 60 min

4.2.3. Ondoren ikastetxean

 1. Ekoguneko bioaniztasuna 

Deskribapena: Bisitan landutakoa gogora ekartzeko, Ekoguneko webgunean dagoen fitxa 
landuko dute. Fitxan ageri diren animalia eta landareetatik, Ekogunean zeintzuk ikusi dituz-
ten eta non (baratzeetan, Zabalaga errekan edo bietan) adierazi beharko dute.

Fitxaren lotura: 

Helburuak: Ekogunean ikasitakoa gogoraraztea. 

Edukiak: Erreka eta baratzeetako izaki bizidunak, eskaintzen dituzten onurak, izaki makros-
kopiko eta mikroskopikoak.

Materiala: fitxa.

Lekua: Ikasgelan.

Iraupena: 30 min
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 2. Landarea ureztatu ala ez ureztatu 
Deskribapena: Ekogunean ereindako landareak erabiliz landareek ura beharrezkoa dutela 
frogatzeko esperimentua egingo dute. Landare kopuru erdia astean bitan ureztatuko dute 
eta beste erdiari ez diote urik botako. Hilabete bat igaro ondoren, landareei zer gertatu 
zaien aztertu eta hausnartuko dute.  

Helburuak: Landareen ur beharrez jabetzea eta landare baten zainketaz arduratzea. 

Edukiak: Landareek duten uraren beharra, uraren garrantzia, landareen egiturak, landa-
reen hazkuntza.

Materiala: 
 Ekogunean ereindako landareak

 Ureztontzi txiki bat

Lekua: Ikasgelan.

Iraupena: Astean bitan hilabete batean zehar.

  5.CURRICULUMAREKIN DUEN LOTURA
5.1. HELBURUAK
Programa honek Haur Hezkuntzari dagokion uraren gaiaren inguruko zenbait helburu bere 
baitan hartzen ditu:

 Ekogunean dagoen biodibertsitateaz jabetzea eta bizidun ezberdinek bertan duten funtzioa 
ulertzea.
 Uraren garrantziaz ohartzea: ura bizitzeko beharrezkoa da.
 Uraren presentziaz jabetzea.
 Landareek bizitzeko ura behar dutela ikustea.

5.2. EDUKIAK
Uraren programaren bidez lantzen diren edukiak honakoak dira: 

 Baratzetako eta ibaietako bizidunak: izaki makroskopikoak eta mikroskopikoak.
 Izaki bizidunak eta ura.
 Ura egoera ezberdinetan: lurruna, izotza, …
 Landareek ura zurgatzeko duten egituren lanketa.

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

MILA BIZIDUN DITU EKOGUNEAK
A.1-Ekoguneko bizidunak marrazten!
1.1-Mila bizidun ditu Ekoguneak
O.1-Ekoguneko bioaniztasuna

KONPETENTZIAK EDUKIAK A.1 1.1 O.1 A.2 1.2 2.2 O.2

Hizkuntza- eta 
literatura-

komunikaziorako
konpetentzia

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

Eremu pertsonal, sozial edo akademikoei dagozkien hitzezko, idatzizko eta ikus-entzunezko testuak sortzea, eraginkortasunez erantzuteko hainbat
komunikazio-premiari.

Hizkuntzen erabilera-arauak eta hizkuntza-sistemari buruzko jakintza erabiltzea ahozko eta idatzizko testuak sortzeko eta ulertzeko, eta haien bidez, egoki eta 
eraginkortasunez komunikatzeko.

Zientziarako 
konpetentzia

Zientzia-jakintzak bizitzaren esparru eta egoeretan egoki erabilita, arduraz, autonomiaz eta ikuspegi kritikoz hartzea naturaren gaineko erabakiak eta giza jarduerak 
naturari eragiten dizkion aldaketei buruzkoak, bai norberaren eta gizartearen bizitza hobetzeko, bai ingurunea zaindu eta ontzeko.

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

Sistema eta fenomeno naturalak deskribatu, azaldu eta aurresatea, eta aplikazio zientifiko eta teknologiko nagusiak aztertzea. Hori guztia jakintza zientifikoa kohe-
rentziaz, egokitasunez eta zuzentasunez erabiliz egin behar du ikasleak testuinguru pertsonal eta sozialetan, errealitatea ebidentzia zientifikoaren argitara ulertzeko.

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.

Konpetentzia 
sozial eta zibikoa

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.

Konpetentzia
motorra

Gorputza naturaltasunez edo intentzioz erabiltzea komunikatzeko eta sormena, afektua eta ulermena adierazteko.

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

NORTZUK BEHAR DUGU URA?
A.2-Urari buruzko kantak
1.2-Non dago ura?
2.2.-Denok behar dugu ura
O.2- Landarea ureztatu ala ez ureztatu?


