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1. SAIOA

1. HARRERA - KONPONDU
HELBURUA
Aztarna ekologikoa zer den aurkeztea.

LABURPENA
Aztarna ekologikoa.

MATERIALA
z Bideoa: Aztarna ekologikoa

GARAPENA
Gure eguneroko jarduerek eragina dute ingurumenean.
Jarduera batzuek
ingurumena babesten laguntzen digute, baina beste ekintza batzuek, berriz, kalte
egiten diote. Hurrengo bideoan, aztarna ekologikoa zer den azaltzen da, eta gu
geu martxan jartzeko eta planetarako kaltegarriak diren ekintzak geldiarazteko
arrastoak ematen dizkigu, hala, gure ingurumena konpondu ahal izateko.
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1. JARDUERA – Nire aztarna ekologikoari buruzko galdeketa
HELBURUA
Gure ohituren eta ingurumenean duten eraginaren kontzientzia hartzea.

LABURPENA
Nire aztarna ekologikoari buruzko galdeketa.

MATERIALA
z I. eranskina – Galdeketa.

GARAPENA
Pertsonok hondakin asko sortzen ditugu, eta horrek zuzenean eragiten dio gure
inguruari eta bertan bizi den biodibertsitateari. Kontzeptu hori ezagututa, bizitzeko
beharrezkoak diren zenbat baliabide kontsumitzen ditugun azter dezakegu, eta
erabat baztergarriak diren beste asko aurkituko ditugu. Zure aztarna ekologikoa
nolakoa den ezagutu nahi duzu?
Ikasleek beren aztarna ekologikoari buruzko galdetegia egingo dute, eta emaitza
talde handian landuko dute.
Galdeketa egiterakoan, honako sinbolo hauek erabiliko dituzte galderei erantzuteko:
z Musuaren aztarna: beti egiten dutela esan nahi du.
z Hatzaren aztarna: ia beti egiten dutela esan nahi du.
z Eskuaren aztarna: batzuetan egiten dutela esan nahi du.
z Oinatza: ia inoiz ez dutela egiten esan nahi du.
z Zapataren aztarna: inoiz egiten ez dutela esan nahi du.
Emaitzak:
z MUSUEN GEHIENGOA: natura maitasunez tratatzen dute.
z HATZEN GEHIENGOA: natura errespetuz tratatzen dute.
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z ESKUEN GEHIENGOA: natura normal tratatzen dute.
z OINATZEN GEHIENGOA: natura errespetu gutxiz tratatzen dute.
z ZAPATEN GEHIENGOA: natura oso modu bortitzean tratatzen dute.

1. ITXIERA – Nola murriztuko dut nire aztarna? - Konpromisoak.
HELBURUA
Gure eguneroko ekintzek gure planetaren kontserbazio egokian eragina dutela
ohartzea

LABURPENA
z Konpromiso pertsonala..

MATERIALA
II. eranskina: “Aztarna ekologikoa”

GARAPENA
Gaurko egunean ikasitako guztiaren ondoren, ikasle bakoitzak bere erronka
pertsonala pentsatuko du Lur planeta konpontzeko, bere aztarna ekologikoari
buruzko galdeketaren emaitzak kontuan hartuta. Adibidez: otorduetan material
berrerabilgarriak erabiltzea, etxeko etxetresna elektrikoak kontzienteki erabiltzea,
ez gauden geletako argiak itzaltzea, birziklatzea, tokiko denda txikietan erostea,
garraio publikoetan mugitzea edo oinez edo patinetean joatea, etab.
Gure konpromisoa aztarnaren fotokopian islatuta utziko dugu. Urratsez urrats,
planeta ekologikoago eta iraunkorrago baterantz abiatuko gara.
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2. SAIOA

2. HARRERA - MURRIZTU
HELBURUA
Hondakinak murrizteko irtenbide iraunkorrak ezagutzea.

LABURPENA
Zer da Zero Zabor?

MATERIALA
z Bideoa: “ Zero Waste”

GARAPENA
Eguna hasteko, “Zero Waste” (Zero Zabor) mugimenduari buruzko bideo bat ikusiko
dugu. Bideoan, herritarrek ingurumenean sortzen duten inpaktua murrizteko
aholku errazak emango dizkigute, praktikan jar ditzagun. Ondoren, elkarrizketa bat
egin dezakegu, binaka, taldeka edo gela osoarekin. Eta zuk, aholku horietakoren bat
praktikan jartzen al duzu?, zeinek eman dizu atentzioa edo harritu zaitu?, aplikatu
al zenezake horietakoren bat zure egunerokoan?, ahalegin handia egin beharko
zenuke?

2. JARDUERA – PLASTIKOZKO UHARTEA
HELBURUA
Plastikoen gehiegizko erabilerak ingurumenean dituen ondorioak ezagutzea.

LABURPENA
Ikerketa-lana.
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MATERIALA
z Bideoa: https://youtu.be/WkWs2ljF904
https://youtu.be/BxD6GNSNJHk (haurrak).
z Plastikozko uharteak
z III. eranskina – Iker dezagun

GARAPENA
Egoera hau planteatuko diegu ikasleei: uharte huts batera eramango lituzketen
hiru gauzen zerrenda egitea proposatuko diegu. Uharte hori nola imajinatzen duten
galdetuko diegu, munduaren zein aldetan egon daitekeen, nor aurki dezaketen
han, bidaiatu nahi duten uharte horrek zer baliabide izango lituzkeen…
Ideiak bateratu ondoren, zaborrezko uhartearen bideoa erakutsiko diegu (ez da
bakarra, Atlantikoan eta Ozeano Barean hainbat daude).
Taldeka, horrelako zenbat uharte dauden ikertu behar dute, non dauden eta
zergatik sortu diren; horrez gain, uharte horiek zer objektuk sortzen dituzten edo
uharte horietan zer objektu aurki ditzakegun landuko dute, eta ekosistemarako zer
ondorio dituzten.

2. ITXIERA – GURE BIZITZA PLASTIKORIK GABE
HELBURUA
Eguneroko ekintza txikien bidez planeta zaintzeko ardura indibiduala eta kolektiboa
hartzea.

LABURPENA
Zero Zabor konpromisoa (plastikorik gabe).

MATERIALA
z IV. eranskina – “Plastic free” etiketa
z Informazio gehiago:https://latravelista.com/vivir-sin-plastico/
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GARAPENA
Amaitzeko, gure gain hartuko dugu ondo zaindu beharreko planeta bateko herritar
gisa dugun erantzukizuna, guretzat eta etorkizuneko belaunaldientzat etxe bat
den aldetik.
Plastic free etiketan idatzi behar dute erronka, eta une horretatik aurrera plastikorik
gabe biziko dira ahal duten heinean.

3. SAIOA

3. HARRERA - BIRZIKLATU
HELBURUA
Birziklatzearen benetako garrantziaz kontzientziatzea.

LABURPENA
Birziklatzearen onurak.

MATERIALA
z Bideoa: Birziklatzearen onurak

GARAPENA
Hasteko, gure Lur planeta arduraz zaintzeko beste arau bat ezagutuko dugu.
Txikitatik kontzeptu hori gure eguneroko bizitzako ekintza garrantzitsua eta
beharrezkoa dela ikusi dugu, bai etxean, eskolan, gure herri eta hirietan...
Horregatik, birziklatzearen onurei buruzko bideo bat ikusiko dugu, eta eguneroko
keinuei balioa emango diegu, gure ingurunerako eta bizitzarako benetako opariak
baitira.
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3. JARDUERA – Gure auzoko birziklatzeko gunea
HELBURUA
Auzoan birziklatzeko dauden guneak ezagutzea eta horretaz jabetzea.

LABURPENA
Gure inguruan ditugun edukiontziak bilatzea.

MATERIALA
z Auzoaren edo inguruaren planoa.
z Google maps duen gailua.
z Koloretako errotuladoreak.
z V. eranskina – Hondakinen jolasa.

GARAPENA
Lehenik eta behin, birziklatzeko erabiltzen diren edukiontziak aurkeztuko dira (V.
ERANSKINA).
Jolas txiki bat da, eta irakasleak hondakin batzuk banatuko ditu eta edukiontzien
irudiak proiektatuko ditu. Ikasleek egokitu zaien hondakina non “botako” duten
esan behar dute.
Ikasle bakoitzari bere auzoaren edo inguruaren plano bat emango zaio, eta, gailu
baten laguntzaz eta Google maps aplikazioan Street View aukera erabiliz, gehien
ibiltzen den kaleak zeharkatuko ditu eta edukiontziak mapan markatuko ditu,
aurkitzen duten edukiontziaren arabera dagokion koloreko errotuladorea erabiliz
(baliteke auzoko dendaren batean birziklatzeko gune bereziak aurkitzea, pilak,
botikak edo olioa botatzeko; horiek ere markatu behar dituzte, edo ikastetxeko
pilen edukiontzia).
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3. ITXIERA – Zenbat irauten du zaborrak?
HELBURUA
Gure eguneroko ekintzek gure planetaren kontserbazio egokian eragina dutela
ohartzea.

LABURPENA
Zaborraren bizi-denbora.

MATERIALA
z VI. eranskina – Infografia.
z Iturria:
https: //www.cuerpomente.com/ecologia/medio-ambiente/cuanto-tardadesaparecer-tu-basura_970

GARAPENA
Dagozkien edukiontzietara bota eta birziklatu ezean, hondakin jakin batzuek
ingurumenean gutxi gorabehera zenbat denbora irauten duten erakutsiko diegu
ikasleei.
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4. SAIOA

4. HARRERA - BERRERABILI
HELBURUA
Eguneroko produktuak berrerabiltzeko aukerak ezagutzea.

LABURPENA
Sortzaileak izatea, gure hondakinei beste bizitza bat emateko.

MATERIALA
z https://www.youtube.com/watch?list=PLqeDNXwyKf2o5muF0rYjWDBQlSH_6THTN&v=vBoKKzX4neU&feature=youtu.be

GARAPENA
Egunerokoan, garrantzitsua da gauzak berrerabiltzea eta erabilgarritasun handiagoa
ematea, gauza horiek botatzeko garaia iritsi baino lehen. Horrela, sortzen dugun
zabor kopurua murriztea lortuko dugu, eta berotegi-efektua txikituko da.
Sortzaileak eta originalak izango gara, gure bizitzan sortzen ditugun elementuei
edo hondakinei beste erabilera bat emanez.
Plastikozko botila bat erakutsiko diegu ikasleei, eta galdera hau egingo diegu:
zertarako balio dezake? Txandaka, ideiak emango ditugu: ura gordetzeko, orekaariketak egiteko, pisu gisa erabiltzeko, pitxer moduan...
Objektua aldatzen joan gaitezke, eskolan ditugun elementuekin edo aldez aurretik
ekarritako elementuekin (lata bat, komuneko paper-biribilkia, lapitz bat, soka, etab.)
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4. JARDUERA – Familiei zuzendutako lantegia: berotegi-efektua.
HELBURUA
Berotegi-efektuaren fenomenoa ikertzea eta ulertzea.

LABURPENA
Berotegi-efektua.

MATERIALA
z Ohola.
z Margoak.
z Pilota zaharra edo esfera.
z Bi termometro.
z Kristalezko katilua, esfera edo pilota baino handiagoa.
z Informazio gehiago: Bideoak: “Berotegi-efektua”; “Ezagutzen duzu berotegiefektua?”

GARAPENA
Zer da berotegi-efektua? Etxean edo jolasean igaroko dugun arratsalde batean egin
dezakegun esperimentu bati esker askoz hobeto ulertuko dugu gai hau.
z 1. urratsa- Esfera edo pilota zaharra Lurra balitz bezala apaintzea.
z 2. urratsa.- Esfera oholaren gainean jarriko dugu, eta kristalezko katiluarekin
estaliko dugu.
z 3. urratsa- Bi termometro jarriko ditugu, bat kanpoan eta bestea barruan.
Esperimentua eguzki-izpiek ondo jotzen duten eremu batean egin behar da.
Horretarako aukerarik ez badugu, mahaiko argi baten azpian jar daiteke, eguzkia
ordezkatzeko.
z 4. urratsa- Ordu bat igarotakoan, emaitzak aztertuko ditugu, eta oharrak hartuko
ditugu, emaitzak erregistratzeko. Kanpoko tenperatura barrukoa baino baxuagoa
dela egiaztatuko dugu.
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Paraleloan bi simulazio egingo bagenitu, bata barruan objektu distiratsu bat jarriz
eta bestea objektu opakuago bat jarriz, ikusiko dugu zenbat eta distiratsuagoa izan
gorputza, orduan eta argi gehiago islatzen duela. Argi moduan islatutako energia
hori ez du kristalezko ontziak harrapatzen, eta berriz ere kanpora irten ahal izango
da. Hala ere, bero moduan proiektatzen eta igortzen den energia, neurri batean,
gure berotegian harrapatuta geratuko da.

4. ITXIERA – ESKER ONEKO OTOITZA
HELBURUA
Gure planetagatik esker ona adieraztea.

LABURPENA
Esker oneko ekintza.

GARAPENA
Eguna gure AMA LURRAREN alde elkarrekin otoitz eginez amaituko dugu.
Zorionekoak gara, opari zoragarriak ditugu gure herri eta hirietan: parkeak, basoak,
loreak, ibaiak, erriberak, mendiak, itsasoak, hondartzak, egunsentiak eta ilunabarrak,
haizekirriak, ur garbia, egunak eta gauak, animaliak...
Ikasle bakoitzak planetari esker ona adierazteko esaldi bat idatziko du, hasiera
honekin: Nik, eskerrak ematen dizkiot AMA LURRARI…
Pentsatzeko denbora pixka bat utziko diegu, eta banan-banan irakurriko ditugu,
taldeko otoitz gisa.
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5. SAIOA

5. HARRERA - BERRESKURATU
HELBURUA
Lur Planetaren parte garela ohartzea, gainerako izaki bizidunak bezala, eta ez jabeak.

LABURPENA
Seattle buruzagiaren gutuna.

MATERIALA
z VII. eranskina – SEATTLE BURUZAGIAREN gutuna, egokitua
z Bideoa: Seattle buruzagia

GARAPENA
Jarduera honen helburua da ikasleak naturaren garrantziaz jabetzea, eta zergatik
den garrantzitsua inguruan ditugun espazio horiek zaintzea eta berreskuratzea.
Lurrarekiko begirune sentimendu hori erakusteko, Suwamish tribuko Seattle
buruzagi indiarrak 1855ean Ameriketako Estatu Batuetako presidenteari bidali zion
gutuna aurkeztuko diegu. Gutun hori Suwamish tribuari lurrak erosteko eskaintzari
erantzuteko bidali zuen. Indiarrek lotura estua zuten lurrarekin, eta ez zuten
jabetzaren esanahia ezagutzen, ez zuten pentsatzen lurra gizakiena zenik.
Gutuna irakurri ondoren, bateratze-lana egingo dugu, eta ideia orokorrak bilduko
ditugu.
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5. JARDUERA – APIRILAK 22, LURRAREN EGUNA
HELBURUA
Ingurumen-jarrerak bultzatzea auzolanean.

LABURPENA
Garbiketa-jardunaldiak.

MATERIALA
z Zabor-poltsak.
z Plastikozko eskularruak.
z Informazio gehiago: https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/
reportajes/por-que-el-dia-de-la-tierra-es-mas-importante-que-nunca

GARAPENA
Jarduera hau Lurraren Eguna eskoletan ospatzeko planteatzen da. Gune honetatik,
urteko egun guztiak gure planeta zaintzeko egun izatea lortu nahi da. Nola?
Gure ekintza txikiei esker, proiektuetan materialak berrerabiliz, gure ekosistema
ezagutzeko oinezko ibilbideak eginez, zaborra behar bezala birziklatuz eta bereiziz,
etab.
Gure auzoan, herrian edo hirian oihartzun handia duen keinu bat proposatzen
dizuegu. GARBIKETAKO BRIGADA bihurtuko gara.
Gure inguruko hondartza, parkea edo mendia gizakiek botatako zaborrez edo
hondakinez beteta dagoela ikusi dugu. Gure helburua ingurua garbitzea da, eredu
emateko eta norbanakoaren kontzientzia sortzeko.
Hainbat talde egingo ditugu, eta garbiketa-guneak banatuko ditugu. Brigada
bakoitzak eskularruak eta zabor-poltsa bat izango ditu. Hondakinak sailka ditzakegu
eta, ondoren, birziklatzeko edukiontzietara bota.
Komunikabideetan eta sare sozialetan zabalduko da: #etorkizunaereindezagun
#proydeproega #lasalleactua #miramasalla
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5. ITXIERA – GUTUNA AMA LURRARI
HELBURUA
Astean zehar landutako ideiak laburtzea eta jasotzea.

LABURPENA
Lurrari bidaltzeko gutun bat idaztea.

MATERIALA
Orriak.

GARAPENA
Seattle buruzagiaren gutuna irakurri ondoren, talde kooperatiboetan gutun bat
idatziko diote Ama Lurrari, galdera honi erantzunez: zer egin dezakegu guk zure
alde eta zu zaintzeko?
Jarduera honen bidez, astean zehar landutako alderdiak laburbilduta agertzea lortu
nahi da.

14

ERANSKINAK

2021-2022 Ikastaroa

I. ERANSKINA-GALDETEGIA

Familia-kontsumoa Nire
auzoko denda txikietan
erosten dut?

Familia-kontsumoa
Supermerkatu handietan
erosten dut?reutilizar?
Familia-kontsumoa
Zaborrak sailkatzen ditut,
birziklatu edo berrerabili
ahal izateko?
Garraioa Hirian mugitzeko,
oinez ibiltzen naiz maiz
eta bizikleta edo patinetea
erabiltzen ditut?

Garraioa Etxekoekin, autoz
mugitzen gara hirian
zehar.

Garraioa Etxekoekin,
autobusez mugitzen gara
hirian zehar.

Argindarra Tableta
kargatzen jartzen dut,
bateria izan arren?

Argindarra Nire etxeko
tresna elektrikoek sare
arruntetik hartzen dute
argindarra, edo energia
berriztagarrietatik (eguzkipanelak)?
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Klimatizazioa Berogailua
edo aire egokitua neurriz
erabiltzen ditut?

Ura Astean behin
gutxienez, erlaxatzeko
bainu bat hartzen dut.
Ura Dutxatzen naizen edo
hortzak garbitzen ditudan
bitartean txorrota irekita
izaten dut?

Galdetegia orokorrean ikusita, zure eguneroko bizitzan ingurumena errespetatzen
duzula iruditzen zaizu? Zergatik??
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ERANSKINA II AZTARNA EKOLOGIKOA
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III. ERANSKINA IKERTZEN DUGU
Non daude plastikozko uharteak?

Zergatik sortu dira?

Uharte horiek osatzen laguntzen duten gure eguneroko objektuak:

Ekosistemarako ondorioak
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IV. ERANSKINA PLASTIKORIK GABEKO ETIKETA
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V. ERANSKINA HONDAKINEN MULTZOA
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VII ERANSKINA SEATTLE NAGUSIAREN GUTUNA
Washingtongo Buruzagi Handiak gure lurrak erosi nahi dituela esateko
agindua eman du. Adiskidetasun eta borondate oneko hitzak bidali dizkigu.
Haren eskaintza aztertuko dugu; izan ere, badakigu, hala egin ezean, gizon
zuria bere su-armekin etorriko dela eta gure lurrak hartuko dituela.
Nola eros edo sal dezakezue zerua, lurraren beroa? Ideia hori arraroa
iruditzen zaigu. Ez gara airearen freskotasunaren jabe, ez eta uraren
distiraren jabe ere. Nola erosiko dizkiguzue orduan? Jakin behar duzue lur
honetako zati bakoitza sakratua dela gure herriarentzat. Hosto bakoitza,
hondartza bakoitza, basoko laino bakoitza eta burrunbaka ari den zomorro
bakoitza sakratuak dira. Zuhaitzetako izerdiak azal gorriko gizonaren
oroitzapenak ditu.
Lurraren zati gara eta gure zati da hura. Loreak gure arrebak dira;
oreina, zaldia edo arranoa, gure anaiak. Belardiak, moxalaren berotasuna
eta gizakia, denak familia berekoak dira. Ibai eta itsasadarretatik doan
ur distiratsua ez da ura bakarrik, gure arbasoen odola baizik. Lur hauek
saltzen badizkizuegu, gogoratu beharko duzue sakratuak direla, eta zuen
seme-alabei erakutsi beharko diezue hala direla eta txoko bakoitzak nire
herriaren bizitzako gertaerak eta oroitzapenak gordetzen dituela. Uraren
marmarra gure arbasoen ahotsa da.
Ibaiak gure anaiak dira, haiek baretzen dute gure egarria. Ibaiek gure
kanoak eramaten dituzte. Gure lurrak saltzen badizkizuegu, ibaiak gure eta
zuen senideak direla gogoratu eta erakutsi beharko diezue zuen seme-alabei;
aurrerantzean, edozein senideri emango diozuen tratu onbera eman beharko
diezue ibaiei ere.
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Gizaki zuriak erosi, arpilatu eta saldu daitezkeen gauzak balira bezala
tratatzen ditu bere ama, lurra, eta bere anaia, zerua.
Gure izaera eta zuena desberdinak dira. Zuen hiriak ikustean mindu egiten
dira azal gorriko gizon-emakumeen begiak. Ez dago leku lasairik gizonemakume zurien hirietan, ez dago udaberrian hostoak zabaltzen entzun
daitekeen tokirik, edo intsektu baten hegalen hotsa entzun daitekeen tokirik.
Eta zer-nolako bizimodua da, gizakia ez bada gauza amiamokoaren oihu
bakartia entzuteko edo igelek aintziraren inguruan egiten duten gaueko
eztabaida entzuteko?
Gure lurrak erosteko zuen eskaintza aintzat hartuko dugu. Onartzea
erabakitzen badugu, baldintza bat jarriko dut: gizaki zuriak senideak
bezala tratatu beharko ditu lurralde honetako animaliak. Zer da gizakia
animaliarik gabe? Animalia guztiak desagertuko balira, gizakia hil egingo
litzateke, izpirituaren bakardadearen ondorioz. Izan ere, animaliei gertatzen
zaien guztia gizakiari ere gertatuko zaio laster. Gauza guztiak elkarrekin
lotuta daude.
Guk gure seme-alabei irakatsi dieguna irakatsi behar diezue zuek ere zuen
seme-alabei: lurra gure ama dela. Lurrari eragiten dion guztiak lurraren
seme-alabei eragiten die. Gizakiek txistua botatzen dutenean lurrera, beren
buruari botatzen diote.
Hauxe ondo dakigu: lurra ez da gizakiarena, gizakia lurrarena baizik. Ez
dugu ulertzen zer izango den bufaloak akabatzen direnean, zaldi basatiak
bezatzen direnean, basoetako bazter ezkutuak desagertzen direnean eta
muino berdeetarako ikuspegia hesi mordo batek ixten duenean. Non dago
baso trinkoa? Desagertu egin zen. Non dago arranoa? Desagertu egin zen.
Horrelaxe amaitzen da bizitza, eta hasten biziraupena…
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