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1. AURKEZPENA 
Unitate didaktiko honen laguntzaz, ikasleek Ekoguneko baratze parkeko nondik norakoak ezagu- 
tuko 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, gozatu, 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 

	  
	  
	  
Baratza gure 
ikastetxean 

	  

Baratzerik ez duten ikastetxeek, baratze 
bat martxan jartzeko dauzkaten 
baldintzak aztertuko dituzte eta 
dagoeneko baratzea dutenek, beren 
baratzaren diagnosia gauzatuko dute. 

	  
	  
	  
55min. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Barazkiak egunero? 

	  
	  
	  
Barazkiek eguneroko bizitzan duten 
garrantziaz ohartarazteko, asteko 
menua aztertu eta bertan ageri diren 
barazkiak identifikatu eta zenbatuko 
dituzte. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
55min. 
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	   Non egin Ekintzaren izena Zertan datza Iraupena 

	  

EK
O

G
U

N
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N
 

Baratze Eskolan Ongietorria eta 
baratzeko kitaren 
banaketa 

Harrera egin, eguneko plana aurkeztu, 
ikasleak taldetxotan banatu eta talde 
bakoitzari Ekogunean egingo duten 
bisitan zehar erabiltzeko kit edo saskia 
banatuko zaie. 

10 min 

Baratza Eskolan Baratze Eskolako 
ginkana 

Baratza ama, Ingurunea eta 
Bioaniztasuna eremuetan zentratuz 
taldetxotan banatu eta informazio 
konkretua bilatu beharko dute, gero 
denen artean erantzun egokiak adostuz. 

40 min 

Baratza Eskolan Eskuak lurrera! Baratzea antolatzeko kontuan hartu 
beharreko lurraren zenbait ezaugarri 
aztertuko dituzte (tenperatura, 
hezetasuna, orientazioa, lurraren 
iragazkortasuna, …) jarduera praktikoak 
eginez. 

25 min 

Baratze parkean + 
landaketa 
mahaietan 

Baratzeko 
koloreak 

Baratze parkean taldetxotan baratze 
mota ezberdinak aztertu eta landaketa 
mahaietan barazki talde ezberdinen 
beharrak ezagutzeko jarduera. 

30 min 

Baratza parkean Landare jangarriak Landare bakoitzaren atal jangarria 
identifikatu kukumiku-ra jolastuz. 

30 min 

Eremu 
desberdinetan 

Zain dezagun 
baratzea 

Ekoguneko mantentze komunitarioan 
parte hartzeko jarduera, beharren 
arabera. 

30 min 

Baratza Eskolan Artoa etxez aldatzen 
da 

Kooperazio jolas baten bidez 
baratzearen sekretuak deskubritu. 

20 min 

Oilotegian Oiloak bazkatuz Irindutako arto aleak oiloei jaten 
eman. 

40 min 

Kutxa Ekogunea 
eraikinean 

Bizikidetza bizi PAUSOAK programakoen lana ezagutu 
eta elkarrekin jarduerak egin. 

Ordu 1 
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Non egin 

	  
Ekintzaren izena 

	  
Zertan datza 

	  
Iraupena 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
IKASTETXEAN 

	  
	  
Baratzea eraikitzen 

	  
	  
Ikastetxean baratza ezartzeko jarraitu 
beharreko pausoak ezagutzeko jolasa. 

	  
	  
20 min 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Hitzetatik 
ekintzetara! 

	  
	  
	  
	  
Baratzerik ez duten ikastetxeek 
baratzea muntatzeko jarraibideak 
jasotzen dituzten murala osatu eta 
ondoren ikastetxean baratza muntatzea 
proposatzen da. Baratza dutenen 
kasuan beren baratzean hobekuntza 
ezberdinak barneratzea proposatzen da. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ikastur- 
tean zehar 

	  
	  

JARDUEREN DESKRIBAPENA 

BISITA AURRETIK IKASTETXEAN LANTZEKO JARDUERAK: 

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

	  

BARATZA GURE IKASTETXEAN 

- Deskribapena: Baratzerik ez duten ikastetxeek, ikastetxean baratze bat mar- 
txan jartzeko dauzkaten baldintzak (lur eremua, orientazioa, azalera, kokapena, …) 
aztertzeko diagnosi jarduera da. Eta dagoeneko baratzea duten ikastetxeen kasuan, 
beren baratzearen aspektu ezberdinen diagnosia ( lantzen dituzten espezieak, urez- 
tatzeko moduak, …) burutzeko jarduera da. 

- Helburua: Ikastetxean baratzerik ez badute baratzea ezartzeko duten eremuaren 
ezaugarriak ezagutu eta ulertu eta hauek neurtzeko jarduerak burutu. Ikastetxean 
baratza badute hau   aztertu eta honekin lotutako zenbait aspektutan hobekuntzak 
egin (barazki/landareen identifikazio txartelak ezarri, barazki/landareak landatzeko 
edukiontzi berrerabiliak erabili (plastikozko botilak, tetrabrikak, …)). 

- Nola?: 

• Ekogunera egingo duten bisita, eskolan egingo duten diagnosiaren baitan egongo 
dela adieraziko zaie. 

• Ondoren Ekogunetik proposatutako diagnosia egiteko Ekoguneko webgunean 
deskargatzeko galdetegia osatuko dute ikasle guztien artean. 
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• Oso garrantzitsua da ikasleek diagnostikoaren ondorio edo emaitzak garbi izatea, 
izan ere, Ekogunera egingo duten bisitan beren baratzea hobetzeko edo ikaste- 
txean baratzea martxan jartzeko ideiak jasotzeko aukera izango baitute. 

• Diagnostikoa amaitzean Ekogunera bidaliko da aldez aurretik hezkuntza@ekogu- 
nea.eus helbidera edo bisitaren egunean eraman, bertan kasu bakoitza aztertu eta 
bisitako zenbait jarduera talde bakoitzaren beharretara egokitzeko. 

• Diagnosiarekin batera argazkiren bat bidaltzea ere oso baliagarria da. 

- Materiala: www.ekogunea.net webgunean deskargagarri egongo den diagnosi fitxa 

- Lekua: Ikastetxea 

- Iraupena: 55 minutu 
	  

BARAZKIAK EGUNERO? 

- Deskribapena: Ikastetxeko asteko menuan barazkiek duten garrantzia aztertzeko 
jarduera. 

- Helburua: Barazkiek beren eguneroko bizitzan duten garrantziaz jabetu. 

- Nola?: 

• Lehenik eta behin beren egunerokotasunean barazki asko edo gutxi jaten duten 
hausnartzeko guztien artean hizketalditxoa egingo da ( Zuen ustez astean zehar 
barazki asko edo gutxi jaten duzue? Zeintzuk? Nola? eta jantokian?....). 

• Ondoren ikastetxeko menuaren foiletoa hartu eta denen artean bere osagaien ar- 
tean barazkiren bat duten platerak identifikatu eta azpimarratuko dituzte, jarraian 
plater horien osagaiak zeintzuk diren esan beharko dute (adibidez Gisatua: pata- 
tak, azenarioa, tipula, …). 

• Horretarako irakasleak lagungarriak izan daitezkeen zenbait galdera egin ditzake 
( Gisatuaren saltsa marroian zapore gozodun zatitxo laranja batzuk egon ohi dira, 
zer izan daiteke? Eta bolatxo berdeak?...). 

• Ekoguneko webgunean barazki ezberdinen txantiloiak egongo dira deskarga-gai. 
Ikasleek barazkiak aukeratu, margotu eta moztuko dituzte. Gero hauek plastifikatu 
egingo dira. 

• Gela osoaren artean asteko egunak ageri diren taula edo murala osatuko dute. 

• Egunero menua ikusi eta asteko egun bakoitzean egunean jango dituzten baraz- 
kiak itsatsiko dituzte. 

- Materiala: Barazkien txantiloiak, ikastetxeko menuaren foiletoa, margoak, txiklea, 
plastifikatzeko materiala, murala egiteko papera. 

- Lekua: Ikasgela 

- Iraupena: 55 minutu 
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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 materiala eta jarraibideak erabiliz irakas- 
le eta ikasleek era autonomoan egiteko 2 jarduera ezberdin eskaintzen dira: Ba- 
ratzeko seinaleztapenerako txartelak egiteko zein baratzea balkoian ezartzeko 
materialak egiteko jarduera. Eta barazki/landare eta zomorroen arteko elkarre- 
kintzaz jabetzeko jolas praktikoa. 

- Helburua: Bisitan zehar ikasitakoa alor ezberdinetan praktikara eramateko gai 
izan. 

- Nola?: 

• Goizeko ekintza amaitzean Ekoguneko hezitzaileak hautazko arratsaldeko ekintza 
gauzatzeko azalpen eta materialak emango dizkio irakasleari. 

• Baratzeko seinaleztapenerako txartelak tetrabrikak, harriak, pintzak eta antze- 
ko material berrerabiliak erabiliz egingo dira. Material hauek erabiliz, Ekoguneak 
emandako jarraibideak jarraituz eta adibideak ikusiz, seinaleak egingo dituzte gero 
barazkien izenak idazteko eta ondoren ikastetxeko baratzean ezarriko dira. 

• Landare/barazki eta zomorroen elkarrekintza jolasaren deskribapena: 
• Joko baten bidez landare aromatikoen eta barazkien elkarrekintza (landare 
aromatiko bakoitza zein barazkirekin elkar daitekeen eta zeinekin ez) eta barazki 
baratza zein modutan laguntzen duten ikusiko dute: loreak politak izateaz gain, 
intsektu polinizatzaileak erakarri, izurrite bilakatu daitezkeen intsektuak aldentzen 
lagundu eta barazkien zaporea eta hazkuntza hobetzen lagun dezakete. 

• Honekin batera baratzerako animalia onuragarriak direnak (ehunzangoak, lo- 
rategietako armiarma, krisopa, amona mantangorria, liztorra, mantisa, …) eta ez 
onuragarri edo kaltegarriak direnak (bareak, barraskiloak, espezie ezberdinei 
lotutako kakalardoak, eltxo zuriak, landare-zorriak, …) ezagutuko dituzte. 

• Ikasleen artean fitxa ezberdinak banatuko dira eta ikasle bakoitzak egokitu 
zaion landare/barazki edo animaliatxoaren izena/irudia izango du, ikasle ko- 
puruaren arabera banaketa ezberdina izango da: batzuk barazkiak izango dira, 
beste batzuk baratzeko intsektu edo animaliatxoak eta beste batzuk baratzeko 
landareak. 

• Ikasle bakoitzaren fitxan landare edo animaliatxo horrek eragiten dituen kalte 
eta onurak ageriko dira. 

• Barazki jakin baten fitxa duen ikaslea erdira aterako da, adibidez letxuga; ho- 
nek esku batean soka gorria izango du eta bestean berdea. 
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• Gainontzeko ikasleek beren fitxa begiratu eta letxugari onura edo kaltea eragiten 
badiote, honengana gerturatu eta dagokien aldean jarriko dira (soka gorria edo 
berdea helduz). 

• Behin ikasleak letxugaren inguruan kokatuta, bakoitzak letxugarengan duen era- 
gina azalduko du, orduan letxugak onura eragiten diotenei letxugaren marrazkia 
duen gometxa berdea ezarriko die eta kaltea eragiten diotenei letxugaren irudidun 
gometxa gorria. 

• Ariketa bera barazki ezberdinekin errepikatuko da. 

• Bukaeran ikasle bakoitzak kaltea eta onura nori eragiten dion ikusiko da itsatsita 
izango dituen gometxen bidez. 

- Materiala: Pintzak, izozkien makilak, harriak(apainketarako), margoak, pintze- 
lak, tetrabrikak, artaziak, soka, plastifikatutako fitxak informazio grafikoarekin, 
gometxak, soka berdea, soka gorria, 

- Lekua: Ekogunea 

- Iraupena: 2 ordu 
	  
	  

BISITA ONDOREN IKASTETXEAN LANTZEKO JARDUERAK: 

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

	  

BARATZEA ERAIKITZEN 

- Deskribapena: Ikastetxean baratzea martxan jartzeko jarraitu beharreko pau- 
soak ezagutzeko jarduera. 

- Helburua: Baratzezaintzaren oinarrizko pausoak ezagutu eta ordenatu. 

- Nola?: 

• Jarduera egin aurretik Ekogunean ikasitakoa gogorarazteko jolasa egingo dutela 
adieraziko zaie. 

• Ekoguneko webgunean baratzea martxan jartzeko pausoak azaltzen dituzten iru- 
didun fitxak egongo dira deskarga-gai. 

• Ikasleak taldeka jarri eta talde bakoitzari 2 pausoren irudiak emango zaizkio. 
Talde guztien artean seriea osatu beharko dute. 

• Seriea osatu bitartean talde ezberdinen iritzi eta argudioak kontuan hartuko dira 
eta guztien artean adostu beharko dute seriea nola osatu. 

• Gero serie hau ikasgelako paretan itsatsiko dute pausoak jarraitzen joateko eta 
prozesua presente edukitzeko. Prozesuan zehar fitxa berriak gehitzearen beharra 
ikusten badute gehitzea dago eta bukaeran muralaren argazkia bidali Ekogunera. 
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- Materiala: Baratzea martxan jartzeko pausoen irudidun fitxak. 

- Lekua: Ikasgela 

- Iraupena: 20 minutu. 
	  
	  

HITZETATIK EKINTZETARA! 

- Deskribapena: Ekogunean ikasitakoa praktikara pasatzeko jarduera, baratze 
berria eraikiz edo baratzean berrikuntzak barneratuz. 

- Helburua: Baratzerik ez duten ikastetxeen kasuan helburua baratze bat mar- 
txan jartzea da eta dagoeneko baratzea duten ikastetxeen kasuan baratze horre- 
tan berrikuntzak barneratzea. 

- Nola?: 

Baratzerik ez duten ikastetxeak: 

• Lehenik eta behin Ekogunean ikasitakoa, hau da, baratzea muntatzeko pausoak 
edo jarraibideak biltzen dituen murala egingo dute ikasgelan, horretarako lagun- 
garri izango zaie Baratza Eraikitzen izeneko jarduera. 

• Ondoren, horretan oinarrituz ikastetxean baratzetxoa antolatuko dute eta honen 
jarraipena egingo dute Ekoguneko web orriko blogera argazki eta komentarioak 
bidaliz. 

• Jarduera gauzatzeko talde ezberdinak antolatu daitezke ardurak banatuz 

Dagoeneko baratzea duten ikastetxeak: 

• Kasu honetan Ekogunean ikasitakoan oinarrituz beren baratzean berrikuntzak 
barneratu beharko dituzte. 

• Lehenik eta behin Ekoguneko bisita egin aurretik betetako diagnostikoa kontuan 
izanda zer hobetu behar duten erabakiko dute ikasle guztien artean: landutako ba- 
razkien txartelak egin, edukiontzi ezberdinak erabiliz ( tetrabrikak, botilak…) landa- 
re berriak landatu (landare lagungarriak izan daitezke). 

• Zer egingo duten erabaki ostean beren lanaren jarraipena egin beharko dute ar- 
gazkiak ateraz eta Ekoguneko web orrialdera komentarioak eta argazkiak bidaliz. 

• Jarduera gauzatzeko talde ezberdinak antolatu daitezke ardurak banatuz. 

- Materiala: Ikastetxeko baratzea edo baratzea ezarriko duten leku edo ontziak. 

- Lekua: Ikastetxea 

- Iraupena: Ikasturtean zehar. 
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4. LH-KO UNITATE DIDAKTIKOA: ESKU BERDEAK 
	  

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

	  
4.1.1. ETAPAREN HELBURUAK 

Oinarrizko hezkuntzako curriculuma zehazten duen urriaren 16ko 175/2007 dekre- 
tuan adierazten denaren arabera etapa honen helburuak honakoak dira: 

Ikasleak prestatzea pertsona helduen bizitzari ekiteko; bizitza oso bat izateko, giza- 
banako diren aldetik; gizarteko herritar aktibo izateko; eta izadiaren zaintzarekiko eta 
garapen iraunkorrarekiko konpromisoa duten pertsonak izateko. 

Ikasleek euskal kulturako eta kultura unibertsaleko oinarrizko elementuak eskura 
ditzaten lortzea, eta maila handiagoko ikasketak egiteko nahiz lanean hasteko pres- 
tatzea, berme osoz. 

Ikasleekin sentsibilizazio lana egitea eta haiek gaitzea bizitzan zehar etengabe ikas- 
teko gai izan daitezen. 

	  
	  
	  

4.1.2. UNITATE DIDAKTIKOAREN HELBURUAK 

Ikastetxeko baratzea edo baratzea ezartzeko eremuaren diagnostikoa gauzatu eta 
bertan hobekuntzak ezartzeko oinarrizko kontzeptuak ulertu eta abian jarri. 

Barazkiek eta oro har baratzeak beren eguneroko bizitzan duten garrantziaz jabetu. 

Baratzea osatzen duten elementu ezberdinen inguruko oinarrizko kontzeptuak des- 
kribatu eta identifikatu: barazkien ugalketa, bizidunak, … 

Landare/barazki mota ezberdinek dituzten  beharrak ulertu eta hauek lantzeko be- 
ren ezaugarriak kontuan hartu behar direla ohartu. 

Baratzeko biodibertsitateaz jabetu eta bertako bizidun ezberdinen funtzioak identi- 
fikatu. 

Ekoguneko baratza modu kolaboratiboan landu, proiektu komun baten parte sentitu 
eta lan kolektiboa arduraz gauzatu. 

	  
	  
	  

4.2. EDUKIAK 
KONTZEPTUAK 

- Eremu baten orientazio edo kokapena 

- Barazki ezberdinen ugalketa 
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- Hazi mota ezberdinak 

- Isuri kantauriarreko ezaugarri klimatikoak 

- Baratzetako fauna mesedegarria 

- Lurraren osaera, testurak eta ura gordetzeko ahalmena 

- Lurraren hezetasuna 

- Barazki taldeak (hostodunak, erraboildunak, fruituak, …) 

- Baratze mota ezberdinak (lurrean, balkoian, berrerabilitako edukiontzietan, baratze ber- 
tikalak, …) 

- Barazkiek euskalki zein hizkuntza ezberdinetan dituzten izenak. 
	  
	  

PROZEDIMENDUAK 

- Eremu baten orientatzea 

- Eremu baten azalera neurtzea 

- Ikastetxeko menuaren azterketa egitea 

- Elikagai edo plateren osagaiak identifikatzea 

- Tenperatura neurtzea 

- Barazki/landare/intsektuak gako dikotomikoak erabiliz identifikatzea 

- Barazki ezberdinak erein/landatzeko lurra prestatzea 

- Baratzezaintzako oinarrizko lanak gauzatzea (lurra prestatu, ongarritu, haziak erein, 
fruituak jaso, belar txarrak kendu, …) 

- Ikastetxean baratzea martxan jartzeko pausoak aurrera eramatea. 
	  
	  

JARRERAK 

- Baratzezaintzarekiko jakin mina erakustea 

- Elkarlanean errespetuz aritzea 

- Baratzeko bizidun ezberdinek baratzean duten garrantzia baloratzea 

- Gainontzeko bizidunekiko errespetua agertzea 

- Baratzeak gure egunerokotasunean duen garrantzia baloratzea. 

- Elementu komunekiko errespetua azaltzea 
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4.3. HEZKUNTZAKO LEGEARI EGOKITZAPENA 
	  

4.3.1. OINARRIZKO GAITASUNAK LORTZEKO EKARPENA 

Unitate didaktiko honetan hurrengo oinarrizko gaitasunak lortzeko ekarpena egiten 
da: 

Zientzia, teknologia eta kulturarako gaitasuna 

Ikasten ikasteko gaitasuna 

Matematikarako gaitasuna 

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna 

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna 

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 
	  
	  
	  

4.3.2. TXERTAKETA KURRIKULARRA 

Unitate didaktiko honen barruan proposatzen diren edukiak Lehen hezkuntzako 2. 
Zikloko curriculumaren barne aurkitzen dira ondorengo ikasgaietako eduki multzoe- 
tan: 

	  

NATURA, GIZARTE ETA KULTURA INGURUNEAREN EZAGUERA 

1. Eduki multzoa. Ingurunea eta hura iraunaraztea 

- Gure natura-ingurunea: herriko, eskualdeko, lurralde historikoko eta Euskal Herriko 
klima, flora eta fauna. 

- Aldagai meteorologikoak: tenperatura, hezetasuna, haizea, prezipitazioak. Tresna 
meteorologikoak erabiltzea eta eguraldiaren erregistroak eta adierazpen grafikoak 
erabiltzen hastea. 

- Ekosistemako elementuen arteko harremanak, hondatze eta birsortze faktoreak. 
Landa-lanak taldean egitea. 

- Espazioan norabidea aurkitzea: puntu kardinalak. 

- Auzoko edo herriko planoak erabiltzea. 
	  
	  

2. Eduki multzoa: Izaki bizidunen aniztasuna 

- Izaki bizidun guztiei behatzeko eta aztertzeko interesa izatea. 

- zaki bizidunei zuzen behatzea, tresna egokiak eta ikus-entzunezko baliabideak eta 
baliabide teknologikoak erabiliz. 

- Inguru hurbileko ekosistema bati behatzea eta taldeko landa-lanak egitea. 
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- Hainbat eratako iturriak kontsultatuz, animaliak eta landareak identifikatzea: Inter- 
net, inguru hurbila, liburutegia... 

- Animalia ornodunak eta ornogabeak. Hegaztiak, ugaztunak, narrastiak, arrainak, an- 
fibioak, intsektuak: oinarrizko ezaugarriak, animaliok ezagutzea eta sailkatzea. 

- Landareak: belarrak, zuhaixkak eta zuhaitzak. Ezaugarriak, landareak ezagutzea eta 
sailkatzea. 

- Animalien eta landareen elikadura, harremana eta ugalketa. Bizi-funtzioen arabera 
animaliak eta landareak sailkatzea. 

	  
	  

4.Eduki multzoa: Pertsonak, kulturak eta gizarte antolakuntza 

- Aniztasun kulturala eta inguruan bizi diren herri adierazpenak identifikatzea, denbo- 
ran izan duten eboluzioa ezagutzea eta gizarte-kohesio eta aberastasun elementutzat 
hartzea. 

- Hezkuntza-komunitatea antolatzea eta ikastetxeko jardueretan era demokratikoan 
parte-hartzea. 

	  
	  

6.eduki multzoa: Materia eta energia 

- Objektu eta materialak haien begi-bistako ezaugarri fisikoetatik (pisua/masa, egoera, 
bolumena, kolorea, egitura, usaina, erakarpen magnetikoa) eta erabilera-aukeretatik 
abiatuz konparatzea, sailkatzea eta antolatzea. 

- Lanerako material eta tresnak erabiltzeko eta gordetzeko arauak eta segurta- 
sun-arauak errespetatzea. 

	  
	  

7.eduki multzoa: Objektuak, makinak eta teknologiak 

- Paperean eta euskarri digitalean dauden idatzizko lanen aurkezpena zaintzeko in- 
teresa izatea 

	  
	  

HERRITARTASUNA 

3.Eduki multzoa: Gizartean bizitzea da arauak ezartzea 

- Gizabidezko ohiturak. Osasunarekiko, kontsumo arduratsuarekiko eta ingurumena- 
rekiko erantzukizuna. Animaliak errespetatzea. 

	  
	  

MATEMATIKA 

1.Eduki multzoa: Zenbakiak eta eragiketak 

- Zenbaki arrunten eta zatikien esanahia eta haiek eguneroko bizitzan nola erabili. 

- Benetako egoeretan zenbakiak nola erabili: horiek irakurtzeari eta idaztea, orde- 
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natzea eta alderatzea (notazioa), zenbakizko zuzenean adieraztea, deskonposatzea, 
biribiltzea, jolasak. 

- Biderketa- eta zatiketa-eragiketen esanahia eta horiek nola erabili eguneroko bizitzan. 
Eragiketa eta kalkulu matematikoak ahoz eta idatziz adieraztea. 

- Eguneroko bizitzako egoeretan biderketa erabiltzea, batuketa laburtu gisa, laukizu- 
zenetan eta problema konbinatorioetan. 

- Oinarrizko estrategiak biderketa eta zatiketa errazen bidezko kalkuluak ulertzeko 
eta horiek egiteko: grafikoki adieraztea, neurriak errepikatzea, dirua banatzea, jola- 
sak… 

	  
	  

2.Eduki multzoa: Neurketa: magnitudeak kalkulatzea eta estimatzea 

- Neurrien esanahia eta horiek eguneroko bizitzan erabiltzea. Neurriekin eta haien 
magnitudeekin zerikusia duten eguneroko bizitzako zenbakizko testu errazak ikastea 
eta interpretatzea. Neurriei buruzko informazioa interpretatzeko eta transmititzeko 
hiztegi egokia erabiltzea. 

- Neurketak eguneroko testuinguruetan, tresna eta neurri-unitate konbentzionalak 
erabilita. Neurketak egiteko tresna sinpleak taxutzea. 

- Zenbaki-sistema metriko hamartarra. Sarrera. Neurri unitate konbentzionalak: mul- 
tiplo eta azpimultiplo ohikoenak testuinguru errealetan erabiltzea. Unitate egokiena 
hautatzea, magnitude-ordenaren araberako neurria adierazteko. 

-Neurketak egiteko nork bere estrategia eratu eta erabiltzea. 
	  
	  

3.Eduki multzoa: Geometria 

- Espazio ezagunen oinarrizko irudikapena: planoak eta maketak. Mapa eta plano 
errazak irakurtzea eta interpretatzea. 

- Poligonoak sailkatzea. Aldeak eta erpinak. 
	  
	  

5.Eduki multzoa: Problemak ebaztea 

- Lan-proiektu txikiak planteatzea. Matematika-ezaguerak aplikatzea eta elkarren ar- 
tean lotzea. Lankidetza lana. 

	  
	  

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


