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Ez
ditzagun ito

Geure aztarna ekologikoak planetako
baliabideak agortzen ditu eta gizateria
garatzeko aukerak ere murrizten ditu.
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IRAKASLEAREN FITXA
Helburuak
• Gure ingurua zaintzeak duen garrantzia ulertzea.
• Gure inguruan dugun natura balioestea.
• Ingurunea zaintzeko ohitura eta portaera arduratsuak garatzea.
• Gure  baliabideak modu egokian erabiltzea.

Edukiak
• Ahozko adierazpena: “Ekintza berdea: aztarna ekologikoa” bideoari buruzko elkarrizketa.
• Ondoko bideo honi buruzko gogoeta taldean: “Aztarna ekologikoa”.
• Kontzeptuak: kontsumo arduratsua, solidaritatea, aurreztea, baliabideak, planeta, laguntzea.
• Psikomotrizitatea:
‒‒ Paper jarraituan, bi paisaia marraztuko ditugu: bata aztarna ekologiko txarra duena (zuhaitz
moztuak, ibai kutsatuak, hiria tximinia askorekin…); eta, bestea, paisaia zaindua, garbia,
errespetatua…

Metodologia
Bideoan oinarrituta, kontzeptu hauek balioetsiko ditugu: elkartasuna, aurreztea, laguntzea,
baliabideak…
Adingabeekin egin beharreko gogoeta honako hauetan oinarrituko da: uraren eta baliabideen erabilera egokia eta horien garrantzia.
Adierazpen plastikoaren bidez indartuko da ikaskuntza.

Oinarrizko gaitasunak
HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO GAITASUNA
• Ahozko hizkuntza erabiltzea hitz egiteko eta adierazteko, hitz egiteko txandak errespetatuz,
elkarrizketa bultzatzeko.
• Ikaskideek adierazten dituzten hitzak eta mezuak ulertzea, eta entzutea eta gogoeta lantzea.
• Gaiarekin lotutako hiztegia ezagutzea.
• Jolasaren bitartez komunikatzea

MUNDU FISIKOAREN EZAGUTZARAKO ETA HAREKIKO ELKARREKINTZARAKO GAITASUNA
• Aztarna ekologikoaren esanahia eta berorrek ingurumenean duen eragina ezagutzea.
• Gure aztarnak etorkizunean izango duen eraginari buruz gogoeta egitea.
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GIZARTERAKO ETA HERRITARTASUNERAKO GAITASUNA
• Ikasgelako jokabide-arauak ezagutzea, errespetatzea eta betetzea.
• Elkarrizketetan hitz egiteko txanda errespetatzea.
• Ingurumenarekiko errespetuzko jarrerak, guztion onurarako baita.

KULTURA- ETA ARTE-GAITASUNA
• Aztarna ekologikoak modu desberdinean eragindako bi paisaia ezagutzea, eta horien arteko aldeak ikustea.
• Teknika plastikoak erabiltzea: margotu, marraztu…

NORBERAREN AUTONOMIARAKO ETA EKIMENERAKO GAITASUNA
• Proiektu bateratu bat egiteko orduan ikaskideekin lankidetzan lan egiteko gaitasuna garatzea:
horma-irudia.
• Begien eta eskuen arteko koordinazioa garatzea hainbat teknikatan: trazatu, margotu, marraztu.

IKASTEN IKASTEKO GAITASUNA
• Arretarako eta behatzeko gaitasuna garatzea.
• Partekatutako gogoeten bitartez, memoriaren erabilera eta adimenaren garapena sustatzea.

GAITASUN ESPIRITUALA
• Solidaritatearen balioa sustatzea.
• Daukaguna balioesten jakitea.
• Lankidetzan aritzeko jarrerak bultzatzea: baliabideak eta materialak.

BALIABIDE MATERIALAK
• “Berdeman kapitaina” ipuina
• Bideoak
• Abestiak
• Paper jarraitua.
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JARDUERAREN GARAPENA
1. tutoretza
Bideoa ikustea: “Aztarna ekologikoa”
Bideoa: https://www.youtube.com/watch?v=iCaJnGtJ660

Gogoeta
• Guztion artean, honako galdera hauei buruz hitz egingo dugu:
‒‒ Zer ikusi dugu?
‒‒ Zer pentsatzen duzu ikusitakoaz?
‒‒ Zer egin dezakegu guk?

Jarduera
Abestia entzutea: “El planeta hay que salvar”
https://www.youtube.com/watch?v=WbOzyG8Nxog
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2. tutoretza
BIRZIKLATZEA
Ipuina: Berdeman kapitaina
Bazen behin hiri zikin eta krakatsu bat. Jendeak zaborra
botatzen zuen, eta usteltzen uzten zuen.
Ez zuen inoiz garbi usainik, airea lainotsua zen beti; jendeak xahutu egiten zuen. Ez zuten ezer egiten, alfer hutsak ziren.
Baina, halako batean, inork ezagutzen ez zuen zerbait iritsi
zen hegan: oso gauza bitxia zen. Ez zen txoria, ezta hegazkina ere.
Superheroi bat, kapa berdedun paladin bat, lurzoruraino jaitsi zen, iskanbila handiz…
Soinu handia atera zuen Lurrera iritsi zenean, eta zabortegi batera erori zen.
“Berdeman kapitaina naiz, eta zuen zerbitzura naukazue. Berdea naiz, eta Lurra salbatzera nator.
Zikinkeria honekin amaitu behar dugu! Neurri zorrotzak hartu behar dituzue, zabor-pilak Ilargiraino iristen dira ia.
Hondakinak zaborra dira! Birziklatzea da gakoa!”
Eta di-da batean desagertu zen.
Jendeak harrituta begiratzen zion elkarri: arrebak esaten zion anaiari, aitak amari esaten zion bitartean:
“Hiri berde eta garbi bat polita izango litzateke. Mutil horrek arrazoi du, ez du horren zaila izan behar.”
Papera, ontziak eta plastikoa birziklatu zuten; traste zaharrak berrerabili egin zituzten, gauza bikainak
eginez!
Kanpaina bat abiarazi zuten: “Izan berdeago”. Euri-ura jasotzen eta barazkiak landatzen hasi ziren.
Harro-harro zeuden euren hiri berdeaz, eta festa handi bat antolatu zuten, ospakizun handi bat.
Komuneko paper birziklatuarekin apaindu zuten hiria (kontu handiz zabaldu zuten, gero berriro erabili
ahal izateko).
Berdeman hirira itzuli zenean, oso pozik jarri zen, jendearen eraginkortasuna ikustean.
Berak esandakoa lortu zuen jendeak. Kalea ikusteko gauza ederra zen orain.
“Begira gure hiria! Dena garbi eta distiratsu dago. Orain ez du inork zikintzen, eta ez da ezer alferrik
botatzen”.
Omenaldia egin zioten Berdeman kapitainari. Gure heroi superberdeari, birziklatzearen txapeldunari!
Baina Berdeman kapitainak alde egin zuen ordurako. Beste hiri bat salbatzera joana zen.
Beraz, egunen batean zerua ziztu bizian zeharkatzen duen silueta berde bat ikusten baduzu, agurtu
ezazu eskuarekin, eta esan haren izena ozenki: Berdeman kapitaina, birziklatzearen superheroia!

Ipuinaren bideoa: https://www.youtube.com/watch?v=3haiwI-yWnw
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Birziklatzeko jolasa:
http://www.tudiscoverykids.com/juegos/vamos-a-reciclar/
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ERANSKINA
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