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 1. AURKEZPENA

Jarduera hau, Olarizuko Dehesa-ren etxean dagoen “Ibilbidea landareen mundu paregabean barrena” 
izeneko erakusketan garatuko da. Zortzi bloke tematikotan banatutako erakusketa da eta  
bertan lantzen diren edukiak oso ezberdinak diren arren, guztiek landa-
reen munduarekin zerikusia dute.

AZALPENEZKO 
BLOKEAK IZENBURUA PANELEN EDUKIA

1.BLOKEA LANDAREEN MUNDU
PAREGABEAN BARNA IBILBIDEA.

Erakusketaren izenburuarekin atariko panela, landareek duten
garrantzia, balioa eta edertasunari buruzko testu batez osatutakoa. 

2.BLOKEA
BIODIBERTSITATEAREN 5 
ERREINUAK!
Nola sailkatu horrenbeste bizi?

Erreinu bakoitzeko biodibertsitatea,  bereiztu eta definitzen dituzten 
ezaugarriak.

3.BLOKEA
LANDAREEN MUNDUA: ERREINUA 
BAINO GEHIAGO Landareen erreinuaren jatorria eta eboluzioa. 

4.BLOKEA ARKITEKTURA ETA FISIOLOGIA 
BEGETALA.

Landareak eutsi eta elikatzeko erabiltzen dituen organo ezberdinak. 
Sustraiak, zurtoina eta hostoak. 

5.BLOKEA LORETIK HAZIRA Lantzeko edukiak hauek dira: lorearen anatomia, fruitua, esporak,
polena eta haziak. 

6.BLOKEA NOLA TRANSMITITZEN DIRA
KARAKTEREAK?

Landare batetik bestera egindako karaktereen transmisioa, espezieen 
dibertsitatea, eta bertako espezieak kontserbatzeak duen garrantzia, 
gaur egungo mehatxuak eta arriskuak (GEO, hazirik gabeko
landareak, eta abar).

7.BLOKEA EUROPAKO BASOEN ARBORETOA  
ETA GERMOPLASMA BANKUA. 

Olarizuko Lorategi Botanikoa (bioma europarrak, loreen banaketa,
lorategi botanikoen funtzioak …) eta Germoplasma Bankua.

8.BLOKEA LANDARERIK GABEKO MUNDUA, 
POSIBLE OTE DA?

Landare gabe bizitzeko ezintasuna justifikatzen duten argudioak: 
garrantzia ekologikoa, kate trofikoaren oinarria izatea, giza elikadura 
sustatzea, interes ekonomikoak, erabilera kulturalak eta historikoak.
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 2. HELBURU OROKORRAK

Bere helburu nagusia ikasleak landareen mundura gerturatzea da. Era dinamiko, atsegin, partehartzaile eta  
sortzaile batean. Konkretuki:

 Bere anatomia , funtzio nagusiak eta atal bakoitzeko erabilgarritasuna ezagutzea (etnobotanika). 

 Biodibertsitate botanikoaren diskurtso bereganatzea.

 3. HARTZAILEAK

Gasteizen dauden ikastetxeentzat zuzenduta dago, 5. eta 6. mailan dauden ikasleentzat konkretuki. 

 4. METODOLOGIA

Jarduera,  erronka  edo frogak gainditzeko joko batean oinarrituta dago. Ikasleek frogak gainditzen joan be-
harko dute, bukaeran denon artean puzzle-mural bat eraikitzeko. 

Frogak gainditzeko, talde lana beharrezkoa izango da aktibitate guztian zehar, eta “saria” denon artean egin-
dako lan onaren poztasuna. 

 5. JARDUERAREN DESKRIBAPEN OROKORRA

Ikasleek, 5 taldeetan banatuta, erakusketaren panelekin eta beraien edukiekin zerikusia duten gaiei buruzko 
erronkak edo frogak gainditu beharko dituzte. Taldeari, erronka edo froga bat gainditzen duen bakoitzean, 
material begetal bat emango zaio, guztion artean “tapiz begetal” bat sortzeko erabiliko dutena. Tapiz honen 
patroiak azeri baten silueta osatzen du Olarizuko inguruaren atzealdearen gainean. Azeriaren atal bakoitza-
ren gainean froga bakoitzean irabazitako materialak kokatuko dira.
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5.1. JARDUERAREN GARAPENA ETA DENBORALIZAZIOA 

Jarduerak 2,5 orduko iraupena du. Bere garapena eta sekuentziazioa hurrengo taulan deskribatzen da:

JARDUERA LEKUA GARAPENA/METODOLOGIA EDUKI OROKORRA IRAUPENA

Aurkezpena (A) Erakusketa gela Hezitzaileak , taldea eta
dinamika aurkezten da. (A)

  Prozedura, jarraibideak
eta jardueraren arauak. 5-10 min

1.ERRONKA.
Nola sailkatu
horrenbeste 

bizi? (E1)
2. eta 3. Blokeak

1.Jokoa:  Taldea banatzeko 
dikotomia (bi aukeren artean  
erabakitzea) bidezko jokoa. 

Bukatzerakoan, taldea bost tal-
detxotan banatuta geratuko da. 

(E1.1)

2.Jokoa: Izaki bizidunen kla-
sifikazioa 5 erreinuetan hiru 
irizpideen arabera: Zelulen 

konplexutasuna (Unizelularra, 
plurizelularra … ), ehunen dife-
rentziazioa eta elikatze forma 

(autotrofoa, heterotrofoa.)
(E1.2)

 Izaki bizidunen sailkapena.
 Izaki bizidunak sailkatzen

diren bost erreinuak.
20-25 min

2.ERRONKA.
Bizia uretan 

sortzen da (E2)
3. eta 4. Blokeak

1.Jokoa: Animalia eta landare 
zelularen muntaketa. (E2.1)

2.Jokoa: Altueran hazteko 
erronka. (E2.2)

3.Jokoa:Espezie
desberdinentzat enbor

desberdinak. (E2.3)

 Animalia eta landare zelula. Desberdin-
tasunak eta parekotasunak.

 Landareen garapena eta eboluzioa.
 Zoruan bizitzeko moldaketak

 Landareen hazieraren
egiturak: enborra (zurtoina)

20-25 min

ATSEDENALDIA 15 min

3.Erronka.
Nutrizioa 

landareetan. 
(E3)

4.Blokea
Elkarlaneko jokoa: Nola lortzen 
dituzte landareek  elikagaiak?

(E3)

 Nutrizioa landareetan: fotosintesia.
 Oxigenoa eta CO2-a

30 min
(2 talde)

4.Erronka. 
Loretik hazira. 

(E4)
5. eta 6. Blokeak

1.Jokoa: Haziak, polena, 
esporak. Zer dira? (E4.1)

2.Jokoa: Landareak eta haziak 
(E4.2)

 Ugalketa sexuala landare-erreinuan: 
loreak, fruituak, haziak

 Beste ugalketa motak: esporak
 Landareen erabilgarritasunak

20-30 min

Elkarlaneko pa-
nela: Olarizuko 

paisaian dagoen 
azeria (EP)

Erakusketa
areto osoan

Guztion artean froga ezberdi-
netan lortutako lagin begetalak 
patroiaren gainean kokatuko 

dituzte. (EP)
 Fruitu eta landare zati ezberdinak. 30 min
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5.2. EKINTZA ETA MATERIALEN DESKRIBAPENA  
1.Erronka. Nola sailkatu horrenbeste bizi? (E1)

1. Jokoa: Dikotomia jokoa (E1.1): Taldekideen ezaugarri morfologiko eta behagarrietan baliatuz di-
kotomia jokoa egingo da. Horren ondorioz, bost talde sortuko dira. Adibidez: Alde batetik ile beltza eta 
beste aldetik ile horia daukatenak jarriko dira; ile horien artean, ilea luzeak daukatenak eta ile motzak 
daukatenak banatuko dira, berdina ile beltza daukatenen taldean. Gero, kolore argi edo iluneko arropa 
daramatenak. Horrela jokoan parte hartuko duten bost talde sortu arte. Talde bakoitzari, izaki bizidunak 
banatzen diren erreinu baten izena daukan txartela banatuko zaio.

Joko honen bidez, sailkapen dikotomikoa zertan datzan eta espezieak sailkatzeko irizpide ezberdinak 
aukera daitezkela ulertuko dute. 

2. Jokoa: Bost erreinuak (E1.2): Izaki bizidunak sailkatzeko era ezberdinak aurkeztuko dira. Gehie-
netan erabiltzen den sailkapena, bost erreinukoa, erabiliko dela azalduko zaie. Talde bakoitzari izaki 
bizidun ezberdinen irudiak eta datuak jasotzeko fitxa banatuko zaizkio. Hiru irizpidetan oinarrituta (zelu-
la mota: eukariota edo prokariota, zelula kopurua: unizelularra edo plurizelularra, elikadura mota: auto-
trofoa, heterotrofoa edo saprofitoa) ikasleek irudian azaltzen den izaki biziduna dagokion erreinuarekin 
(Monera, Protista, Fungi, Animalia, Plantae) erlazionatu eta fitxan idatzi behar dute. 

Materialak: 
- Hiru irizpidetan oinarritutako txartelak.
- Erreinu izen bakoitzeko txartelak.
- Bizidunak sailkatzeko erreinu izenak dituzten fitxak.
- Erreinu bakoitzeko 10 izaki biziduneko irudien txartelak.

2.Erronka. Bizia uretan sortzen da (E2)

1. Jokoa: Animalia eta landare zelularen muntaketa (E2.1): Ikasleek zelula osatzen dituzten or-
ganulu bakoitzeko hiru dimentsioko pieza izango dituzte. Animalia eta landare zelula osatzeko, piezak 
dagokien tokian jartzeko gai izan beharko dira. Horrela, bi zelulek zer ezberdintasun eta parekotasun 
dituzten ikusiko dute, eta organulu bakoitzaren eginkizuna ulertuko dute.  

2. Jokoa: Altueran hazteko erronka (E2.2): Erakusketako panel batean, ikasleek, bizitza itsasoan 
nola sortu eta lurrera nola pasatzen den, edota ingurune ezberdinetara egokitzen diren izaki bizidunek 
dituzten arazoak ikusiko dituzte. Landareek argia, ura eta elikagaiak lortu behar dituzte. Argia lortzeko, 
geroz eta altuago izanda hobeto, baina aldi berean, bere burua eusteko eta egitura sendo bat jasateko 
gai izan behar dira. Zein izan da landareen estrategia? Nola lortu dute?

Egur-xerra bilduma eta konposatu likatsu bat (blandi blub modukoa) izango dute. Hauekin, altueran 
“enborra” finkoa eraikitzen saiatu beharko dira. Zer materiala da egokiena? Zergatik? Galdera hauei 
erantzuna bilatu beharko zaie. 

3. Jokoa: Espezie desberdinentzat enbor desberdinak. (E2.3): Espezie ezberdinetako enbor batzuk 
ikusiko dituzte, eta dagokien zuhaitzen irudiekin elkartu behar dituzte. Espezie bakoitzeko enborretan 
ondo fijatu eta, gutxienez, erdia asmatu beharko dute. 
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Materialak:
- Hiru dimentsioko bi zelulak osatzeko: animalia eta landarea. 
- Egitura gogorrak eta bigunak altueran hazteko.
- Zuhaitz ezberdinetako enborrak. 

3. Erronka. Nutrizioa landareetan (E3)

Elkarlaneko jokoa: Nola lortzen dituzte landareek elikagaiak? (E3):
Landareen atal ezberdinak dira nutrizioan elementu nagusiak. Sustraiak (ura eta elikagaiak xurgatuz), 
xilema-floema (ura eta elikagaiak garraiatuz), hostoak (eguzki energia, ura, eta elikagaiak jaso eta 
landarearen “janaria” lortuz). 

Zoruan, landare baten fotosintesiaren prozesua irudikatuko dute, formula honen bitartez:

Landarearen nutrizioa irudikatzeko bost talde egingo dira:

 1.Taldea – sustraiak- H2O eta elikagaiak lortu eta bigarren taldeari pasatu beharko dizkio. 

 2.Taldea –xilema- izerdi landugabea sustraietatik hostoetara garraiatu, hau da, hirugarren eta lau-
garren taldeei pasatu beharko die. 

 3. eta 4.Taldeak –hostoak- janaria sortu. Bigarren taldetik ura eta elikagaiak hartu, kanpoaldetik 
oxigenoa eta argia, eta honekin guztiarekin janaria sortu (goxokiak) beharko du. 

 5. Taldea – floema- janaria (goxokiak) landaretik zehar banatuko ditu.

Taldekide guztiek goxokiak lortzen dituztenean, eta hostoetan ura eta elikagaien kopuru zehatz bat 
dagoenean, jokoa bukatutzat emango da. 

Materialak:
- H2O, O2 eta CO2 molekulak, kolore ezberdinetako pilotaz irudikatutako elikagaiak. Goxokiak. Argia 
(lanpara). 
- Landarearen irudikapen grafikoa (sustraia, zurtoina eta hostoak). Honek zoruan itsatsitako markak 
(erraz jartzeko zinta itsaskorra) izango ditu.

4. Erronka. Loretik hazira (E4)

1. Jokoa: Haziak, polena, esporak. Zer dira? (E4.1): Landareen ugalketa prozesua azalduko da 
erakusketako panelen laguntzarekin, non esporak, polena eta haziak ikusten diren. Hiru dimentsioko 

Karbono dioxidoa Ura OxigenoaGlukosa

Argia

Klorofila
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haziak ikusi ahal izateko, ikasleek betaurreko berezi batzuk jantziko dituzte. Bost motatako hazien lagi-
nak banatuko dira, landarearen argazkiarekin batera. Ikasleek honako hau egin behar dute:

- Espora, polen eta hazi bat aukeratu beharko dute.
- Ezagutzen duten hazia marraztu eta izendatuko dute.
- Hauetako bat aukeratu eta sakabanatzeko erabiltzen duen estrategia azalduko dute.
Froga gainditzeko eta lagin begetala lortzeko beste fitxa bat beteko dute.

Materialak:
- 25-30 tarteko hazi ezberdinen bilduma, forma, tamaina, kolore,.. ezberdinetakoak. 
- Hiru dimentsioko haziak ikusteko betaurrekoak. 
- Hazi ezberdinei dagokien landareen irudien txartelak. 

Elkarlaneko panela: Olarizuko paisaian dagoen azeria (EP)
Lortutako erronka edo frogaren arabera, talde bakoitzari dagokion lagin begetala emango zaio. Txan-
daka, taldeek dauzkaten materialak kokatuko dituzte, irudia sortzeko. Materiala bi taldeek kokatzen du-
ten bitartean, beste hiru taldeek lagina ikertu eta zer landare espezieari dagokion asmatu beharko dute. 
Tapiz fina behatu, eta talde argazkia aterako da. Bukatzeko, azeria eta landareen arteko erlazioa azal-
duko da. 

Materialak:
- Oinarrizko irudia eta azeriaren puzzle zatiak (olanan inprimatutakoak).
- Espezie ezberdinetako material begetala: fruituak, makilak, hostoak, zurtoinak, eta abar. 
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 6. JARDUERAREN  EDUKIAK 

6.1. ADIERAZPEN-EDUKIAK: AURREKO TAULAN ADIERAZIAK. 
Faktikoak: Izaki bizidunak sailkatzen diren bost erreinuak, animali eta landare zelulak (desberdinta-
sunak eta parekotasunak), landare baten atalak (sustraiak, zurtoina eta hostoak) eta bere funtzioak, 
fotosintesia, landareen ugaltze atalak: fruituak eta haziak, landareen erabilgarritasun ezberdinak.

Kontzeptualak: Izaki bizidunen sailkapena, fotosintesia, landareen eboluzioa.

6.2. PROZEDURAZKO EDUKIAK:

Elkarlaneko talde lana eta kooperatiboa. 
Erronka gainditzeko jokoak.
Elementu ezberdinen eraikuntza eskulanen bidez.

6.3. JARRERAZKO EDUKIAK:

Beraien kideek dituzten iritziak errespetatzea.
Jarduerak talde lanean egiten ikastea.
Jokoaren arauak errespetatzea.

 7. TXERTAKETA KURRIKULARRA 

Ekintza hau hezkuntza arautik kanpo dagoen proiektua da, baina era berean, bat dator berarekin, hau 
da, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzako abenduaren 22ko  236/2015 DEKRETUAn 
oinarritzen da.

Horrela, maila bakoitzerako curriculumean ezarritako edukiekin eta konpetentzia bidezko helburuekin bat 
dator. 

a) Arlo nagusia: Natur Zientziak

b) Gaia: Landareak ezagutzeko misioa

c) Maila: Lehen Hezkuntzako 5-6

d) Proposamenaren testuingurua:
Landareen mundua ezagutzeko, ikasleek erakusketa hau bisita dezakete, eta panelen bitartez, botani-
kako liburu handi batean bezala, landareen mundu zoragarria ezagutu ahal izango dute.

7.1. OINARRIZKO KONPETENTZIAK 

Euskal Jaurlaritzaren HEZIBERRI 2020 proiektuaren arabera bi konpetentzia mota bereizten dira: ze-
harkakoak, eskola curriculumaren edozein arlo edo materian erabili daitezkeenak; eta arloetakoak, 
materia eta arlo desberdinetik eskura daitezkeenak.

7.1.1. Zeharkako oinarrizko kompetentziak 

 1. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentziak. 
Ikasteko eta lan egiteko ohiturak, ikasteko estrategiak eta pentsamendu zorrotza izatea, eta 
ikasitakoa mobilizatzea eta beste testuinguru eta egoera batzuetara eramatea, norberaren ikas-
kuntza modu autonomoan antolatzeko.
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 2. Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.
Ekimena izatea eta ekite-prozesua erabakitasunez eta eraginkortasunez kudeatzea testuinguru 
eta egoera pertsonal, sozial, akademiko eta lanekoetan, ideiak ekintza bihurtzeko.

 3. Elkarbizitzarako konpetentzia. 
Pertsonen arteko, taldeko eta komunitateko egoeretan elkarrekikotasunez parte hartzea, eta nor-
berari aitortutako eskubideak eta betebeharrak besteei aitortzea, norberaren zein guztion ongi-
rako.

 4. Izaten ikasteko konpetentzia. 
Bizitzan zehar agertzen diren sentimendu, pentsamendu eta ekintza pertsonalez gogoeta egitea 
eta haiek sendotzea edo egokitzea, haien gaineko balorazioaren arabera, bere burua etengabe 
hobetuz pertsona osorik errealizatzeko.

 5. Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia.
Hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioa eta komunikazio digitala modu osagarrian erabiltzea, 
ganoraz eta egoki komunikatu ahal izateko egoera pertsonal, sozial eta akademikoetan.

Hurrengo taulan, konpetentzia bakoitza aurrera eramango den jarduerarekin erlazionatzen da. 
(Inizialekin identifikatuak).

JARDUERA

ZEHARKAKO
OINARRIZKO
KOMPETENTZIAK
1 2 3 4 5

Aurkezpena A x x x x

1.Erronka. 
Nola sailkatu
horrenbeste
bizi?(E1)

1.Jokoa:  Talde banaketa dikotomia klasifikazioaren 
bidez. E1.1 X X X X X

2.Jokoa: Izaki bizidunen klasifikazioa 5 erreinuetan E1.2 X X X X X

2.Erronka.
Bizia uretan
sortzen da.(E2)

1.Jokoa: Animali eta landare baten zelularen
muntaketa. E2.1 x x x

2.Jokoa: Altueran hazteko erronka E2.2 x x x x

3.Jokoa: Espezie desberdinentzat enbor
desberdinak. E2.3 x x x x

3.Erronka. 
Nutrizioa
landareetan. (E3)

1.Jokoa: Nola lortzen dituzte landareek  elikagaiak? E3 x x x x x

4.Erronka.
Loretik hazira.
(E4)

1.Jokoa: Haziak, polena, esporak. Zer dira? E4.1 x x x x x

2.Jokoa: Landareak eta haziak E4.2 x x x

Panel kolabora-
tiboa Olarizuko 
paisajea eta
azeria (PK)

EP x x x x
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7.2. OINARRIZKO KONPETENTZIA ETA EDUKIEN LOTURA ARLOKA ETA ESPARRUKA

Disziplinen alorrean, giza eta hiritar konpetentziak, linguistikoak eta literarioak, matematikoak, zientifi-
koak, teknologikoak, artistikoak eta motrizak  garatu behar dira.   

KONPE-
TENTZIA ARLOA BLOKEAK AZPIBLOKEAK EDUKIAK JARDUERA

K
O

N
PE

TE
N

TZ
IA

 Z
IE

N
TI

FI
K

O
A

IN
G

U
R

U
M

EN
 Z

IE
N

TZ
IA

K

1-
B

LO
K

EA
 .E

D
U

K
I O

R
O

K
O

R
R

A
K

A.Zeharkako
oinarrizko konpe-
tentziekin erlaziona-
tuta dauden arlo eta 
oinarrizko
konpetentzia guztiak 

•	 Informazioa lortu, metatu, identifikatu eta berres-
kuratu. 

•	 Ulermena (konparatu, klasifikatu, sekuentziatu 
eta laburtu) informazioaren memorizazioa eta 
espresioa (deskribatu, definitu, laburtu, azaldu. 
Informazioaren balorazioa eta adierazpena (ar-
gudiatu, justifikatu … )  

•	 Ideien sorkuntza, hautaketa eta adierazpena
•	 Proiektu, lan eta ideien planifikazioa eta bidera-

garritasun analisi bat. 
•	 Lortutako emaitzaren komunikazioa.
•	 Harremanen garapena eta pertsonarteko komu-

nikazioa (enpatia eta asertibitatea)
•	 Lankidetza eta kooperazioa taldeko ikasketetan.
•	 Giza eskubideak eta gizarte konbentzioak erres-

petatzea.
•	 Gatazka kudeaketa.
•	 Gorputzaren dimentsioaren autorregulazioa.
•	 Emozioen autorregulazioa.
•	 Estilo kognitiboaren autorregulazioa.
•	 Hitzezko komunikazioaren, ez-hitzezkoaren eta 

digitalaren autorregulazioa.
•	 Jokabide moralaren autorregulazioa.

•	 Motibazio eta borondatearen autorregulazioa.

Jarduera
guztiak.

B.Atal honetako arlo 
guztietarako komuna  

•	 Fenomeno naturalen eta egoera errealen au-
rrean behaketan, identifikazioan eta arazoen 
konponbidean metodologia zientifikoa eta bere 
ezaugarriak aplikatzeko irizpide eta jarraibideak: 
behaketa, eztabaida, hipotesia eraiki, kontrasta-
tu, esperimentatu, ondorioak atera eta komuni-
katu. 

•	 Lan zientifikoari lotutako estrategiak: Kuriositatea, 
interesa, zehaztasuna, kreatibitatea, pentsamen-
du kritikoa, esfortzua, lanerako autonomia pertso-
nala, jarrera arduratsua eta aktiboa , bakarkako 
lanean bai talde lanean. 

•	 Baliabideen jarrera arduratsuak garatzeko estra-
tegiak eta eguneroko bizitzako ingurumen hobe-
kuntzarako estrategiak.

E4, EP
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•	 Landareak: egitura eta fisiologia. Fotosintesia eta 
bere garrantzia Lurrean bizitzeko.

•	 Bizidunen arteko harremanak. Elikadura-kateak, 
Herriak, komunitateak, Euskal Herriko eta Es-
painiako ekosistemak: belardia, urmaela, basoa, 
kostaldea eta hiria.

•	 Biosfera. Izaki bizidunen habitat desberdinak.
•	 Izaki bizidunen egitura: zelulen arteko desber-

dintasunak, ehunak, organoak, aparatuak eta 
sistemak.

•	 Behaketaren erregistroa eta hitzezko komuni-
kazioaren bidez izaki bizidunekin izandako es-
perientziak eta prozesuak aurrera eramateko 
jarraibideak eta irizpideak.

•	 Izaki bizidunak errespetatzeko eta zaintzeko ohi-
turak.

Jarduera
guztiak.
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EA B.-Arlo guztienetarako 
amankomuna  

•	 Ezagutza zientifikorako hurbilketa eta Gizarte 
Zientziaren aplikazioa.

•	 Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak 
erabiltzea iturri geografiko, historiko eta sozialetatik 
informazioa bilatzeko.

•	 Ikasketarako trebetasunak garatzea: lortutako infor-
mazioa antolatzea eta memorizatzea, ikerketa eta 
ezagueraren interesa bultzatuz.

•	 Testu eta grafiko bidezko hizkuntza erabili eta 
irakurtzea. 

•	 Ikasgelan lana garatzeko estrategiak: erantzukizuna 
eta ahaleginaren gaitasuna.

•	 Talde lana eta lan kooperatiboa bultzatzeko estrate-
gien sustapena.

•	 Erantzukizuna , ahaleginaren ahalmena eta ikaske-
taren jarraitasuna garatzeko estrategiak.

•	 Gatazkak konpontzeko trebetasunak, elkarrizketa 
erabiltzea eta elkarbizitza arauak erabiltzea.

•	 Bizikidetza-egoeren eta gatazken simulazioak: ga-
tazkaren aurretik, zehar eta ondoren: konpontzeko 
modu demokratikoak.

•	 Ingurumenaren elementu naturalaren kontserba-
zioaren sentsibilizazioa eta errespetua.

•	 Lan egiteko materialaren errespetua eta erabilera 
zuzena.

Jarduera
guztiak.
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. •	 Garapen iraunkorra.
•	 Gizartearen sektore desberdinen esku-hartzeak 

osasuna eta ongizatea hobetzeko duten eragina.

E3,E4.1,E4.2, 
EP
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. Bizikidetzarako balio 
sozialak:

•	 Onartutako balio sozialak, balio nagusiak eta giza 
eskubideak. Erantzukizun pertsonala eta soziala.

•	 Altruismoa/ Elkartasuna versus banakotasuna.
E3,EP

Garapen jasangarria 
bizikidetza izateko bal-
dintza gisa.

•	 Bizitzeko dugun ingurumenaren zainketa, baita ir-
teera eta txangoetan ere, eta herriko kanpainetan 
lankidetza.

•	  Hainbat motako baliabide naturalen erabileran ohi-
tura kontserbazionistak hartzea.

•	 Baliabide naturalen balioespena gaur eta etorkizu-
neko gizateriaren ondare komun gisa baloratzea.

E2.2, E2.3, E3, 
E4.1, E4.2, EP
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•	 Objektu eta elementu naturalen  aukera plastikoak 
eta adierazgarrien ikerketa.

•	 Arte plastikoa eta adierazpen plastikoa ebaluatzea, 
arazoei buruzko hausnarketa egiteko leku gisa, esa-
te baterako, ingurumenaren narriadura,

         indarkeria …

EP
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•	 Neurri metriko eta perspektiboak erabiliz espazioen 
egiturak eta eraldaketak egitea.

•	 Proposatzen den edukietara zehazteko material eta 
tekniken erabilera eta adierazpen plastikoetan lor-
penak aplikatzeko interesa. 

•	 Ideiak, sentimenduak eta bizipenak modu pertsonak 
eta autonomoan  arte lan batean plasmatzeko origi-
naltasun eta bat-batekotasunerako disposizioa.

•	 Sortze prozesuan konstantzia eta exijentzia, lan 
kooperatiboetan ardurak hartuz, berrikusteko mo-
mentuak ezarriz, besteen ekarpenak errespetatuz 
eta desadostasunak argumentuekin konponduz.

E2.1, E3, EP
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•	 Kooperatibitatearekin, oposizioarekin eta kooperazio /oposi-
zioarekin zerikusia duten oinarrizko estrategia jokoen erabilera 
egokia.

•	 Jokoan parte hartzen duten arau, estrategien eta pertsonen 
onarpena eta errespetua. Joko garbiaren kodea prestatzea eta 
betetzea.

•	 Aisia eta aisialdiaren gozamena, erlazio eta erabilera izateko 
joko eta kirol jardueren ebaluazioa.

•	 Jokoa eta kirol ekintzak disfrutatzeko, erlazionatzeko eta aisial-
dia betetasunez erabiltzeko modu gisa baloratzea.

E1.1,E1.2, E3, 
EP
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•	 Euskarri ezberdineko ahozko testuen ulermena, pertsonarteko 
harremanak, komunikabideak, literatura eta ikaskuntzaren ar-
loetako ohiko tipografia: istorioak, poemak, abestiak, albisteak, 
txostenak, elkarrizketak, iruzkinak, kritikak, eztabaidak, deskri-
bapenak….

•	 Ahozko testuak ekoizteko informazioa, testualizazioa eta berri-
kuspena planifikatu eta bilatu.

•	 Pertsonarteko harremanak eta ikaskuntzaren erabilera arloe-
tan ohikoenak diren komunikazio egoera desberdinetan parte 
hartzea eta kooperatzea.

•	 Ahozko elkarrekintza arautzen duten arauak erabiltzea: hitzal-
diaren txanda , gaia mantentzea, beste iritziak errespetatzea, 
adeitasun arauak kontuan hartzea…

•	 Ahozko testuak ekoizteko prozesuan dauden estrategiak era-
biltzea eta transferitzea.

•	 Ahozko testuak ulertzeko erabiltzen diren estrategien erabilera 
eta transferentziak.

•	 Komunikazio oralean komunikatzeko interesa eta jarrera proak-
tiboa eta segurua.

•	 Partehartzaile bakoitzak dituen erabilera linguistikoei errespe-
tua adieraztea.

E1.2, 
E2.1,E2.2,E4.1, 
E4.2
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•	 Euskarri ezberdineko ahozko testuen ulermena, pertsonarteko 
harremanak, komunikabideak, literatura eta ikaskuntzaren ar-
loetako ohiko tipografia: istorioak, poemak, abestiak, albisteak, 
txostenak, elkarrizketak, iruzkinak, kritikak, eztabaidak, deskri-
bapenak ….

•	 Idatzizko testuak ulertzeko erabiltzen diren estrategien erabilpe-
na eta transferentzia.

•	 Idatzizko testuak ekoizterako orduan estrategien erabilpena eta 
transferentzia.

•	 Hizketakide bakoitzak dituen erabilera linguistikoei errespetua 
adieraztea.

Jarduera
guztiak.
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Arlo
guztienetarako  
komunak  

•	 Hizkuntza matematikoa.
•	 Kantitateak, zenbakizko erlazioak, ordinal bakunak, konparake-

tak, sailkapenak, oinarrizko neurri unitateak, espazioan orien-
tazioa, denboran orientazioa … zehaztasuna eta argitasunez 
espresatzea.

•	 Hizkuntza egoki bat erabili gehiketa eta biderketa errazak adie-
razteko..

E3, EP
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 8. EBALUAZIOA

8.1 IKASLEEK ESKURATU DITUZTEN GAITASUNEN ETA EZAGUEREN EBALUAZIOA

Baloratuko dena:

 Jarduera guztian zehar eta gelan egindako ekintzetan erronka guztiak ondo gainditzea.

 Ekintzaren bukaeran panel kolaboratiboaren bateratze lana 

Helburuak epe luzekoak direnez jarrera aldaketak denbora motzeko ekintzetan ebaluatzea zaila izaten 
da. Ekintza honek ekarpen txiki bat suposatzen du ikasketa prozedura orokor honetan.

8.2 IRAKASLEEN ALDETIK JARDUERAREN EBALUAZIOA

Irakasleek hezitzaileek emandako fitxa baten bidez jardueraren edukiak, antolaketa eta pedagogia 
ebaluatuko dute. Aukerakoa da baina kolaborazioa eskertuko da hobekuntza jarraitua izateko.

8.3 BARNE EBALUAKETA

Proiektua aurrera eramateko arduradun hezitzaileek jardueren garapenari buruzko eguneroko ebalua-
zioa egingo dute. Behar izanez gero, hobekuntza proposamenak erantsiko dituzte.

 9. INFORMAZIO OSAGARRIA

9.1. GOMENDIO OROKORRAK 

 Jarduera puntualtasunez hastea. Ekintzak gelatik at egiten direnez, lekura iritsi arte pasako den 
denbora kontuan eduki behar da, dena hitzartutako denboran gerta dadin.

 Denbora librea duten aktibitateetan gomendatzen da ikasleei hamaiketakoa eraman behar dutela 
gogoraraztea..

 Irakasleak ikasleen jarreren arduradunak dira.

 Irakasleek jarduerak irauten duen bitartean bertan egotea gomendatzen da, bukatzerakoan beraien 
iritzia eman ahal izateko. 

 Gelaz kanpo egiten diren jardueretan kontuan izan urtaroa eta ikasleei gogorarazi zapata erosoak 
eta arropa egokia eramatea.

9.2. JARDUERAREKIN ERLAZIONATUTA DAGOEN INFORMAZIOA.

 Olarizuko lorategi botanikoa

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=con-
tenido&uid=u5e32f096_1370182b120__7fdb
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