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1. AURKEZPENA 
Unitate didaktikoaren ildo nagusia Txispi izeneko artaburua da, eta pertsonaia honen laguntzaz, 
ikasleek Ekoguneko baratze parkeko nondik norakoak ezagutuko dituzte era praktiko, didaktiko 
eta dibertigarri batez naturarekin kontaktu zuzenean. 

	  
	  

2. HELBURUAK 
Ekoguneko hezkuntza programaren helburu nagusia naturaren misterioak, eta bereziki nekaza- 
ritza ekologikoaren  misterioak, deskubritu, goxatu, sentitu, dastatu eta ikertzea da. Bide batez, 
inguruarekiko eta beste bizidunekiko errespetua eta zaintzea bilatuko da egunerokotasunean 
ohitura jasangarriagoak sustatuz eta praktikara pasatuz. 

	  
	  

3. PROGRAMAREN DESKRIBAPENA 
Ekoguneko bisita Unitate Didaktiko baten zati gisa lantzea proposatzen da, ibilbide baten parte: 
Irteera aldez aurretik landuz ikasgelan, eta bisita eta gero, ekintza praktiko bat eginez ikasgelan 
berriro. Ikasgelan lantzeko ariketa hauek gida pedagogiko honen eta webgunean eskegita egon- 
go diren fitxen laguntzaz bideratuko dira. 

Bisitan bertan ez da fitxarik banatuko guztiz praktikoa eta naturarekin kontaktuan gauzatuko 
baita. Gainera baratzarekin lotuta daudenez, bisita egitean sasoian sasoiko egoerara eta bizidu- 
netara moldatuko dira edukiak. 

	  
UNITATE DIDAKTIKOAREN SEKUENTZIAZIOA 

	  
	  

Non egin 
	  

Ekintzaren izena 
	  

Zertan datza 
	  

Iraupena 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
IKASTETXEAN 

	  
Txispi etxez aldatzen 
da (animazioa) 

	  

Ikasleak motibatzeko asmoz ikastetxean 
Txispi etxez aldatzen da ikus 
entzunezkoa ikusiko dute. 

	  
	  
10min 

	  
	  
Txispiren lagun 
berriak (jolasa). 

	  
	  
Ikasleak   baratzean   lan   egingo   duten 
barazkiekin trebatzeko jolasa. 

	  
	  
	  
30 min 

	  
	  
Baratzeko lagunak 
eta ni (eskulana). 

	  
	  
Barazki ezberdinen irudien bidez 
Txispiren txotxongiloa (kartulina, erabiliz) 
egiteko eskulana 

	  
	  
	  
ordu 1 
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Non egin Ekintzaren izena Zertan datza Iraupena 

EK
O

G
U

N
EA

N
 

Baratze eskolan Txispiren ongietorria Ikasleak iristean hezitzaileak 
harrera egin eta B eraikinera joango 
dira,  bertan,  Txispi  maskotak  ongi- 
etorria eman eta ikastetxean ikusita- 
ko istorioari jarraipena emango dio. 
Ikasleek  beren  motxila  eta  gauzak 
bertan utziko dituzte. 

10 min 

Baratze eskolan Artoa kris kris 
eta pun! 

Hezitzaileak arto krispetak banatuko 
dizkie ikasleei eta hauek aztertuz 
artoa ezagutuko dute. Aletik hasi eta 
landarera arteko   fase desberdinak 
ezagutuko dituzte. 

20 min 

Baratze eskolan Baratza bizia Baratzeko   bizidun   ezberdinak   eta 
hauek sortzen dituzten kalte eta 
onurak ezagutuko dituzte. 

45 min 

Baratze parkeko 
landaketa 
mahaietan 

Mila bizidun ditu 
gure baratzeak 

Landaketa   mahaietan   baratze   bat 
martxan jartzeko jarraitu beharreko 
pausoak modu aktiboan landuko 
dituzte, banan-banan: ereitea, 
lurraren prestatzea, ureztatzea, … 

ordu 1 

Baratza eskolan/ 
Baratza parkean 

Txispirentzako 
etxe zoragarria 
prestatzen 

Ekoguneko baratzen mantentze ko- 
munitarioan parte hartzeko jarduera, 
garai bakoitzean egin behar diren la- 
nak eginez (lurra prestatu, fruituak 
jaso, belar txarrak kendu, …) 

30 min 

Oilategian/zelaian/ 
Beraikinean 

Oiloak bazkatuz + 
Artoterapia 

Artoa aletu, birrindu eta oiloei 
bazkatzen emateko jarduera.	  

30 min 

Masusta gelan Bizikidetza bizi PAUSOAK programakoen lana 
ezagutu eta elkarrekin jarduerak 
egin. 

20 min 

Baratze eskolan Txispi etxez aldatzen 
da 

Kooperazio jolas baten bidez, 
baratzearen sekretuak aurkitu. 

30 min 

	  
	  
IKASTETXEAN 

Txispi gure 
ikastetxean 

Ikastetxean, Ekogunean landutakoari 
jarraipena emateko asmoz, alde bate- 
tik ikasleek jogurt potean landatutako 
haziaren jarraipen eta zainketa egingo 
dute.Bestalde irakasleei jarduera ez- 
berdinak proposatuko zaizkie landuta- 
koaren jarraipena egiteko. 
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JARDUEREN DESKRIBAPENA: 

BISITA AURRETIK IKASTETXEAN LANTZEKO JARDUERAK: 

Ekogunera joan baino lehen, ikasleak motibatzeko asmoz honako jarduera hauek prestatu 
dira, aldez aurretik ikastetxean lantzeko. 

	  

TXISPI ETXEZ ALDATZEN DA  (ANIMAZIOA) 

- Deskribapena: Txispi pertsonaiak bere istorioa kontatzen duen bideoa da. Anima- 
zioan zehar monolaborantza eta baratze txiki baten arteko ezberdintasun nabarme- 
nenak ikus daitezke (dibertsitatea, barazkiak hazi eta zaintzeko modua, …) eta Txispik 
Ekogunera etortzeko gonbidapena luzatuko die ikasleei. 

- Helburua: Animazioaren helburu nagusia ikasleen artean Ekogunera etortzeko grina 
piztea da. Eta bide batez baratzean egon daitekeen biodibertsitatea erakustea ( mono- 
laborantzako artasoroa eta baratze txikia konparatuz). 

- Nola?: Animazioa ikusi aurretik ikasleei gogoraraziko zaie Ekogunera txangoa egin- 
go dutela eta honi loturik Ekogunetik norbaitek zerbait esan nahi diela adieraziko zaie. 
Animazioa ikusi ostean Txispiri buruzko galderak egitea komenigarria da ikasleek 
Ekoguneko txangoa eta Txispi erlazionatu ditzaten. 

	  
Bideoan zehar egiteko galdera posibleak: 

- Zein ezberdintasun ikusten da Txispiren bizilekua eta beste baratzearen artean? ( 
Txispiren bizilekuan denak berdinak dira, denak artoak eta beste baratzetxoan bara- 
zki mota ezberdin ugari dago eta baserritarrak mimoz tratatzen du barazki bakoitza) 

- Hasieran zeinekin bizi da Txispi (Artoekin) eta bukaerako baratzean zeinekin batera 
bizi da (azenarioa, piperra, tomatea, porrua, letxuga, kalabaza, babarruna, …) 

- Zergatik aldatu nahi du bizilekuz Txispik? 

- Pozik al dago Txispi bere bizileku berrian? Zergatik? 

- Baratzeko landareaz gain, zer gehiago ikusi duzue? (Tximeleta, amona mantango- 
rria, zizarea,txoria) 

- Materiala: Txispiren animazioa, ordenagailua. 

- Lekua: Ikasgela 

- Iraupena: Bideoaren iraupena eta ondorengo galderak etab. 10 minutu. 
	  
	  

TXISPIREN LAGUN BERRIAK 

- Deskribapena: Ekogunetik bidaliko diren  barazki mota ezberdinen irudi eta izenak 
dituzten fitxak erabiliz egingo den taldekako jolasa. Fitxen irudietan argi ikusten da 
zein forma, kolore, … duen barazki bakoitzak eta baita nola jaiotzen den ere (lur az- 
pian, zintzilik, …) 
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- Helburua: Barazki mota ezberdinak ezaugarri ezberdinen arabera sailkatuz hauekin 
trebatu eta bide batez, baratzean aurki daitezkeen barazkien aniztasuna azpimarratu, 
hau da, ohiko barazkiez gain beste hainbat barazki mota ere badagoela ohartarazi. 

- Nola?: 

1. Jolasa hasi aurretik Txispirekin batera baratzean bizi diren beste hainbat lagun 
ezagutzeko jolasa egingo dutela adieraziko zaie. 

2. Ikasleak 3-4 taldetxotan antolatu eta talde bakoitzari barazki ezberdinen fitxak 
banatuko zaizkio. 

3. Irakasleak barazkien ezaugarri jakin bat esango du (barazkien koloreari, formari, 
jaiotzen den moduari, jateko moduari etab. erreferentzia eginez: laranja kolorea 
duten barazkiak/ gordinik jaten diren barazkiak/biribilak diren barazkiak/leka ba- 
ten barruan jaiotzen diren barazkiak/…) 

4. Ikasleek ezaugarria entzutean, ezaugarri hori betetzen duten barazkien fitxak 
altxatu eta erakutsiko dituzte, barazkien izenak esanez. 

5. Fitxak altxatzean nahi izanez gero, barazki horien inguruan hitz egin daiteke, ea 
jateko ohitura duten, gustatu ote zaien etab. 

- Materiala: Barazkien fitxak 

- Lekua: Ikasgela 

- Iraupena: 30 minutu 
	  
	  

BARATZEKO LAGUNAK ETA NI 

- Deskribapena: Ekogunetik bidalitako barazki ezberdinen txantiloiak erabiliz ikasleek 
txotxongiloak egiteko jarduera. 

- Helburua: Ikasleen artean Ekogunera bisita egiteko grina piztu eta baratzeko barazki 
ezberdinak ezagutarazi. 

- Nola?:  Ikasle bakoitzak barazki baten 2 txantiloi aukeratu, koloreztatu eta moztuko 
ditu. Irudi bakoitza makila baten alde banatan itsatsi eta txotxongiloa egingo du. Maki- 
la biratzean irudi batek bestearekin elkar eragiten duela ikusiko da. Ekogunera bisita 
egitean ikasle bakoitzak bere txotxongiloa eramango du berak aukeratutako barazkia 
aurkitzen ote duen ikusteko. 

- Materiala: Barazkien txantiloiak, kartulina, margoak, kola, makila 

- Lekua: Ikasgela 

- Iraupena: Ordu 1 
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EKOGUNEAN LANTZEKO HAUTAZKO ARRATSALDEKO EKINTZA 

Ekogunean egun osoko egonaldia egin nahi duten taldeentzat arratsalderako honako hau- 
tazko ekintza autonomoa eskaintzen da: 

- Deskribapena: Ekogunean emandako tetrabrik eta beste hainbat materialekin eta 
jarraibide errazak erabilita irakasle eta ikasleek era autonomoan loreontziak egin eta 
apaintzeko jarduera da. 

-  Helburua: Materialak berrerabiliz loreontziak egin eta ikastetxean baratzetxoa 
sortzeko lehen pausoak eman. 

- Nola?: Goizeko ekintzak amaitzean Ekoguneko hezitzaileak hautazko arratsaldeko 
ekintza gauzatzeko azalpen eta materialak emango dizkio irakasleari. Ikasleek ma- 
terialak berrerabiliz loreontziak egin eta apainduko dituzte eta goizean egindako Ba- 
ratzea pausoz pauso jardueran prestatutako substratua loreontzi hauetan sartuko 
dute. Horrela, lehen ikasitakoa praktikan jarriz, hazia erein eta ureztatuko dute eta 
ikastetxera eramango dute gelan edo ikastetxeko hesian baratzea jartzeko.  Loreon- 
tziak ikastetxearen izena osatuz kokatu daitezke, modu honetan ikastetxearen izena 
adierazten duen kartel “bizia” eratuz. 

- Materiala: Tetrabrikak, margoak, ur botilak, soka, zulagailua, substratua 

- Lekua: Ekogunea eta ikastetxea. 

- Iraupena: 2 ordu. 
	  
	  

BISITA ONDOREN IKASTETXEAN LANTZEKO JARDUERAK: 

Ekogunean landutakoari jarraipena emateko asmoz, egonaldiaren ostean ikastetxean au- 
rrera eraman daitezkeen jarduera ezberdinak proposatzen dira. 

	  

TXISPI GURE IKASTETXEAN 

- Deskribapena: Ekogunean jogurt potean landatutako haziaren zainketa eta jarraipe- 
na egiteko jarduera. 

- Helburua: Ikasleek landare baten hazkuntza prozesu osoa bertatik bertara jarraitu 
eta ulertu eta baratzeko produktuek beren egunerokotasunean duten garrantziaz ja- 
betu. 

- Nola?: Ekogunean landutakoaren jarraipena egiteko honakoa proposatzen da: 

Ekogunetik ikastetxera eramandako haziaren jarraipena egitea:   Horretarako ikas- 
gelan arduradunak izendatu daitezke eta haziek aste batetik bestera izan dituzten 
aldaketak aztertuko dira ( hazi den, hostorik duen, kolorea aldatu zaion, …). Ikusitakoa 
koaderno edo mural batean jaso daiteke, horrela landareen hazkuntza prozesua azal- 
duz ( 1. Astean bi hosto txiki jaio dira, 3. astean landarea asko luzatu da, 6. astean 
hostoak asko handitu dira, x. astean loratu da…). Datuak idatziz zein argazkiak ate- 
raz bildu daitezke eta murala ikasgelako paretan jar daiteke. Arratsaldeko hautazko 
ekintza egin bada, honen jarraipena ere egin daiteke. 
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Ikasitakoa nolabait ikastetxeko jantokiarekin lotzea: Jantokiko menua aztertu eta as- 
teko egun bakoitzean bazkaltzeko zer dagoen begiratu eta osagaien txartelak janto- 
kian ikusgai  jarri (adibidez: arroza tomatearekin eta gisatua badago honako irudiak 
jarri daitezke: tomatea, patata, azenarioa, …). Jarduera hau gauzatzeko gelan ardu- 
radunak izendatu daitezke eta barazkien irudiak ekogunetik bidalitako materialetik 
atera daitezke. 

- Materiala: Ikasleen hazidun jogurt poteak, argazki kamera, kartulina, koadernoa, ba- 
ratzeko produktu ezberdinen irudidun fitxak, ikastetxeko menua. 

- Lekua: Ikasgela, baratzea eta jantokia. 

- Iraupena: Landarearen hazkuntza prozesua hiruhilabeteko batean zehar astean 
ordu erdi. Jantokiko jarduera aste batean zehar gauzatu daiteke. 

	  
	  

4. HH-KO UNITATE DIDAKTIKOA: BIHOTZ BERDEAK 
	  

4.1. HELBURUAK 
Unitate didaktiko honek bere baitan hartzen dituen helburuak bi atal edo alor nagusitan bana 
daitezke; Alde batetik Haur Hezkuntzari dagokion etaparen helburuak eta bestalde, unitate 
didaktikoaren helburu zehatzak. 

	  
4.1.1. ETAPAREN HELBURUAK 

Haur Hezkuntzako curriculum-a zehazten duen urtarrilaren 20ko 12/2009 dekretuan 
adierazten denaren arabera Haur Hezkuntzako etaparen xedeak honakoak dira: 

Haur Hezkuntzaren helburua haurren garapen fisiko, intelektual, afektibo eta 
sozial osoa eta orekatua lortzea da. 

Honako hauek landuko dira arian-arian: garapen afektiboa, mugimendua eta 
gorputzaren kontrol ohiturak, komunikazioaren eta hizkuntzaren adierazpenak, 
bizikidetzarako eta gizarte-harremanetarako funtsezko jarraibideak, eta ikas- 
leen ingurunearen ezaugarri fisikoen eta sozialen aurkikuntza. Horretarako, 
zentzumen hezkuntzari emango zaio lehentasunezko arreta. Gainera haurrak 
bere buruaren irudi positiboa eta orekatua eraiki dezan eta gero eta autonomia 
pertsonal handiagoa izan dezan bideratuko da. 

• Horrez gain haur hezkuntzak beste hauek ere egin behar ditu: 

Familiekin lankidetzan, haurren garapen osoa sustatu. Horretarako, haurra 
osoki prestatu eta gizarteratuko da, kontuan hartuta haurraren eskubideak, ha- 
ren ongizate psikofisikoa eta haren gaitasun potentzial guztiak: afektiboak, zen- 
tzu mugimenezkoak, kognitiboak, harremanetarakoak eta sozialak. 

Desberdintasunak prebenitzeko eta orekatzeko hezkuntza sustatu, bereziki gi- 
zartean edo pertsonalki egoerarik ahulenean daudenei arreta emanez eta eki- 
tatea bilatzen saiatuz. 
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Hezkuntza jardueraren hasieratik, EAEko bi hizkuntza ofizialetako elebitasuna berma- 
tzeko baldintza egokiak sustatu eta bultzatu. 

	  
	  
	  

4.1.2. UNITATE DIDAKTIKOAREN HELBURUAK 

• Baratzeak norberaren egunerokotasunean duen garrantzia ulertu. 

• Elikagai mota ezberdinen jatorria ezagutu. 

• Baratzean aurrera eramaten diren ekintzak pausoz pauso ezagutu. 

• Baratzeko biodibertsitateaz eta bizidunen  funtzioaz jabetu: kalteak eta mesedeak 
ezagutu. 

• Baratzeko barazkiak gizakiez gain, beste hainbat bizidunen elikagai iturri ere badi- 
rela ulertu. 

• Landare edo barazkien morfologia orokorra ezagutu. 

• Artoaren uzta eta biltegiratzea ezagutu. 

• Baratze zaintzako oinarrizko kontzeptuak ulertu. 

• Landareen bizi zikloa eta atal desberdinak ezagutu. 

• Baratzeko landare ezberdinak ezagutu. 
	  
	  
	  

4.2. EDUKIAK 
Jarraian unitate didaktiko honetan lantzen diren eduki nagusiak azaltzen dira: 

KONTZEPTUAK 

- Barazki ezberdinen izenak eta zatiak ezagutu. 

- Ureztatzeko moduak 

- Baratzeko lan mota ezberdinak 

- Substratuaren osagaiak 

- Baratzeko animaliak eta beren funtzioak: intsektuak, barraskiloak, zizareak, … 

- Landare/barazkien atal jangarriak 
	  
	  

PROZEDIMENDUAK 

- Baratzean aurrera eramaten diren ekintza ezberdinak gauzatu: haziak erein, landareak 
landatu, lurra landu, tresnak garbitu eta zaindu, … 

- Baratzeko landare/barazki eta animaliak aztertu 

- Artoa aletu, irindu eta oiloei jaten eman. 

- Landare/barazki mota ezberdinetan atal jangarria identifikatu 

- Substratua prestatu dagozkion osagaiak erabiliz 
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JARRERAK 

- Baratzezaintzarekiko jakin-mina 

- Elkarlanean aritzea 

- Gainontzeko bizidunekiko errespetua 

- Intsektu, barraskilo etab.ek baratzean duten garrantzia baloratzea 

- Baratzeak gure egunerokotasunean duen garrantzia baloratzea 
	  
	  
	  

4.3. HEZKUNTZAKO LEGEARI EGOKITZAPENA 
	  

4.3.1. OINARRIZKO GAITASUNAK LORTZEKO EKARPENA 

Haur Hezkuntzako etapako gaitasun orokorrak honakoak dira: 

1. Arduraz bizitzen ikastea 

2. Ikasten eta pentsatzen ikastea 

3. Komunikatzen ikastea 

4. Elkarrekin bizitzen ikastea. 

5. Pertsona gisa garatzen ikastea. 

6. Egiten eta ekiten ikastea. 
	  

Haur Hezkuntzak haurrengan zenbait gaitasun garatzen laguntzeko hainbat aukera 
eskaini behar ditu eta unitate didaktiko honek horien artean zehazki honakoak lantze- 
ko ekarpenak egiten ditu: 

- Familia, natura eta gizarte inguruneari behatzeko eta horiek aztertzeko eta baita 
horiek ezagutzeko interesa izateko ere, inguruko gizarte eta kultura jardueretan 
modu aktiboan eta apurka-apurka parte hartzea. 

- Ohiko jardueretan, pixkanaka, autonomia handiagoa hartzeko, bere buruarekiko 
konfiantza eta ekimena garatzea. 

- Ingurukoekin harremana izateko eta bizikidetzarako eta gizarte harremanetarako 
oinarrizko arauak barneratzeko, gatazkak modu baketsuan ebazten trebatzea. 

	  
	  
	  

4.3.2. TXERTAKETA KURRIKULARRA 

Unitate didaktiko honetan proposatzen diren edukiek haur hezkuntzako etapako cu- 
rriculumarekiko duten lotura adierazten da jarraian. 

	  

JOLASA ETA MUGIMENDUA 

- Manipulazio trebetasunak koordinatzea eta kontrolatzea, eta usu baliatzen diren 
tresnak modu eraginkorrean erabiltzea. 
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NORBERAREN ZAINTZA ETA OSASUNA 

- Osasunaren alde egiten duten eta norberaren eta ingurukoen ongizatea eragiten 
duten ekintzak eta egoerak identifikatzea eta aintzat hartzea. 

- Ohitura osasungarriak gero eta modu autonomoagoan gauzatzea: gorputzaren hi- 
gienea, elikadura eta atsedena. Jardute horri loturiko eremuak eta objektuak behar 
bezala erabiltzea. 

	  
	  
	  

4.4. EBALUAZIOA 
	  

IKASLEEN EBALUAZIOA 

Egonaldiaren ostean ikasleek Ekogunean landutakoa baloratu dezaten ebaluazio la- 
bur bat egitea proposatzen da. Ikasleen adina kontuan izanik, ebaluazioa izandako 
bizipenean oinarrituko da. Ikasle guztien artean Ekogunean egindakoari buruz hitz 
egingo da, gustatu zaien jakiteko, ondo pasa duten, zein jarduera gustatu zaien etab. 
eta bertan bildutakoarekin guztien artean idatzi labur bat egingo dute. Ikasleen iritzia 
jasotzeko irakasleak honako galderak luzatuko dizkie eta hauen erantzunak erabiliz 
Ekogunera bidaltzeko eskutitza osatuko dute: 

Ondo pasatu al duzue Ekoguneko bisitan? 

Zer izan da gehien gustatu zaizuena? Zergatik? 

Zer gutxien? 

Berriz joan nahiko zenuke? 

IRAKASLEAREN EBALUAZIOA 

Irakasleei  Ekogunean bertan eskatuko zaie inkesta xume bat betetzea. 
	  
	  

5. INFORMAZIO OSAGARRIA 
Ikasleentzako materialak, edo beste Informazio gehiago nahi izanez gero, www.ekogunea.net 
webgunean egongo da eskuragarri. 


