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Irakaslearen fitxa
Helburuak
• Kontsumo arduratsuaren esanahia ulertzea.
• Osasungarriak direlako beharrezkoak diren elikagaiak ezagutzea.
• Ditugun gauzak balioestea.
• Etxean ditugun baliabideak modu egokian erabiltzea: telefonoa, argindarra, berogailua.
• Urak pertsonen bizitzan duen garrantzia balioestea, eta uraren erabilera egokia egiten ikastea.
• Sortzen ditugun hondakinak garbitzeko eta birziklatzeko ohiturak sortzea.
• Baliabiderik ez duten eta oso gauza gutxirekin bizi diren pertsonak daudela jabetzea.

Edukiak
• Ahozko adierazpena: kontsumo arduratsuari buruz gogoeta egitea taldean, “Ramon erosketak egitera
joan da” ipuinean oinarrituta.
• Kontzeptuak: supermerkatua, erakusleihoa, erosketa-zerrenda, kioskoa, txanpona, apala, lekaleak, dinosauroa, etiketa, familia, lagunak, pobrezia, lankidetza, solidaritatea, zoriona.
• Psikomotrizitate arrunta eta psikomotrizitate xehea: fitxak margotzea eta horma-irudiak egitea. Hondakinak birziklatzea eta erabilera estetikoa ematea.

Metodologia
• Kontsumo arduratsuak gizakiaren garapen integrala eta gizartearen nahiz ingurumenaren hobekuntza bultzatzen ditu. Ondoren, haurrarengan honako hauek ahalbidetuko dituen metodologia bat eskaintzen da:
entzutea, elkarrizketaren bidezko gogoeta partekatua eta adierazpen plastikoaren bidez norberaren pentsamendua adieraztea. Metodologia aktiboa da, elikagaiak dastatzea eta adierazpen plastikoa bultzatuko
dituena, margotzeko eta lantzeko orrialdeen bidez, horma-irudien bidez...

Oinarrizko gaitasunak
HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO GAITASUNA

• Testu literarioak entzutea (ipuina), ulermenera iristeko baliabide gisa.
• 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.
• Esaldi laburrak osatzea, jariakortasunez eta koherentziaz, hizkuntza argia erabiliz.
• Gaiarekin lotutako hiztegia ezagutzea.
• Ingelesezko hiztegia ezagutzea.
• Jolasaren bitartez komunikatzea.

Janaria

ez da bota behar

2014
2015
2

LEHEN HEZKUNTZA. LEHEN ZIKLOA
TUTORETZA

MUNDU FISIKOAREN EZAGUTZARAKO ETA HAREKIKO ELKARREKINTZARAKO
GAITASUNA

• Beste kultura batzuk badirela jakitea.
• Kontsumo arduratsurik ez dagoenean gizartean sortzen den pobreziari buruz gogoeta egitea.
GIZARTERAKO ETA HERRITARTASUNERAKO GAITASUNA

• Jardueretan aztertutako beste giro kultural batzuekiko errespetuzko jarrera erakustea.
• Jokabide-arauak ezagutzea, errespetatzea eta betetzea ikasgelan.
• Elkarrizketetan hitz egiteko txanda errespetatzea.
KULTURA- ETA ARTE-GAITASUNA

• Munduko beste kultura batzuk ezagutzea, gurearen desberdinak.
• Plastikako hainbat teknika erabiltzea: margotu, moztu...
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.
GAITASUN ESPIRITUALA

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

Baliabideak eta materialak
• Ipuina.
• Irudiak eta ingelesezko hitzak.
• Bakarka nahiz taldean gogoeta egiteko jardueren fitxa.
• Paper “jarraitua”.
• Birziklatzeko kaxak eta bestelako materialak.
• Arropa zintzilikatzeko soka bat.
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Jardueraren garapena
1. TUTORETZA
1.1. Ipuina
“Ramon erosketak egitera joan da”.
Ramon Lehen Hezkuntzako 2. mailako haur bat da, begi urdina eta aurpegia oreztaz beteta duena. Eskolan asko
maite dute guztiek, oso atsegina baita eta ez baita inoiz inorekin haserretzen. Zoriontsu da eskolan, baina Ramon
larunbata iristeko zain egoten da. Larunbat goizetan oso pozik jaikitzen da, egun horretan etxeko guztiak erosketak
egitera joaten baitira hiriaren erdigunera. Ramon erakusleihoetan begira gelditzen da, eta supermerkatuko erosketen orgatxoa eramatea atsegin du.
Larunbatero, amak musu batekin esnatzen du, eta janzten laguntzen dion bitartean, aitak, sukaldean, egun horretan egin behar dituzten erosketen zerrenda idazten du liburuxka batean: esnea, patatak, letxuga, garbigarria. Amak
olioa, jogurtak eta arraina ere apuntatzeko esaten dio logelatik.
Larunbatero, Ramonek txokolate-katilu handi bat eta gaileta-eskukada handi bat gosaltzen du. Larunbat goiz horretan, Ramonek bere gaileta gustukoenak bukatzen ari zirela esan zien gurasoei. Ramonek, bere aitak eta bere
amak ekipo bikaina egiten dute. Hitz egin eta barre egiten dute. Ramonek badaki elkarrekin hitz egiten eta barre
egiten duten pertsonek elkarrekin lan egin dezaketela, edo, orain bezalaxe, erosketen zerrenda elkarrekin egin
dezaketela.
Azkeneko larunbatean, kale kantoiko kioskoan egunkaria erosi ondoren, supermerkatuan sartu ziren. Orgatxoa
hartzeko txanpona sartu zuen Ramonek, eta berak eraman zuen; aitak eta amak apaletatik behar zuten guztia
hartu zuten: patatak, esnea, lekaleak, barazkiak, azukrea, fruta... Minutu gutxi batzuetan, hiruren artean orgatxoa
bete zuten, eta zerrendan apuntatutako produktuak banan-banan ezabatu zituzten, behar zuten guztia hartu arte.
Guztiak? Ez, guztiak ez. –Gailetak falta dira! –gogorarazi zien Ramonek. Eta, azkar-azkar, gosariak zeuden tokira
abiatu zen.
Gaileten apaletara iritsi zenean, Ramonek bere gustukoak bilatzen hasi zen, gaileta txigortu eta kurruskatsu batzuk.
Une horretan, baina, gaileta berri batzuk aurkitu zituen. Kaxa oso polita zen, eta barnean opari bikain bat zuela
iragartzen zuen: “dinosauro zoragarri bat”. Ramon ahozabalik gelditu zen kaxa hari begira… Gailetak gosaltzeaz
gain, dinosauro eder bat izango zuen mahai gainean! Gaileta berriak orgatxoan sartu zituzten, eta Ramon oso
gustura gelditu zen
Itzulerako bidean, autoan, Ramon oso pozik zegoen, etxera iristeko eta gosaltzeko gaileta berrien kaxa irekitzeko
irrikaz. Etxera iritsi bezain laster, gaileta-kaxa ireki eta dinosauroaren bila hasi zen. Baina eskuetan hartu zuenean,
desengainu handia hartu zuen. Kaxan agertzen zen jostailu bikaina dinosauro formarekin margotutako kartoi-zati
bat baino ez zen. Hura desilusioa!
Aitak eta amak ez arduratzeko esan zioten, baina Ramonek adarra jo ziotela sentitzen zuen. Kaxan ageri zen irudia
oso ederra zen, eta barruko jostailua, berriz, zatar-zatarra!
Igande goizean, Ramon sukaldeko mahaian eseri zen eta gaileta-kaxa ireki zuen, goizero bezala, eskukada handi
bat jateko. Baina lehenengoa jan zuenean, oso zapore txarra zutela jabetu zen. Opariarekin liluratuta gelditu zelako
erosi zituen gaileta haiek.
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Ramonek ondo ikasi zuen ikasgaia. Hurrengo larunbatean, erosketak egiterakoan, erosi aurretik etiketak
begiratuko zituzten.
Gustavo Moral eta Nieves Álvarezen “Ramón se va de compras” ipuinaren egokitzapena. http://aragonhoy.aragon.
es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.4249

Jarduerak
1.2. “Itsu-itsuan dastatzen”
• Ipuina entzun ondoren, haur batzuk hautatuko ditugu eta begiak estaliko dizkiegu.
• Haur bakoitzari janari zati bat jarriko diogu eskuan, eta, aurretik, irakasleak gainerako ikasleei erakutsiko die
janari hori: marrubia, gazta, limoia, txorizoa, urdaiazpikoa, ogia, gaileta, gominola…
• Begiak itxita dituzten haurrek eskuan zer duten identifikatu behar dute, hatzekin ukituz… Banan-banan, eskuan
zer duten esango dute ozenki. Ondoren, jan egingo dute eta probatu duten elikagaia identifikatuko dute, zaporea
deskribatuz: gazia, gozoa, mikatza…
• Ondoren, “ideia-jasa” egingo dugu arbelean: zein da gelako haur bakoitzak gehien atsegin duen elikagaia? Gero,
janariren bat prestatzen dakiten galdetuko diegu…
• Irakasleak azalduko die ikasleei benetan beharrezko ditugun gauzak baino ez ditugula erosi behar, gure osasunerako onak diren gauzak… Ondoren, “elikagaien piramidea” proiektatuko du pantailan… (1. eranskina).
(POWERPOINTaren laguntzarekin egin dezake).
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• Irakasleak piramideko elikagai osasungarrienak eta beharrezkoenak zein diren esango du, eta zeintzuk bazter
ditzakegun. Ondoren, ikasleek elikagaien izenak ingelesez dituen txartela jarriko dute piramidearen ondoan,
letrak margotu ondoren. (2. eranskina).
• Ikasleek supermerkatura joateko erosketen zerrenda bat egingo dute ondoren, orgatxoan eguneko une bakoitzean jan nahi duguna sartuko dugula kontuan hartuta (3. eranskina):
Gosaria:.................................................................................................
Bazkaria: ...............................................................................................
Askaria:.................................................................................................
Afaria: ...................................................................................................

1.3. Irakasleak…
…gogoraraziko die zenbait herrialdetan erosketak egiteko dirurik ez duen jendea dagoela, eta supermerkatura
joateko aukerarik ez dutela, euren herrietan halakorik ez dagoelako.

Ondoren, bizitzeko ezinbestekoak diren produktuekin kamioi solidario bat betetzeko proposamena egingo diegu
ikasleei. Honako hauekin lotutako hitzak idatzi: janaria // higienea // jantziak... (4. eranskina).
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2. TUTORETZA
“Birziklatzeko” lantegia

2.1.
Etxean eta ikastetxean, hondakin asko sortzen ditugu erosten eta erabiltzen ditugun gauzekin... Zentzuz jokatu eta
birziklatu… Gauza asko egin daitezke hondakin horiekin, besteak beste, dagokien tokira bota. Herri eta hirietan
dauden edukiontziak aurkeztea komeni da. Azalpena ondorengo marrazki hauekin osa dezakegu (5. eranskina), eta
haurrek margotzeko aukera izango dute gero
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• Beste irtenbide garrantzitsu bat hondakinak modu dibertigarrian berrerabiltzea da, jostailuak eginez, adibidez…

• Hirugarren Munduan, haurrek beren jostailuak egiten dituztela gogorarazi diezaiekegu ikasleei… PowerPointeko
irudien bidez, herrialde pobretuetako haurrek egindako hainbat jostailu identifika daitezke.
• “Birziklatzeko” lantegiarekin itxiko dugu tutoretza-jardunaldia. Jarduera honetan, birziklatzeko ditugun dohainak
erabili behar ditugu, haurrek ondo pasa dezaten eskulan jostagarri bat egiten –gehiegi luzatu gabe, hala ere–,
dauzkagun gauzak modu egokian erabili behar ditugula gogoan izan dezaten beti.

2.2.
Etxean duela gutxi erabilitako objektuak eramango dituzte eskolara, zaborrera bota behar zituzten gauzak…
2.2.1. Galtzerdiak

• Galtzerdi zaharrak oso egokiak dira zaldiak eta
sugeak egiteko. Balio ez duten oihalekin (inori emateko balio ez duen apurtutako arropak)
edo egunkarietako paperekin beteko ditugu.
Errotuladore bat erabiliko dugu aurpegia egiteko, edo begiak eta ahoa kartoi mehearekin
egingo ditugu eta gero itsatsi egingo ditugu.
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2.2.2. Kaxak, kartoiak...
• Supermerkatutik edo zapatadendatik etorritako bilgarriekin
edo kartoiarekin eta komuneko paperaren kartoizko tututxoekin labirintoak edo etxeak,
gazteluak, etab. egin ditzakegu. Margotu, irudiak ebaki eta
itsatsi..., gauza asko egin ditzakegu...
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2.2.3. Plastikozko botilak
• Plastikozko botilekin bolo-jokoa egin dezakegu. Neurri
berdineko hainbat botila beharko ditugu. Bola egiteko,
ogitartekoak biltzeko aluminiozko papera erabil dezakegu. Landareak sartzeko lorontziak ere egin daitezke botilekin.
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2.2.4. Esne tetrabrikak
• Esnearen tetrabrikekin haziak landatzeko lorontziak egin daitezke. Dilistak, adibidez, oso azkar
hazten dira...

2.2.6. Botilen kortxoekin egindako giltzatakoak
• Botilen kortxoak (ardoa/xanpaina)
margotu eta giltzatakoak egin.
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1. eranskina
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2. eranskina

Cream
Cookie
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Milk
Yogurt
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Cheese

Meat
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Chicken

Tomato
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Potatoes
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Banana

Apple
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Bread

Rice
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Macaroni
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3. eranskina

Erosketak egiten…
Gosaria: .......................................................................................
Bazkaria: .......................................................................................
Askaria: .......................................................................................
Afaria:
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4. eranskina

Kamioi solidarioa…
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5. eranskina
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Kontsumo arduratsua
“BEGIAK IREKI, MUNDUA ALDATZEKO”
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Justifikazioa
Aberatsen kontsumoak pobreak are gehiago pobretzen ditu. Izan gaitezen, beraz, kontziente: kontsumitzeko gure
moduak, zeharka bada ere –horrek ez gaitu, hala ere, errugabetzen–, pertsona pobre asko mespretxatzen ditu,
eta tratu txarrak ematen dizkie, pertsona horien oinarrizko eskubideak alde batera uzten ditu, eta pertsona horien
egoera gero eta latzagoa izatea sustatzeaz gain, egoera hobetzeko eta etorkizun bidezkoagoa eta argiagoa izateko
aukera guztiak zapuzten ditu.
Izan ere, kasu askotan, “pobretzat” hartzen ditugun herri horiek habitat aberatsetan bizi dira, eta habitat horiek
baliabide anitz eskaintzen dizkiete; baina iparraldeko gizarteen jarduketen ondorioz, baliabide horiek agortzen ari
dira, gizarte horietako ekonomia osasungarri izateko eta aurreikuspenak betetzeko funtsezkoa baita ahalik eta
kontsumo handiena eta eroena egitea. Eta hor sartzen gara gu, gizarte aberatsetako kontsumitzaileok, gure ekintzek zer ondorio izan ditzaketen pentsatzen ez dugunok. Izan ere, kontsumitzeko ekintza ez da batere errugabea...
Ezinezkoa litzateke planetako pertsona guztiak solidaritate ezan oinarritutako herrialde kontsumistenen bizimodu
erosoan parte harraraztea; kontuak ez dira irteten. Aitzitik: gutxi batzuek batere kontzientziarik gabeko bizimodua
egin dezaten, beste batzuek gero eta pobreago izan behar dute, ezin dute guztiontzat hobea izango den etorkizuna
ezagutzeko itxaropenik izan, gero eta mehatxu handiagoak jasaten dituzten ingurune naturaletan bizi dira, eta gero
eta baliabide gutxiagorekin.
Egoera hori jasanezina da ikuspuntu askotatik, baina, batez ere, gizagabea eta guztiz bidegabea da. Zerbait egin
beharko dugu gure planeta bizigarriagoa izan dadin eta pertsona guztiak eta haien eskubide besterenezinak errespeta daitezen. Horregatik, gure unitate didaktikoan, gure kontsumo-ohiturak eta horren ondorioak
aztertu nahi ditugu, eta horri buruzko gogoeta egin nahi dugu; izan ere, ohitura horiek dira, hein handian,
egoera bidegabe horren errudunak; hala gogoetaren bidez, solidaritatea eta aldaketa arduratsua sustatuko ditugu, justiziaren eta solidaritatearen bidean aurrera egiten laguntzeko.
Gure proposamenak, halaber, “2015 ondoko agenda” deritzonari buruz ezagutzen diren zirriborroak baliatu ditu;
agenda horrek zuzenduko ditu herri guztien garapenaren alde gure planetako erakunde askok hartuko dituzten
konpromisoak, 2015. urtean amaitutako lehenengo ahaleginaren ondoren, hau da, milurteko garapenerako zortzi
helburuen bidez zehaztutako konpromisoaren ondoren. Hala, bada, 2015 ondoko agenda horretan, kontsumo
arduratsua da konpromisoaren funtsezko ardatzetako bat, eta ahalegin berezia egin beharko dugu arlo horretan.
Kanpaina horren bitartez, gure erakundeek beste pertsona eta erakunde askoren ahaleginarekin bat egiten dute,
giza eskubideen errespetua eta baliabide naturalen trataera egokia sustatuko dituen kontsumoaren alde.
Kontsumoa da aztertzen ari garen egoera bidegabe honen arduradun nagusietako bat, eta, beraz, kontsumoa,
gure kontsumoa, tresna pribilegiatua izan daiteke egoera hori justiziaren ildotik eta giza eskubideak eta baliabide
naturalak errespetatuko dituen ildotik bideratzeko.
Izan ere, kontsumoak susmatu ezin dezakegun garrantzia du prozesu ekonomikoetan. “Kontsumoaren”
kontzeptuak zentzu zabala du hemen, eta, “dendan” egiten dugun ekintzaz gain, gure bizitzako alderdi guztiak
hartzen ditu barnean: etxeko baliabideen erabilera –ura, gasa, argindarra–, gure dirua kudeatzeko bankua aukeratzea, gure aisialdia igarotzeko modua edo bizi nahi dugun etxebizitza.
Kontsumitzeko gure moduak ondorio zuzenak ditu pertsona askoren bizitzan eta ingurumenean. Horregatik,
hezkuntza-proiektu orotan toki garrantzitsua bete behar duela uste dugu. Kontsumo-gaiei buruzko hezkuntza
aukeratu dugu, kontsumitzen duguna ekoizteko moduarekin lotutako hainbat gairi buruz ikasleek gogoeta egiteko
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bideetako bat delako. Kontsumoaren bidez, ekologiaz, esplotazioaz, giza eskubideez etab. hitz egin dezakegu, gure
inguruko gauzak erabiliz, arazoa eta arazo horrek duen garrantzi handia hobeto ulertzeko
Helburuak lortzeko, beharrezkoa da ikasleen parte-hartzea: ikasleak protagonista izango diren esperientziak garatu
behar ditugu, eta jarduera horien garapenean modu aktiboan hartu behar dute parte. Izan ere, lortu nahi dugun
aldaketaren oinarrizko ideia ikasleak beren kontsumoaren protagonista eta eragile direla da. Ikasleen inplikazioa
lortzen badugu, debateak sortuko dira beraien artean, eta jarduera aberasgarriak egingo dituzte, bai ikuspegi gizatiarretik eta bai inguratzen gaituen munduarekiko gaitasun kritikoa garatzeko ere.
Unitate didaktiko hau bizimodu kontsumistaren ondorioak ulertzen hasteko lehenengo urratsa da, ikasleak gogoetara bultzatzeko eta motibatzeko, nahiz sorgin-gurpil horretatik irteteko aukerak garatzen laguntzeko.
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Helburu orokorra
• Gure gizartean gertatzen diren prozesu eta gertaera sozial jakin batzuen eta garatzeko bidean dauden herrialdeetakoen arteko lotura adieraztea.

Helburu espezifikoak
• Kontsumo arduratsuarekin lotutako gaitasunen eta ohitura kritiko arduratsuen garapena sustatzea.
• Garatzeko bidean dauden herrialdeetako komunitate ekoizleen errealitatea ezagutzera ematea.
• Hezkuntza-elkartean kontsumo arduratsua sustatzea eta horren kontzientzia zabaltzea, bai eta ingurunearekiko
konpromisoa ere.
• Kontsumo arduratsuaren gaiarekin lotutako materialak, tresnak eta baliabideak ematea ikasleei.
• Aztertzeko gaitasun kritikoa garatzea ikasleengan, kontsumoaren errealitatearen aurrean.
• Bizimodu kontsumistari ihes egiteko irtenbide batzuk eskaintzea.
• Gure eguneroko ekintzek munduaren garapen globalean dituzten ondorioak ikusgarri egitea.
• Solidaritatean, justizian, bakean eta erantzukizunean heztea.
• Gizakion ekintzek ingurunean dituzten adierazpenak aztertzea, horien beharra eta irismena kritikoki balioestea,
eta oreka ekologikoa berreskuratzeko eta ingurunea zaintzeko jarrera hartzea eguneroko bizitzan.
• Taldeko egoeretan parte hartzea, jarrera konstruktiboa eta solidarioa hartuz, helburu komunen arabera norberaren nahiz besteen ekarpenak balioetsiz eta jokabide demokratikoaren oinarrizko printzipioak errespetatuz.

Edukiak
• Kontsumo arduratsuaren bitartez gure planeta zaintzeko beharra.
• Hiztegia osatzea: kontsumo arduratsua, birziklatzea, haurren lana, ingurumena…
• Planetaren egoera eta erantzukidetasuna gure planeta zaintzeko helburuaz kontsumo arduratsua bermatzeko
orduan.
• Eskolako bizitzan parte hartzea eta ardura txikiak hartzea.
• Ondo egindako lanaren garrantzia, akatsak eta zuzenketak onartzea, ekintzak hobetu ahal izateko.

Aurreikusitako materialak
• Ordenagailua
• Ipuina
• Kartoi mehea

Leku xume askotan,
jende xume askok
gauza xume asko eginez
mundua alda dezake.

• Poema
• Bideoa
• Material birziklatuak
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Metodologia
Unitate didaktiko hau garatzerakoan, metodologia globalizatzailea erabiliko dugu; ikasleek egingo dituzten ikaskuntzak esanguratsuak izango dira, eta, aldi berean, pertsonaren dimentsio guztiak hartuko dituzte, hala, haurraren garapen integrala bultzatzeko.
Jarduerak edo jolasak proposatutakoan, ikasleen arteko lankidetza eta laguntza sustatzen saiatu behar dugu,
eztabaidak eta gaizki ulertutako lehiakortasuna saihestuz

Oinarrizko gaitasunak
NORBERAREN AUTONOMIARAKO ETA EKIMENERAKO GAITASUNA
Kontsumo arduratsuaren beharra ezagutzea; jolasa eta jolas egiteko moduak gustuko izatea. Kontsumo arduratsua
sustatzen duten edo oztopatzen duten eguneroko faktoreak eta ohiturak identifikatzea eta kritikoki balioestea.
GIZARTERAKO ETA HERRITARTASUNERAKO GAITASUNA
Guztiok kontsumo arduratsua egitea beharrezkoa dela jakitea, ingurumenaren balioespen positiboa eta ingurumenarenganako errespetua sustatzea, planetaren eta besteen nortasuna eta ezaugarriak onartzea, eta jarrera
baztertzailea saihestea; jolasaren bidez, eguneroko bizitza arautzen duten arauak ezagutzea eta errespetatzea.
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INFORMAZIOA TRATATZEKO ETA TEKNOLOGIA DIGITALA ERABILTZEKO
GAITASUNA
Bideoak, irudiak, jolas interaktiboak, etab. proiektatuz.
MUNDU FISIKOAREN EZAGUTZARAKO ETA HAREKIKO
ELKARREKINTZARAKO GAITASUNA
Haurra bere inguru hurbileko nahiz urruneko beste gizarte-errealitate batzuetara hurbiltzea, gaur egungo egoera,
birziklatzea, etab. landuz.
IKASTEN IKASTEKO GAITASUNA
Jolasak eta eskulanak egitea, eta gure arreta, adierazpena, ulermena, arrazoiketa eta kontzentrazioa eskatzen
duten jolasak.
HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO GAITASUNA
Narrazioak, azalpenak edo deskribapenak entzuteko interesa eta arreta bultzatzea; beste pertsona batzuek irakurritakoak edo beste baliabide batzuen bitartez entzundakoak izan daitezke: batzarretan, elkarrizketetan, etab.
KULTURA- ETA ARTE-GAITASUNA
Eranskinetako jolasak egitea (margotu, ebaki…), kontsumo arduratsuko jardueretan parte hartzea nahiz gorputzadierazpeneko jolasak garatzea.

Denboralizazioa
Unitate didaktiko honetako denboralizazioa malgua izango da, eta, ikasleen beharrez gain, kontuan hartuko da
adin hauetan ohiturek duten garrantzia; bestalde, arreta eta kontzentrazioa eskatzen duten jardueren eta halakorik
eskatzen ez duten beste jarduera batzuen arteko txandakatzeak ere hartuko dira aintzat.
Unitate didaktikoa hainbat ikasgaitan gara daiteke, edo une bereziak aukera daitezke berori garatzeko, ikasgai
zehatz batekin lotu gabe, ikastetxeak dituen antolamendu-aukeren arabera.
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Ebaluazio-irizpideak
• Kontsumo arduratsuaren beharra identifikatzen eta onartzen du.
• Kontsumo arduratsua egiteko ohiturak abiarazten ditu.
• Hitzak identifikatzen ditu: kontsumo arduratsua, birziklatzea, haurren lana, kutsadura, kontsumismoa; hitz horien
esanahia azaltzen du.
• Errespetuzko jarrerak erakusten ditu beste jarrera pertsonal edo kultural batzuen aurrean, eta ezaugarri berezitzaileetan (sexua, etnia, kultura, etab.) oinarritutako bereizkeria baztertzen du.
• Haur guztiek eskubideak izatea zeinen garrantzitsua den adierazten du, eta hori horrela ez izateko inolako arrazoirik ez dagoela esaten du.
• Haur guztiak kontsumoaren eta ingurumenaren aurrean arduratsuak izatea zeinen garrantzitsua den adierazten
du, eta kontsumo arduratsuaren aldeko ohiturak garatzeak barnean hartzen dituen alderdiak zehazten ditu.
• Zehaztutako helburuak lortzeko ahaleginaren garrantzia adierazten du.
• Norberaren akatsak aitortzen ditu, eta bere zeregina hobetzen laguntzeko kritikak eta aholkuak onartzen ditu.
• Jarduerak gustura egiten ditu, eta jarrera positiboa agertzen du ikaskuntzaren eta gelako parte-hartzearen aurrean.

Aniztasuna zaintzeko neurriak
Jarduerekin eta saioarekin hasi aurretik motibatzen saiatu, landu behar denaren aurrean jarrera irekiagoa izan
dezaten.
Jarduerak haurren ezaugarri berezien arabera egokitu, guztiek jardueretan parte hartzen dutela senti dezaten; ez
utzi inor egindako lanetik baztertua senti dadin. Kontuan izan hezkuntza-premia bereziak.
Eskolako erritmoari eutsi ezin dioten ikasleei arreta eskaini, eta beren ahalmenen arabera egokitutako jarduerak
egiteko eskatu.
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Ikastetxeari zuzendutako iradokizuna
KONTSUMO ARDURATSUAREKIN KONPROMISOA DUEN IKASTETXE BAT IZATEKO IRADOKIZUNAK
• Herritar konprometituak eta kritikoak egin, kontsumo arduratsuari eta bidezko merkataritzari buruzko ekintzen
bitartez, tokiko ekintzek ekintza globaletan eragiten dutela ikusarazteko.
• Gizartearekin eta ingurumenarekin lotutako alderdiak kontuan izango dituzten produktuak erosi ikastetxearentzat. Erosi aurretik informazioa eskuratu, hau da, adibidez, etiketa irakurri; material ekologikoekin egindako produktuak izatea komeni da, birziklatzeko errazak eta pertsonen bizi- eta lan-baldintzak errespetatuko dituztenak.
• Ingurumenerako txarrak diren materialak erabiltzeari dagokionez, ohitura-aldaketak bultzatu: aluminiozko papera, tipexa, plastikozko edalontziak…
• Birziklatzea sustatu eta tokiko agintariei ikastetxean edukiontziak jartzeko eskatu: pilak jasotzeko, olioa biltzeko,
plastikoak, tapoiak…
• Ingurumena errespetatuko duten garraio-sistemen erabilera sustatu: bizikleta eta garraio publikoa. Ikastetxeetan
bizikletak aparkatzeko euskarriak jarri, bizikletan egiteko ibilbideak sustatu, autoa partekatzeko ideia bultzatu eta
garraio publikoaren erabilera sustatu.
• Argindarraren eta uraren kontsumoari buruz kontzientziatu, eta ahalik eta gutxiena kontsumitu ikastetxean.
• Argiak, ordenagailuak, berogailua, etab. itzaltzeko ardura hartu.
• Komunikabide nagusien behatokia sortu, komunikabideen eta publizitatearen azterketa kritikoa sustatzeko, eta
horiek bizitzako ohituretan eta estiloetan duten eragina aztertu. Ikasleengan eragina duten komunikabideak
aztertu, kontrapublizitatea landu.
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• Teknologia berriei esker eskura ditzaketen edukiei buruz kontzientziatu ikasleak, bai eta horien arriskuei eta
onurei buruz ere: Internet, sare sozialak, mugikorren erabilera…
• Gogoeta eta adierazpen kritikoak egiteko guneak eskaini ikasleei. Kontsumo arduratsua sustatuko duten erakusketak eta horma-irudiak egitera bultzatu, eta ikastetxeko toki ikusgarrietan ezarri; bestalde, iradokizunen postontzi bat ezarri.
• Elikadura-ohitura osasungarriak bultzatu: opil industrialak jateari uztea, fruta-eguna ospatzea, bidezko merkataritzako produktuak ezagutzera ematea eta horiek kontsumitzeko aukerak eskaintzea, etab.
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Jarduerak
1. JARDUERA
AURRETIAZKO EZAGUTZAK
Galderak egin, kontsumo arduratsuari buruz zer dakiten kontuan izateko:
¿er dakizu kontsumo arduratsuari buruz?

2. JARDUERA
KONTSUMO ARDURATSUARI BURUZKO BIDEOA
Bideoa SED kateko hurrengo loturan aurki dezakezue, Youtuben:
http://youtu.be/rnmtVbmWTKc

Bideoari buruz gogoeta egiteko galderen adibide batzuk

• Nor da Laura? Berarekin identifikatuta sentitzen zara? Zuen etxean, gauza asko erosten dira? Zenbat gauza
botatzen dira?
• Platerean jartzen dizueten guztia jaten duzue?
• Etxean, sobera gelditzen den janaria bota egiten da edo beste egun baterako gordetzen da?
• Ikastetxean eta etxean birziklatzen duzue? Zer material birziklatzen duzue eta zein koloretakoak dira material
horiek botatzen dituzuen kuboak?
• Hitz egin dezagun zuen jostailuez: jostailu eta jolas asko dituzue? Guztiak erabiltzen dituzue?
• Jostailuak segituan apurtzen direla ohartu zarete?
• Dituzuen gauzak zaintzen dituzue?
• Badakizue nondik datozen ditugun gauzak?
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• Ba al dakizue zer diren herrialde pobretuak?
• Eta badakizue nora doan botatzen dugun zabor guztia?
• Nola zaindu dezakegu ingurumena? Adibidez, argia itzaltzen dugu gure gelan ez gaudenean?, txorrota ixten dugu
hortzak garbitzen ditugunean?
Bideo osagarriak:

• Zer esan nahi du kontsumista izateak? Nola kontsumi dezakegu arduraz?
http://www.youtube.com/watch?v=XNWbuU65trY
http://www.youtube.com/watch?v=U2MZpibmXfE
http://www.youtube.com/watch?v=_7XMZ-nxiJY

3. JARDUERA
“BESTE EZER EZ” POEMA
Poema irakurri eta errezitatu
Beste ezer ez

Txanpon honekin
erosi nahi dut
zeru zati bat
itsaso pixkat,
izar apur bat,
egiazko eguzki bat,
kilo bat haize,
eta beste ezer ez.
(Mª Elena Walsh)
• Poema irakurri ondoren, sentitu dugunari buruz hitz egin: gustatu zaigun edo ez, ideiak besteekin partekatu
eskolan.
• Egin zerrenda bat, gustatzen zaizkigun eta dohain diren gauzena. Esate baterako: besarkada bat, animatzeko hitz
bat, irribarre bat... Galdetu hauxe: jabetu zarete gauza horiek ez direla inoiz agortzen?...
• Jarduera osagarria egin kate bat; lehenengoak ondoan duenari zerbait emango dio, eta hark bere ondokoari,
guztiengana iritsi arte. Helburua ondoko pertsonarekin keinu positiboren bat izatea da. Zoriontsu eta ondo sentitzeko kontsumitzea beharrezkoa ez dela ikusarazteko, nahikoa da gure lagunei doako keinu bat eskaintzea.
Ikaskideari gauza on bat eskaintzeaz gain eta inorengan eta ezerengan negatiboki ez eragiteaz gain, hobeto
sentituko gara eta mundua hobetzen lagunduko dugu.

Bizi apal, beste batzuk
bizi ahal izateko
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4. JARDUERA
ABESTIA INGELESEZ ETA GAZTELANIAZ, GOGOETA EGITEKO
Ondoren, erritmo pixka bat jarriko dugu gelan, kontsumo arduratsuaren alde. Horretarako, bi abesti erabiliko ditugu
gogoeta egiteko (bata ingelesez eta bestea gaztelaniaz).
Abestiak entzun eta abestu ondoren gogoeta egiteko abiapuntuak...

• Zer balio islatzen ditu abesti honen letrak?
• Zer ekarpen egiten digute ondasun materialek? Bereizi ekarpen positiboak eta negatiboak.
• Zer alderdi positibo ditu abestiak? Zertarako balio digu bizitzaren aurrean jarrera positiboa izateak?
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SOÑARÉ
Artista: Rosana
Albuma: Magia
Abestia:
• Bideo ofiziala:
http://www.youtube.com/watch?v=OKA38GM1y-Y
• Bideoa irudiekin:
http://www.youtube.com/watch?v=jdYuYWdCOgw
LETRA:
Sé que pobres con dinero

juego todo lo que tengo

ricos que duermen en el suelo

en un cupón de sentimientos.

sé que hay quién sueña en un cajero

Sé que el mundo es un regalo

sé que quiero, sé quien soy

ya sé que estamos invitados

sé que vendo y sé que doy.

a vivir mejor si es a tu lado

Sé que hay quien vale lo que tiene

soñaré, soñare…

hay quien tiene lo que puede

Y voy a hacer una fortuna

alguien sueña y busca lo que quiere

con lo mucho que te quiero

soñaré, soñaré…

lo que más vale en el mundo

Voy a hacer una fortuna

no se compra con dinero

con lo mucho que te quiero

Voy a hacer una hipoteca

lo que más vale en el mundo

y a empeñar el firmamento

no se compra con dinero

juego todo lo que tengo

Voy a hacer una hipoteca

en un cupón de sentimientos.

y a empeñar el firmamento

Janaria

ez da bota behar

2014
2015

LEHEN HEZKUNTZA. LEHEN ZIKLOA

39

UNITATE DIDAKTIKOA

PRICE TAG
Artista: Jessie J.
Albuma: Who you are
Abestia:
• Bideo ofiziala letrarekin:
http://www.youtube.com/watch?v=Tfc01WkJWWU
Seems like everybody’s got a price,
I wonder how they sleep at night.
When the tale comes first,
And the truth comes second,
Just stop, for a minute and
Smile
Why is everybody so serious!
Acting so damn mysterious
You got your shades on your eyes
And your heels so high
That you can’t even have a good time.
Everybody look to their left (yeah)
Everybody look to their right (ha)
Can you feel that (yeah)
Well pay them with love tonight...
It’s not about the money, money, money
We don’t need your money, money, money
We just wanna make the world dance,
Forget about the Price Tag
Ain’t about the (ha) Cha-Ching Cha-Ching.
Aint about the (yeah) Ba-Bling Ba-Bling
Wanna make the world dance,
Forget about the Price Tag.
We need to take it back in time,
When music made us all UNITE!

Am I the only one gettin’... tired?
Why is everybody so obsessed?
Money can’t buy us happiness
Can we all slow down and enjoy right now
Guarantee we’ll be feelin
All right.
Everybody look to their left (yeah)
Everybody look to their right (ha)
Can you feel that (yeah)
Well pay them with love tonight...
[B.o.B]
Yeah yeah
well, keep the price tag
and take the cash back
just give me six streams and a half stack
and you can keep the cars
leave me the garage
and all I..
yes all I need are keys and guitars
and guess what, in 30 seconds I’m leaving to Mars
yes we leaving across these undefeatable odds
its like this man, you can’t put a price on the life
we do this for the love so we fight and sacrifice
everynight
so we aint gon stumble and fall never
waiting to see, a sign of defeat uh uh

so we gon keep everyone moving their feet
so bring back the beat and everybody sing
it’s not about...
oo-oooh
forget about the price tag
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Bideo osagarriak, gogoeta egiteko haurrentzako beste bideo batzuekin:

• Gaztelaniaz:
http://www.youtube.com/watch?v=Eete-R14_a8
http://www.youtube.com/watch?v=mY--D25Lmb8
• Ingelesez:
http://www.youtube.com/watch?v=l_A3FMf3_Qw

Funtsezkoa ikusezina da begientzat
Antoine de Saint-Exupéry
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5. JARDUERA
IREKI BEGIAK
Ondoko irudi hauek erakutsi ikasleei, eta gogoeta egin, ondoko esaldi hauetan oinarrituta:
Batzuek planetako ura xahutzen dute eta planetako baliabideak agortzen dituzte; horren aurrean, beste batzuk
EGARRIZ hiltzen dira.

Batzuek inolako beharrik gabe erosten eta gastatzen dute, erabili eta bota egiten dute; horrela, planetak eskaintzen dizkigun baliabideak agortzen ditugu.
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Inolako beharrik gabe asko eta merke kontsumitzen dugunean, munduan haur askok inolako eskubiderik
gabe lan egiten dute.
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6. JARDUERA
IPUINA: BIRZIKLATZEAREN MAGIA

Bazen behin, hemendik gertu, mendiz eta lorategiz jantzitako hiri
bat.
Han, jendeak ez zekien zaborrarekin zer egin, eta kalera botatzen
zuen. Laster, zaborrak dena estali zuen, eta kale-garbitzaileek ezin
zituzten kaleak garbitu eta jendea ezin zen kalean ibili ere egin, zaborrez beteta zegoelako.

e askotan,
Leku xum
e askok
jende xum
ez
e asko egin
gauza xum
lda dezake
mundua a

Jada ez zegoen jolas egiteko tokirik, oso usain txarra zegoen nonahi,
txoritxoak ez ziren hirira inguratzen, eta jendea triste eta gaixo zegoen.
Anak eta Jonek luze hitz egin zuten, baina ez zuten konponbiderik
aurkitu. Inork ez zien inoiz irakatsi horrelako arazo bat konpontzen
Orduan, txoritxo batek entzun zien, eta hauxe kontatu zien:
• Ez arduratu, itxaron pixka batean eta laguntza izango duzue.
Poz-pozik jarri ziren eta, bat-batean, doinu berezi bat entzun zuten:
Lagundu nahi baduzu, ikasi gauzak alferrik ez erabiltzen eta birziklatzen; birziklatzen badugu eta kontsumistak ez
bagara, munduan hobeto biziko gara.
Hauxe galdetu zuten:
Nor ari da abesten?
Urrutian, azti bat ikusi zuten, hagatxo magikoarekin. Eurengana hurbildu eta esan zien:
• Birziklatu aztia naiz, eta badakit zer gertatzen zaizuen. Txoritxo batek kontatu dit.
Birziklatzea zer den erakutsiko dizuet.
Birziklatu aztiak hagatxoa altxatu zuen eta, mugimendu sekretu batzuk eginez, arao hau esan zuen:
Pen, katapen, janaria hemen.
Eta, orduan, edukiontzi marroi handi bat agertu zen. Gero, beste
arao hau esan zuen:
• Pen, katapen, papera hemen.
Eta edukiontzi urdin handi bat agertu zen. Ondoren, beste hau
esan zuen:
• Pen, katapen, beira hemen.
Beste edukiontzi bat agertu zen, berdea oraingoan, beira botatzeko balio zuena.
Haurrak ahozabalik zeuden, baina Birziklaturen magia ez zen
artean amaitu:
• Pen, katapen, ontziak hemen.
Eta aurreko hiru edukiontzien ondoan beste bat agertu zen, horia, ontzi arinak botatzeko erabiltzen dena.
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Harrituta gelditu ziren guztiak. Azti hura oso boteretsua zen! Bere magiarekin, lau edukiontzi agerrarazi zituen. Bata
marroia, janari-hondakinak botatzeko, beste bat urdina, papera botatzeko, hirugarrena berdea, beira botatzeko, eta
laugarrena horia, ontzi arinak botatzeko (plastikozkoak, metalezkoak eta kartoizkoak).
Joan aurretik, Birziklatu aztiak arao handi bat esan zuen, herritar guztiei zuzendua:
• Plisti, plasta, kukumuxu, birziklatzeko magia ikasiko duzu.
Handik denbora gutxira, herritar guztiak hondakinak zegozkien edukiontzira ateratzen hasi ziren. Janari-hondakinak edukiontzi marroira, paperak eta egunkari zaharrak edukiontzi urdinera, beirazko botilak edukiontzi berdera
eta ontzi arinak edukiontzi horira.
Zaborra ateratzen zutenean, kantu hau kantatzen zuten:
“Lagundu nahi baduzu, birziklatu, birziklatu. Natura gaixo dago, egin behar dugu zaindu, guztiok maite dugu”.
Handik gutxira dena garbi-garbi utzi zuten, eta birziklatzea zeinen garrantzitsua den jabetu ziren, garbitzeaz gain,
gauza berriak egin baititzakegu eta berriro erabil baititzakegu; horri esker, zuhaitz gutxiago moztu beharko dituzte.
ETA HALA BAZAN, EZ BAZAN, SAR DADILA KALABAZAN.
(Gogoeta eta jarduera interaktiboa: “7. jarduera”)

7. JARDUERA
JOLAS INTERAKTIBOAK – ARBELA DIGITALA
• Jolas interaktibo bat egingo dugu ingelesez, eta birziklatu egin beharko dute:
Atal honetan: Using materials- Recycling materials/Pollution
http://e-vocacion.es/files/html/318503/index.html
• Gaztelaniaz ere egin dezakegu:
Atal honetan: Consumo sostenible (cuento y actividad)
http://www.ocu.org/site_images/educar/index_n1.swf
Ingurumenaren zainketa eta kontsumo arduratsua lantzeko jolas eta jarduera interaktibo osagarriak:
http://www.reciclavidrio.com/entrar.htm
http://www.ecoembes.com/ecociudad/ecociudad.html
http://www.madridsalud.es/interactivos/ambiental/ambiental.php
http://www.ecopibes.com/juegos/index.html
http://www.ecokids.ca/pub/games_activities/index.cfm (ingelesez)
http://honoloko.eea.europa.eu/Honoloko.html (ingelesez eta gaztelaniaz)
http://www.consumopolis.es/?idioma=cas
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• Birziklatzeak eta arduraz kontsumitzeak duten garrantziaz hitz egingo diegu. Beren eguneroko kontsumoaren
eredua zein den pentsatu behar dute. Guk, herritarrok, asko dugu esateko; eta egunero egiten dugun ekintza
batek, kontsumitzeak, areago doazen inplikazio asko hartzen ditu barnean. Gaur egungo gizartea “erabili eta
bota” belaunaldiak osatzen duela esaten da. Erosi eta bota egiten dugu; erosi, eta bota. Keinu arrunt hori egiten
dugunean, hau da, erosten dugunean, zer egiten dugun jabetzen al gara?
• Gaur egungo gizartearen kontsumo neurrigabe horren ondorioz, planetak dituen baliabideak agortzen ari gara;
eta, aldi berean, planeta kutsatzen ari gara etengabe. Gainera, erritmo horretan ekoizteko, enpresa askok beste
herrialde batzuetara alde egiten dute, ingurumenaren esparruko legedi permisiboagoa duten herrialdeetara;
eta herrialde horietan, askotan, langileen eta komunitateen giza eskubideak ez daude babestuta. Horregatik,
garrantzitsua da ondo jakitea zer erosten dugun, nola, non eta zergatik. Lehenik eta behin, erosi nahi dugun
hori benetan behar dugun aztertu behar dugu, lehentasunak zehaztu behar ditugu; lehentasunak zehaztu ondoren, produktu hori ekoiztu den baldintzei buruzko informazioa bilatu behar dugu, eta, azkenik, “URREZKO HIRU
ARAUAK” kontuan izan behar ditugu beti: murriztu, berrerabili eta birziklatu.
Kontsumitzaile gisa dugun erantzukizunaz jabetu behar dugu, eta, horrez gain, itxura batean inolako garrantzirik
ez duen ekintza horrek atzean ezkutatzen duen botere handiaz ohartu behar dugu. Erostea bozkatzea da, eta,
gure kontsumo-ereduaren bitartez, zenbait enpresaren gehiegikerien eta bidegabekerien aurka protesta egin
dezakegu; horrela, presioa egingo dugu, jokabide-arauak bete ditzaten.
Haz la diferencia, ¡Consume de forma responsable!

7. JARDUERA
“NIRE JOKOA SORTZEN”
Jarduera honetan, bakoitzak bere “Memory” jokoa sortuko du, ingurumenaren zainketari buruzkoa. Ingelesez edo euskaraz egin daiteke.
Jardueraren garapena:

• Kartoi mehearekin txartel txikiak prestatuko dira, karratu formakoak,
eta ikasle bakoitzari zortzi karratu emango dizkiogu.
• Ikasleek ingurumenaren zainketarekin edo kontsumo arduratsuarekin lotutako marrazki bat egin behar dute txartel batean, eta gero
marrazki berbera (ahalik eta antzekoena) beste txartel batean kopiatuko dute.
• Txartel guztiak batuko dituzte, eta prest izango dute “Memory” jokoa.
• Jolasaren garapena:
• Jokatzen hasteko, nahastu karta guztiak eta jarri beherantz begira, irudiak ez ikusteko moduan. Lehenengo
jokalariak bi karta aukeratu eta gorantz begira jarriko ditu; berdinak baldin badira jaso egingo ditu, baina, desberdinak badira beherantz begira jarriko ditu berriro eta toki berean utziko ditu. Ondoren, hurrengo jokalariak
gauza bera egingo du, eta horrela behin eta berriro. Helburua kartak non dauden gogoratzea da, zure txandan
bikotea osatuko duten bi karta berdin lortzeko. Bikote guztiak aurkitutakoan amaituko da partida. Karta gehien
lortu dituen jokalariak irabaziko du partida.
• Beste aukera bat: ikasle guztien artean gela osorako joko bat egin dezakete, lankidetzan arituz. Gelan gordeko
dugu, eta guztiek jolas egin ahal izango dute. Horretarako, ikasle bakoitzari bi txartel banatuko dizkiogu, eta
marrazki bera egingo dute bi txarteletan. Gero, karta guztiak nahastuko ditugu eta guztiok elkarrekin jokatuko
dugu, biribil handi batean jarriz.
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8. JARDUERA
TXOKO BERDEA
Txoko berde bat sortuko dugu ikasgelan.
Hezkuntza-elkarte osoak eta ikasleek ingurumenaren aurrean jarrera arduratsua izan dezaten, hezkuntza-elkarte
osoan kontsumo arduratsua sustatzeko, ikasleengan jarrera arduratsuak bultzatzeko eta inguru hurbila aldatzea
ahalbidetuko duten lankidetzazko ekintzak garatzeko, garrantzitsua izango da:
• Tutoreak jardueraren garapenean inplikatzea: ikasleak hondakinen erabilera egokia egitera bultzatu behar dituzte, eta “Txoko Berdea” ezartzeak eta txukun izateak duen garrantzia azpimarratu behar dute. Tutoreak behar
bezala birziklatzeko zer egin behar duten esango die.
Garapena

1. Papera eta kartoia jasotzeko edukiontzi bat egin, eta beste bat plastikoa jasotzeko. Horretarako, kartoizko kaxa
bat erabil dezakete, eta urdinez margotuko dute (edo kartoi mehe urdinekin estali) paperaren eta kartoiaren
edukiontziaren kasuan, eta horiz plastikoaren kasuan. Ingurumenaren zainketarekin lotutako esaldiekin edo
mezuekin apain ditzakete edukiontziak, betiere, kolore urdina edo horia erabiliz, nagusiki.
2. TXOKO BERDEA eratzea ikasgelan; ikasleek egindako edukiontziak jarriko ditugu txokoan, eta baita horiek
modu egokian erabiltzeko informazioa ere.
3. Ikasgela bakoitzeko ordezkariek edukiontziak hustuko dituzte astero, irakaslearen laguntzarekin.
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9. JARDUERA
DENA APROBETXA DAITEKE!
Materialak berrerabiltzeko, sortzen dugun hondakin-kopurua murrizteko eta sormena garatzeko egingo dugu jarduera hau.
ARKATZAK GORDETZEKOA

Zure idazmahaia antolatzeko edo opari bat egiteko ideia
azkar eta erraz bat. Birziklatzeko ideia orijinala eta merkea.
BEHARREZKO MATERIALAK:

Latorrizko ontzi bat, zurezko zotzak (arropa zintzilikatzeko
zurezko gantxoak), pintura eta kola.
PRESTAKUNTZA:

Lehenik eta behin, ontzia hustu eta ondo garbitu. Ondoren, gantxoak ataldu eta metalezko zatia kendu, zurezko
zatiak erabiliko baititugu bakarrik.
Margotu zotz bakoitza kolore desberdin batekin, koloretsua gera dadin, eta utzi lehortzen. Pintura lehortuta
dagoenean, itsatsi makilatxoak ontzian eta utzi berriro
lehortzen
ITSULAPIKOA SUKALDEKO BIRIBILKIEKIN
BEHARREZKO MATERIALAK:

Sukaldeko paperaren barneko tutua, kartoi
mehea, argizariak, kartoia, margoak, berniza,
pintzelak eta kola.
PRESTAKUNTZA:

Hasteko, tutua kolore biziekin margotuko
dugu; itsulapikoaren oinarria egiteko, oin
batzuen formarekin moztuko dugu kartoia,
marroi ilunez margotuko ditugu eta oinarrian itsatsiko ditugu, margoa lehortu ondoren. Bestalde, haurrak nahi duen pertsonaiaren aurpegia
marraz dezakegu, haurrak margotu egingo du
eta, amaitzeko, berniza emango diogu, distira
izan dezan. Azkenik, pertsonaiaren aurpegia
itsatsiko dugu.
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ARTISTIC WAYS TO RECYCLE BOTTLE CAPS,
Recycled Crafts for Kids
How to recycle plastic bottle caps? Doing art projects and making
recycled crafts with kids.
Recycling bottle caps is a way to make cheap home decorations for
kids rooms and decorate your backyard with bright colors and simple,
easy for kids designs. You can create beautiful flowers, using plastic
bottle caps or interactive wall murals for kids rooms to recycle bottle
caps and teach children the concepts of green living.

Plastic bottle caps are great kids toys,
that inspire and stimulate imagination. Incorporate artistic ways of recycling bottle
caps into your backyard and kids rooms
decorating, bringing more fun and joy into
your life.
If you are wondering how to recycle plastic bottle caps, look at images and read
Michelle’s book Bottlecap little Bottlecap
about recycled crafts for kids and art projects that dramatically change the way you think about a plastic bottle
http://www.lushome.com/artistic-ways-recycle-bottle-caps-recycled-crafts-kids/58967

PICTURE FRAMES
Materials: Chipboard or cardboard , glue, scissors and decorative elements directions
1. Cut open and lay chipboard flat.
2. Trace the patterns on the light gray box interior.
3. Carefully cut out all the pieces, especially the strips, so that there are three equal strips.
4. Glue a strip to the top and bottom of the frame back.
5. Glue the remaining strip on the left side of the frame back and cut off any extra.
6. Set the back aside to dry.
7. Make sure the frame front has the center cut out.
8. Glue decorations around the front frame – overlap so the cardboard doesn’t show.
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9. Place glue on the back frame strips, being careful not to get glue on the open end, where the
10.picture will slide into the frame.
11.Place the decorated front frame on the top of the freshly glued strips and press down firmly.
12.Allow everything to dry before placing picture inside of the frame.
• Eskulan asko egin daitezke material birziklatuarekin. Hurrengo loturetan, oso ideia onak aurkituko dituzue.
http://www.lasmanualidades.com
http://www.amarilloverdeyazul.com
http://www.manualidadesinfantiles.org (o -.net)
http://manualidades.innatia.com/c-manualidades-reciclado.html
http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/manualidades-de-reciclaje-para-ninos/
http://crafts.slides.kaboose.com (Inglés)
http://www.activityvillage.co.uk (Inglés)
http://www.redtedart.com (Inglés)
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10. JARDUERA
KONPROMISOA HARTZEA
Unitate didaktiko hau amaitzeko, konpromisoa hartuko dugu; horretarako, kontratu bat sinatuko dugu, kontsumo
arduratsuaren bidez gure planeta eta bertan bizi diren guztiak zaintzen jarraituko dugula berresteko.
Dokumentu batean, gure sinadurak jarriko ditugu eta gure bizitzako egun guztietan planeta zaintzeko konpromisoa
hartuko dugu, kontsumo arduratsuaren bidez, gure ekintzak dituzten ondorioez jabetzen baikara. Ikasgelan itsatsiko dugu, denek ikusteko moduan.
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