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Irakaslearen fitxa
HAUR-HEZKUNTZAKO TUTORETZA
Helburuak
• Kontsumo arduratsuaren esanahia ulertzea.
• Ditugun gauzak balioestea.
• Etxean ditugun baliabideak modu egokian erabiltzea: telefonoa, argindarra, berogailua.
• Urak pertsonen bizitzan duen garrantzia balioestea, eta uraren erabilera egokia egiten ikastea.
• Baliabiderik ez duten eta egonkortasunik gabe bizi diren pertsonak daudela jabetzea.
• Garbitzeko eta sortzen diren hondakinak birziklatzeko ohiturak sortzea..

Edukiak
• Ahozko adierazpena: kontsumo arduratsuari buruzko gogoeta egitea taldean, “Ritaren historia” ipuinaren
bidez.
• Kontzeptuak: adiskidetasuna, festa, oparia, telefonoa, ura, itsasoa, poztasuna, dirua, solidaritatea.
• Psikomotrizitatea:
––Paper jarraituko horma-irudi batean objektuak itsastea.
––Marrazkiak margotzea.
––Eskuen hatzak paper jarraituan ezartzea, tenpera margoak erabiliz.

Metodologia
• Ipuina mezu konstruktiboak, giza hazkuntza sustatzen dutenak, ahoz transmititzeko modu bat izan da beti.
Ipuinetik abiatuta hainbat alderdi balioesten saiatuko gara: adiskidetasuna, festa, kontsumoa eta baliabideen erabilera egokia.
• Haurrekin egingo dugun gogoeta honako hauetan oinarrituko da: kontsumo arduratsuan, garbitzeko ohituraren garrantzian eta uraren garrantziari buruzko gogoetan.
• Adierazpen plastikoaren bitartez, ikaskuntza eta jardueraren helburuekiko lotura afektiboa sendotzen saiatuko gara.

Oinarrizko Gaitasunak
HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO GAITASUNA

• Testu literarioak entzutea, ulermena lantzeko.
• 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.
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MUNDU FISIKOAREN EZAGUTZARAKO ETA HAREKIKO ELKARREKINTZARAKO
GAITASUNA

• Kontsumoaren esanahia eta berorrek ingurumenean duen eragina ezagutzea.
• Bizitzeko nahiko baliabide ez dituen gizarte baten pobreziari buruz gogoeta egitea.
GIZARTERAKO ETA HERRITARTASUNERAKO GAITASUNA

• Jardueretan aztertutako beste kultura batzuenganako errespetuzko jarrerak erakustea.
• Ikasgelako jokabide-arauak ezagutzea, errespetatzea eta betetzea.
• Elkarrizketetan hitz egiteko txanda errespetatzea.
KULTURA- ETA ARTE-GAITASUNA

• Kontsumoari lotutako objektuak ezagutzea eta marraztea.
• Teknika plastikoak erabiltzea: margotu, ebaki…
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: marraztu, margotu, ebaki.
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.
• Baliabideak eta materialak.
• Ipuinak.
• Irudiak.
• Bakarka nahiz taldean gogoeta egiteko jardueren fitxa.
• Paper “jarraitua”.
• Margotutako irudiak zintzilikatzeko soka…
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Jardueraren garapena
1. tutoretza
“RITAREN HISTORIOA”

Rita paperezko neskato bat zen. Adiskide asko zituen, eta urtebetetze-festara den-denak joatea nahi zuen. Askari
ederra prestatu nahi zien, eta, horregatik, dena ondo irteteko egin behar zituen gauzen zerrenda idaztea pentsatu
zuen.
Telefonoa hartu, eta adiskideei deika hasi zitzaien: Hitzontzi itsasontzia, Joxe Joakin hegazkina, Dorotea elefantea,
Txoritxo ahizpak eta Mikaela igela. Guztiak paperezkoak ziren, Rita bezalaxe. Ritak Ramon izeneko lagun bat ere
bazuen, baina Ramon ez zen besteak bezalakoa, ez baitzen paperezkoa. Ramonen gorputza karratuz, zirkuluz eta
triangeluz osatuta zegoen. Hari ere deitu behar zion.
Gurasoek telefonoa ondo erabiltzen ikasi behar zuela esaten zioten Ritari beti, beharrezkoa zenean baino ez zuela
erabili behar. Baina, une horretan, behar-beharrezkoa zuen. Hitzontzi paperezko itsasontzi atsegina da. Itsaso
inguruan ibiltzea atsegin du. Itzultzen denean, karakolak eramaten dizkio beti Ritari, belarrian jarrita itsasoaren
zurrumurrua entzun dezan. Hitzontzi itsasontziak istorio asko dakizki, koloretako arrainenak, itsaslamina sorginduenak, itsasontzi zoriontsuenak eta mamu-itsasontzienak. Ura bizitzeko behar-beharrezkoa dela eta oso ondo zaindu
behar dugula esaten du beti Hitzontzik. Ritak askotan entzun dio hori esaten, eta, horregatik, txorrota ixten du beti
hortzak garbitzen dituenean. Ez du ur-tanta bakar bat ere alferrik gastatu nahi. Eta zuk? Zer egiten duzu urarekin?
Ez zen erraza izan Joxe Joakin hegazkina aurkitzea, laino artean baitabil beti. Jira eta biraka ibiltzen denez, Jose
Joakin haizagailu bihurtzen da udan, eta berogailu neguan. Beroarekin eta hotzarekin kontuz ibili behar dugula
esaten du beti. Etxeko tresna elektrikoak gaizki erabiliz gero oso arriskutsuak direla dio. Ritak ez ditu tresna horiek
ukitzen, begira-begira gelditzen da eta asko ikasten du aitak eta amak erabiltzen dituztenean.
Dorotea elefantea, berriz, berehala aurkitu zuen. Baso handi batean bizi da Dorotea, eta munduko paperezko elefante berde bakarra da. Belarri izugarriak ditu, eta adi-adi entzuten du gurasoek, andereñoak eta paperezko beste
animalia batzuek esaten dutena, oso animalia txikiak badira ere. Entzunez gauza asko ikasten dira.
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Ilundu aurretik Txoritxo ahizpekin hitz egitea lortu zuen. Ez zen erraza izan, aldi berean hitz egiten baitute beti. Izan
ere, bikiak dira.... Bi dira, baina bakarra dirudite. Txoritxo ahizpek Ritari alaitasun-flasko txiki bat oparitzea pentsatu
zuten. Bai, botilaratutako alaitasuna. Urtebetetze-festak oso aspergarriak izan daitezke, batez ere soilik pastelak
eta goxokiak jaten baditugu eta inork ez badu botilaratutako alaitasunik. Nire eskolako irakasleak –paperezkoa,
hura ere– esaten du denetik jaten baldin badugu pertsona osasuntsuak eta alaiak izango garela. Puntadun guraizeekin eta labana zorrotzekin kontuz ibili behar dugula ere esaten digu. Eta egia dio. Horregatik, nire festan ez
dago ez labanarik eta ez guraizerik.
Ritaren beste lagun bat Mikaela igela da. Mikaela urmael txiki batean bizi da: eguzkiaren argiak eta ortzadarrak
argitzen du egunez, eta gauez ilargiaren argia islatzen du. Ritaren etxera joaten denean, galdera berbera egiten
du beti: zergatik uzten duzu argia piztuta gela batetik irteten zarenean? Berak argia itzaltzen du beti. Eta zuk, argia
itzaltzen duzu gela batetik irteten zarenean, edo piztuta uzten duzu?
Erramun ere gonbidatu du. Ritaren adiskide geometrikoa da, gurasoekin bizi da eta asko gustatzen zaizkio gailetak.
Erramunek dio supermerkatuetako produktuek hitz egiten dutela, eta entzuten jakin behar dugula. Etiketa jakintsuen bidez hitz egiten dute, eta erosi aurretik entzun egiten badiegu, dena ondo irtengo da. Erramunek sandwich
goxo-goxoak eraman zituen festara, letxuga, tomatea eta hegaluzea zituztenak. Eta, jakina, etiketa jakintsu bat ere
bazuten! Sekulakoak!
Adiskideekin telefonoz hitz egin ondoren, Ritak pozik egin zuen irribarre, ondo baino hobeto baitzekien festa ederra
izango zela. Jan ugari zuten, eta, beraz, ez zen inor gosez geldituko. Inork ez zuen diru askorik gastatu urtebetetzefestarako. Gastatu ez zuten dirua urtebetetze-festa ospatzeko dirurik ez duten paperezko beste lagun batzuei
bidaliko zietela erabaki zuen Ritak.
Egun hartan, lagunekin berriketan, asko ikasi zuen Ritak: telefonoa oso baliagarria dela erabiltzea beharrezkoa denean; uraren txorrota ixtea eta argia itzaltzea zeinen garrantzitsua den; etxeko tresna elektronikoekin arretaz jokatu
behar dela; entzunez asko ikasten dela; denetik jatea oso ona dela, eta puntadun guraizeak eta labana zorrotzak
ez ditugula erabili behar; erosi aurretik etiketa jakintsuak irakurri behar ditugula. Nik beste gauza bat esango dizut:
gauzarik onena adiskidetasuna dela.

N.B. Gustavo Moral eta Nieves Álvarezen “El cumple de Rita” ipuinaren egokitzapena. http://aragonhoy.aragon.
es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.4249
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Ipuinaren mezua
lantzeko
Festaren ondoren…, zer?
1.1 jarduera
• Urtebetetze-festen ondoren, aitak eta amak etxea garbitu behar izaten dute, festan erabili dugun guztia jaso…
Etxean hondakinak sortzen ditugu egunero: ontziak, botilak, zaborra… Zaborrontzian uzten ditugun zer gauza
gogoratzen ditugu?
• Eskolan ere hondakinak sortzen ditugu…

Paper jarraituko horma-irudi batean, ikasgelako zaborrontzian uzten ditugun edo jolas-orduan edo eguna bukatzean uzten ditugun hondakinak itsats genitzake: litxarreriak, opilak, jogurt-potoak, zukuen kaxak, lastotxoak…
(1. eranskina).
• Kontsumitzen dugunari buruzko eztabaida bat egin dezakegu: zer den osasungarria eta zer ez, hondakinek sortzen dituzten arazoak… Zaborrontziak erabiltzen ditugu? Hondakinak lurrera botatzen ditugu? Eta jolastokian?...
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• 2. eranskina margotzeko eska diezaiekegu, eta marrazkietako haurren jarrerei buruz hitz egin dezakegu.
• Azkenik, guztion artean, aztertutako ideiak bilduko dituen esaldi bat asma dezakegu. Esaldia prestatutako horma-irudian jar dezakegu (1. eranskina), eta ikastetxeko toki ikusgarri batean ezarri…
• Debatean, zorionekoak garela gogora dezakegu. Hondakinak sortzen baditugu, gabezia handirik ez dugulako
da… Herrialde askotan, haurrek ez dute litxarreriarik, opilik, jogurtik, zukurik… Ondoren, beheko irudiari buruz
hitz egin dezakegu (POWERPOINTetik proiekta daiteke).

• Non daude irudian agertzen diren haurrak? Zer ari dira jaten? Zergatik jaten dute hori eta ez beste gauza bat?
Arroza jaten dute egunero, eta ez dira inoiz kexatzen… Gu kexatzen gara? Ezin ditugu haur horiek ahaztu! Elkarrizketarako, 3. eranskineko irudia inprima dezakegu, edo Powerpointa erabili.

1.2 jarduera
Super heroi bat asmatuko dugu: “zaborrikez”:
• Zein dira super heroi honen botereak? Zer egin dezake edo zertan lagun gaitzake? Marraztu egin dezakegu,
plastilinarekin egin, eta, guztion artean, mundua garbi izateko egiten dituen gauza guztien istorioa asmatuko
dugu… 4. eranskina erabil dezakegu.
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2. tutoretza
1. jarduera. Honako hauek azalduko ditugu:
• Ura oso garrantzitsua da pertsonen bizitzetan... “Ideia jasaren” bitartez, gogoeta bultza dezakegu ikasleen artean: zertarako erabiltzen dugu ura?
• Ura funtsezkoa da gure gorputzaren osasuna zaintzeko. Eskuak garbitzea oso garrantzitsua da! Lunnien bideoa
ikus dezakegu: “Garbitu eskuak!” Haur Hezkuntzako materialen karpetan aurki dezakegu. Eta helbide honetan
ere bai: http://www.youtube.com/watch?v=8u5ot2l7sSI
• Non aurki dezakegu ura Lurrean? Uraren prozesua modu errazean azaltzea komeni da, zaindu beharreko ondasuna dela jabetzeko.

Uraren zikloa azaltzeko PowerPointeko diapositiba erabil dezakegu.
• Ondoren, euriaren bidez iristen zaigun uraren garrantzia balioetsi dezakegu. Ur-tanta bat margotu, eta ikasgelan
zintzilik jar dezakegu (4. eranskina). Ondoren, ur-tanta guztiak zintzilika ditzakegu ikasgelako sabaitik.
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• Imajinatu... Zer gertatuko litzateke Lurrean dagoen ur guztia agortuko balitz? Bizirik jarraituko
genuke? Eta, horren garrantzitsua bada... Zergatik gastatzen dugu alferrik? Nola egiten dugu?
Zer egiten dugu eskuak garbitzen ditugunean?
Zer egiten dugu hortzak garbitzen ditugunean?

• Nola aurreztu dezakegu ura eskolan?
Eta etxean? Powerpointeko azkeneko diapositiba erabil dezakegu
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• Azkenik, horma-irudi bat egin dezakegu, ura modu egokian erabiltzeko konpromisoa hartzeko. Kolore desberdinetako tenperatan bustiko ditugu eskuak, eta eskuak jarriz sinatuko dugu. Zaindu ura (5. eranskina)…
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1. eranskina

Gelako goiburua

Anexo 2
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2. eranskina
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3. eranskina
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4. eranskina
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5. eranskina

Erabili ondo ura
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