2014
2015

LEHEN HEZKUNTZA
BIGARREN ZIKLOA

Janaria

TUTORETZA

ez da bota behar

LEHEN HEZKUNTZA. BIGARREN ZIKLOA
TUTORETZA

Pertsonak aintzat hartuko
dituen.
Kontsumo arduratsuaren
alde.

Janaria

ez da bota behar

2014
2015
2

LEHEN HEZKUNTZA. BIGARREN ZIKLOA

3

TUTORETZA

Proposamen didaktikoak
AURKIBIDEA
• 1. jarduera. Ipuina
• 2. jarduera. Birziklatzen ikasten
• 3. jarduera. Poesia
• 4. jarduera. Zerbait egitea garrantzitsua da
• 5. jarduera. Asma dezagun iragarki bat
• Eranskina.
• Argazki-galeria
• Esaldiak
• Loturak
• Bideoak eta abestiak
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1. jarduera
IPUINA
Haurrek birziklatzeari buruzko ipuin hau entzungo dute, eta debatea egingo dugu eskolan, egunero dagokion tokira –gero birziklatzeko– botatzen ez ditugun hondakinei edo zaborrei buruz. Debatean, guk, irakasleok, etorkizun
hobea eduki ahal izateko birziklatzea zeinen garrantzitsua den ikusarazi behar diegu ikasleei.

IPUINA: “BIRZIKLATZEAREN MAGIA”
Bazen behin, BOTAZALE izeneko hiri bat. Han, jendeak ez zekien zaborrarekin zer egin, eta kalera botatzen zuen.
Laster, zaborrak dena estali zuen, eta kale-garbitzaileek ezin zuten zabor guztia jaso eta kaleak garbitu.
Jada ez zegoen jolas egiteko tokirik, oso usain txarra zegoen nonahi, txoritxoak ez ziren hirira inguratzen, eta jendea triste eta gaixo zegoen.
Anak, Kamelek eta Jonek, ipuin honetako protagonistek, ez zuten egoera hori atsegin. 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 esan 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 birziklatzen, birziklatzen, tzen, tzen”.
Ana, Kamel eta Jon harrituta gelditu ziren:
- Ene! 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. Birziklatzearen magia
erakutsiko dizuet.
Birziklatu aztiak hagatxoa altxatu zuen eta, mugimendu sekretu batzuk eginez, arao hau esan zuen:
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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.
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:
Plista, 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.
Lagundu nahi baduzu, birziklatu, birziklatu”.
Birziklatzen ikasi zuten guztiek, eta txukun-txukun utzi zuten hiria. Hala, hiriaren izena aldatu zen, eta Botazale
izena kendu eta BIRZIKLAZALE izena jarri zioten.
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Irakaslearen fitxa
Lekua.- Ikasgela.
Aurreikusitako denbora.- Ordubete.
Maila.- LHko 2. maila

Jardueraren garapena
Helburuak
• Birziklatzeak duen garrantziari buruzko debatea egitea: zaborretara botatzen dugun guztia.
• Kontsumo arduratsuaren garrantziaz kontzientziatzea haurrak.
• Gure kontsumo-jarraibideei eta kontsumoaren ondorioei buruzko gogoeta eta azterketa sustatzea.
Ulermena lantzeko jarduera
Erantzun ondoko galdera hauei:
1. Nola deitzen zen hiria?
2. Zer egiten zuen jendeak hondakinekin?
3. Nola sentitzen ziren pertsonak?
4. Gogoratzen dituzu protagonisten izenak?
5. Nork hitz egin zien haurrei?
6. Nola deitzen zen aztia?
7. Zenbat edukiontzi agertu ziren?
8. Zer koloretakoak ziren?
9. Nola deitzen da hiri berria?
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2. jarduera

Irakaslearen fitxa
Lekua.- Ikasgela.
Materialak.- Koloretako plastikoak edo kartoiak, guraizeak, kartoi mehea eta kola.
Aurreikusitako denbora.- Ordubete.

Jardueraren garapena
Edukiontziak egingo ditugu eta ikastetxeko korridorean utziko ditugu, haurrek hondakinak dagokien tokian bota
ditzaten.
Helburuak
• Birziklatzeak duen garrantziaz jabetzea, eta gizartean zer ondorio dituen ulertzea.
• Bizi-estilo berri bat eta gizarte berri bat ulertzea.
• Birziklatzeko edukiontziak ezagutzea
––Marroia: Janari-hondakinak (adibidez: hezur bat, haragi-hondakinekin).
––Urdina: Papera eta kartoia (adibidez: egunkari zaharrak).
––Berdea: Beira (adibidez: botilak).
––Horia: Ontzi arinak (adibidez: esne-tetrabrikak, plastikozko botilak).

Janaria

ez da bota behar

2014
2015
7

LEHEN HEZKUNTZA. BIGARREN ZIKLOA
TUTORETZA

Aldaera
Kartoi mehearekin edukiontzi txikiak egin daitezke, eta aldizkerietatik produktuak moztu:

Gogoeta:
Kontsumo arduratsuaren aurrean sentiberatzea eta heztea guztion zeregina da. Mundu solidarioa eraikitzea ere
bai. Gure planetaren aukera ekologikoak eta emozionalak orekatzen erakutsi behar diegu. Garrantzitsua da emozioen indarra txertatzea eskolan. Ezin dugu kontsumitu kontsumitutakoa nondik datorren jakin gabe, kontzientzia
etikorik gabe eta gure buruari galderarik egin gabe.
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3. jarduera
Poesia

Jarduera honetan, poesia baten bidez, haurrek ikasiko dute bizitzako gauza onak ezin direla diruarekin erosi.
Mundu honetan mugikorra, bideojokoak eta horrelakoak baino balio interesgarriagoak daudela erakutsiko diegu.
KONTSUMITZEA GAUZAK (ONDASUNAK ETA BALIABIDEAK) ERABILTZEA DA
ARDURAZ KONTSUMITZEAK GAUZAK ONDO ERABILTZEN DITUGULA ESAN
NAHI DU.
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Irakaslearen fitxa
Lekua.- Ikasgela
Materialak.- Papera eta arkatza.
Aurreikusitako denbora.- Ordubete

Jardueraren garapena
Poesia irakurri ondoren, bertan aztertzen diren gaiei buruzko debatea egingo dugu; gero, taldeka jarrita, poema
bat egiten saiatu behar dute. Guk atsegin ditugun eta gure senideek eta lagunek atsegin dituzten eta eskuratzeko
dirurik edukitzea beharrezkoa ez den gauzen zerrenda bat egingo dugu.
Helburuak
• Gauza garrantzitsuak erosteko dirurik behar ez dela ulertzea.
• Bazter utz daitekeena eta beharrezkoa dena bereiztea.
• Planeta iraunkorra izateko beste kontsumo-modu bat dagoela ulertzea.

Poesia
Txanpon honekin

erosi nahi dut

erosi nahi dut

zeru zati bat

hegan egin dezaketen

itsaso pixkat,

amets pilo bat.

izar apur bat,

Besarkadez

egiazko eguzki bat,

egindako lepoko bat

kilo bat haize

eta itsaso tanta bat.

eta beste ezer ez

Txanpon honekin
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4. jarduera
ZERBAIT EGITEA GARRANTZITSUA DA

Irakaslearen fitxa
Lekua.- Ikasgela.
Materialak.- Kartoi meheak, aldizkariak, kola, guraizeak, koloretako margoak.
Aurreikusitako denbora.- Ordubete

Jardueraren garapena
Eskatu ikasleei jantzien, jostailuen, estutxeen, motxilen eta abarren etiketetan begiratzeko, gauza horiek non egin
diren ikusteko (‘made in’ erakutsi). Mapa batean, gauza horiek nondik datozen adieraz dezakegu, eta, ondoren,
ipuinen edo jolasen bidez ondoko galdera hauek egin:
Nola iritsi da gugana?
Zer garraiobide erabili ditu?
Nork egin du? Adibidez, distantziekin jolas egin dezakegu, antzeztuz, koloreekin adieraziz, etab.
Helburuak
• Arduraz kontsumitzen ikastea.
• Produktuen jatorria eta helmuga ulertzea.
• Erantzukizunean heztea.
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1. aldaera
Hainbat produkturen etiketak azter ditzakegu, eta ondoko taula hau osatu. Gauza horiek hurbilago eros ditzakegu?

OINA

LARANJA

ZAPATAK

ZUKUAK

ESNEA

JERTSEA
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5. jarduera
Asma dezagun “iragarki bat”

Irakaslearen fitxa
Lekua.- Ikasgela.
Materialak.- Euskarri digitala, aukera izanez gero, edo kartoi meheak, aldizkariak, kola, guraizeak, koloretako
margoak…
Aurreikusitako denbora.- 2 saio (ordubete saio bakoitzeko).

Jardueraren garapena
1. saioa
Irakasleak 4 talde egingo ditu, eta talde bakoitzak produktu jakin bat landuko du, iragarki bat prestatzeko. Iragarkiak eslogan bat eta produktua irudikatuko duen irudi bat izan behar ditu.
Iragarkia egiteko jarraibideak:

Aukeratu kolore edo tonu deigarriak.
Pentsatu izenburu edo eslogan erakargarri bat.
Erabili hitzen aliterazioa edo errimak, leloa erraz gogoratzeko modukoa
izan dadin.
Saiatu hitz gutxi erabiltzen, eslogan luzeagoak zailagoak baitira gogoratzeko. Ahalik eta hitz gutxien erabili eman beharreko informazioa
modu argian emateko.
Hautatu letra mota bat eta kolore bat. Esloganak argia eta handia izan
behar du, urrutitik ondo irakurtzeko modukoa.
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2. saioa
Bateratze-lana egingo dugu, iragarkiak ikusteko eta aztertzeko eta iragarki informatiboak diren edo konbentzitzen
duten iragarkiak diren ikusteko. Gure beharren arabera kontsumitzen dugu, edo kontsumismo irrazionalaren eta
deusezaren biktima gara?
Produktua kutsatzailea den badakit?
Beharrezkoa da?
Produktua nola ekoiztu den badakit?
Zer giza eta lan-baldintzatan ekoiztu den badakit?
Iragarkiak kontuan izan gabe erabakitzeko gai naiz?…
Helburuak
• Arduraz kontsumitzen ikastea.
• Iragarkiak ikusten ditugunean kritikoak izaten ikastea.
• Kontsumoa ekintza arduratsu bihurtzea.
• Iragarkiei buruz eta kontsumoak transmititzen dizkigun ideiei buruz gogoeta egitea.
• Erantzukizunean heztea.
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Eranskina
ARGAZKI-GALERIA

Maiatzaren 19a: bidezko merkataritzaren eguna.
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Baliabideak
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INGELESA

Against consumerism:
promoting a responsible
consumption.

Traditional market (Equatorial Guinea). Source: SED
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Teacher Index Card
Subject
English language (Primaria, ciclo 2º)

Aims
1. Analyzing texts and pictures related to the consumerism.
2. Studying proposals promoting a responsible consumption.

Contents
Concepts

Proceedings / Procedure

• Needs vs. Wishes

• Reading and comprehension.

• Consumerism, overconsumption

• Assimilation of English documents

• Degradation of the environment
• Responsible consumption.

(texts, posters).

Attitudes

• Sensitize about the consumerism
and its consequences.

• Take actions against consumerism.

• Making of poster and reports to
synthesize data and information

Abilities Programming
Ability

Details

Language Knowledge

Reading and comprehension of English documents.
Learning vocabulary.

1,2,3,4,5

Mathematical ability

-

-

Connections with the environment

Analysis of life conditions

1,2,3

Communication technology

Finding information about (anti) consumerism (Internet)

5

Social and civic ability

Emotional connection with impoverished people
Reflection about the human rights

3,4

Cultural and artistic ability

Making posters

5

Learning ability

Making thematic schemes and reports

5

Personal autonomy

Control of personal involving in group tasks

5

Materials
• Pictures and quotes about consumerism (different sources).
• Pictures, by SED NGO .

Timing

Janaria

Activities

SESSION 1

SESSION 2

• Activity 1
• Activity 2
• Activity 3

• Activity 4.
• Activity 5.
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Student activities
Activity 1. Find differences
• Compare and find differences between a traditional market and a modern shopping center.

Kye Ossi Merkat (Equatorial Guinea). Source: SED

Dubai Mall (shopping center). Source: http://www.vero4travel.com, February 2014
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Activity 2. What do I need? or What do I want?
• Identify objects in the picture

Source: www.polyp.org.uk, February 2014
• Classify them in “needs” or “wishes”
NEEDS

•…
•…
•…
•…
•…
•…
• Question: Why isn’t he happy?

Janaria
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Activity 3. Consequences of consumerism
• Brainstorm about the following images:
Image 1
Source: http://www.dailystar.com.lb/Cartoons.aspx?id=948&page=6#axzz2v5mMGOvv, February 2014

Image 2
Source: http://www.redbubble.com, February 2014
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Image 3
Source: http://hellenjc.wordpress.com/tag/consumerism/, February 2014

Image 4
Source: http://www.dailystar.com.lb/Cartoons.aspx?id=948&page=6#axzz2v5mMGOvv, February 2014
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• Dialogue about the following themes:
Overconsumption
Degradation of the environment
Raw materials vs. consumerism
Needs and wishes
Social differences
Economical conditions in poor countries
Consequences of consumerism
• Quotes for the reflection:

!?

“Money cannot buy happiness” (famous proverb)
“To live fully, we must learn to use things and love people,
and not love things and use people” (John Powell)
“There is enough on earth for everybody’s need,
but not for everyone’s greed” (Ghandi)

Activity 4: Life conditions around the world

• Grammar: Use the following expressions to describe the pictures:
he

needs / doesn’t need

she

has / doesn’t have
need / don’t need

They

have / don’t have

There is
There are
• Memory game: After watching the pictures, remember the details:
Question: Which is the picture showing…?
Answer: Number…
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MEMORY GAME
Source: SED

1. Toys (Equatorial Guinea)

Janaria
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2. Water (Equatorial Guinea)

3. Washing dishes (Bolivia)

4. Washing clothes (Ivory Coast)

5. Child labour (Ivory Coast)

6. Cooking (Ivory Coast)

7. Travelling (India)
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Activity 5. Actions for a responsible consumption

Students from Korhogó (Ivory Coast) participate in a Healthfulness Group
to remove waste from public places. Source: SED

Group tasks:
• Make a list of things you can do to change irrational consumerism. Find information in internet.
• Make your own anti-consumerism poster. Find pictures in internet.
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NATURA-ZIENTZIAK

“Kontsumo-ondasunak eta
beharren asetzea”

Mandeké Kaabo-ko komunitateko produktuak. Iturria: SED artxiboa
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Irakaslearen fitxa
Ikasgaia
INGURUNEAREN EZAGUERA, Lehen Hezkuntza, Bigarren Zikloa

Helburuak
1. Kontsumo neurrigabeak beste pertsona batzuen gain eta ingurumenean dituen ondorioen kontzientzia hartzea.
2. Kontsumo arduratsuaren urrezko arauak praktikan jartzea: berrerabili, birziklatu, birbanatu.

Edukiak
Kontzeptuak

• Kontsumo-ondasunak (iraunkorrak
eta galkorrak)

• Kontsumo-ondasunak ekoizteko
prozesua.

Prozedurak

• Testuak aztertzeko teknikak.
• Eskemen erabilera.
• Gaiak taldeka aurkeztea (hormairudiak, ppt).

• Kontsumismoa.

Jarrerak

• Sentiberatasuna herrialde pobretuetako bizi-baldintzen aurrean, bereziki haurrei dagokienez.

• Kontzientzia kritikoa kontsumitzailearen zereginari buruz.

• Ekoizpen- eta kontsumo-zikloa.
• Kontsumo arduratsua.

Gaitasunen araberako programazioa
Gaitasuna

Zehaztasuna

Hizkuntza-komunikazioa

Hainbat testu mota eta horien egitura formalak.

Matematika

-

Jarduerak
1,2

Mundu fisikoaren ezagutza eta hareKontzeptuak zehazteko jarduera praktikoak.
3,4,5
kiko elkarrekintza
Informazioaren trataera eta teknolo- Kontsumismoaren ondorioei buruzko bilaketa gidatua eta in2,3,4
formazioa hautatzea.
gia digitala
Gizartea eta herritarrak

Kultura eta artea

Janaria

Irakurketa, beste errealitate batzuk ezagutzeko eta ulertzeko.
Hizkuntza erabiltzea haurren eskubideei buruz sentiberatzeko 1,2
baliabide gisa.
Beste kultura batzuetako gai antropologikoei eta artelanei
3
buruzko eskulanak.

Ikasten ikastea

-

Norberaren autonomia eta ekimena

Talde-jardueretan inplikatzea (ekimena, parte-hartzea).
2
Elkarrizketa erabiltzea jarduera arautzeko baliabide moduan.
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Denboralizazioa
A SAIOA

• 1. jarduera

• 3. jarduera

• 2. jarduera

• 4. eta 5. jarduerak (azalpena)

Materialak
• Irudiak: SED artxiboa.
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Unitatearen garapena
1. zatia: Kontsumo-ondasunak eta beharren asetzea

1. jarduera: Kokúren bizitza
• Irakurri arretaz hurrengo testua:
Kokúren bizitza
Testua eta argazkia: SED artxiboa
Kokú Kouassi Philip mutikoak 9 urte ditu. Tayamoukro izeneko
herrixka batean bizi da, Boli Kostako erdialdean, gurasoekin, lau
anaiekin eta hiru arrebekin batera. Bere etxea lasto-buztinezkoa
da, eta bi gela ditu; biltegi txiki bat ere badu kanpoan. Kokúren
ama-hizkuntza baulé-a da, baina bere herrialdeko jende askok
frantsesa hitz egiten du baita ere. Kokúren familia ohian tropikalak ematen duenetik eta animalia batzuen hazkuntzatik bizi
da: papaiak, mangoak, ñameak, platanoak eta, noizean behin,
oilo-haragi apur bat jaten dituzte. Adinekoen Kontseiluak hartzen ditu erabakiak herrixkan, eta une honetan arduratuta daude,
herrixkan edateko urik eta argindarrik ez dagoelako. Sendagairik
ere ez dago. Festaren bat ospatzeko, zuhaitz handiaren inguruan biltzen dira denak, mozorroen dantzekin ondo pasatzeko
eta bangia edateko (palmondoaren likorea).
Konparatu zure bizitza Kokúren bizitzarekin
• Zer desberdintasun daude zure etxearen eta Kokúren etxearen artean?
• Zerrendatu astero jan ohi dituzun elikagaiak.
• Nork koordinatzen du zure hiriaren funtzionamendua? Eta zein dira arazo nagusiak?
• Zertarako erabiltzen duzu ura zure etxean?
• Egin argindarrarekin ibiltzen diren tresnen zerrenda.
• Deskribatu zure hiriko festa-egunak.
Aurreko erantzunetatik abiatuta, egin eskema bat, zuen bizimoduaren alderdiak konparatzeko:
Kokúren bizitza

•…
•…

Nire bizitza

•…
•…

Azken gogoeta: Zure behar guztiak aseta dituzula uste duzu? Eta Kokúk?
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2. jarduera: kontsumo-ondasunak
Kontsumo-ondasunak behar bat asetzeko erosten edo saltzen diren produktuak edo zerbitzuak dira. Hala, bada,
elikagaiak, jantziak, etxebizitza, hezkuntza edo osasun-arreta azpimarra ditzakegu. Honela sailkatzen dira:
• Lehen mailako produktuak: naturatik zuzenean lortzen direnak, fruta adibidez.
• Landutako produktuak: lehengaiak eraldatzean lortzen direnak, adibidez, zuhaitz baten zurarekin egindako
mahai bat.
• Zerbitzuak: pertsona baten lanari esker behar bat asetzen dugunean. Kontsumo-gizarteko zerbitzu garrantzitsuenak hezkuntza eta osasuna dira, eta Estatuak ordaintzen ditu.
Kontsumo-ondasunen iraupenaren arabera, beste sailkapen bat egiteko aukera dugu:
• Kontsumo-ondasun iraunkorrak: denboraldi luzean erabil daitezkeenak, hala nola jantziak, etxeko tresna
elektrikoak eta etxebizitza.
• Kontsumo-ondasun ez-iraunkorrak: behin bakarrik erabil daitezkeenak, janaria adibidez.
• Kontsumo-ondasun galkorrak: denboraren poderioz baliagarri izateari uzten diotenak, beren ezaugarri naturalak galtzen dituztelako edo kontserbazio-baldintzak aldatzen direlako. Adibidez: janaria, denborarekin usteldu
egiten baita.

Lehengaiak

Produktuak

Berotegi efektuko
gasak Hondakinak

Energia

Kontsumo-ondasunak ekoizteko prozesuaren eskema erraza
Kontsumismoaz hitz egiten da funtsezkoak ez diren ondasunak eta zerbitzuak metatzen, erosten edo kontsumitzen direnean. Eskala handiko kontsumo masibo horrek ondorio garrantzitsuak ditu:
• Baliabide naturalen gehiegizko ustiapena.
• Ingurumenaren kutsadura eta degradazioa.
• Aberatsen eta pobreen arteko desorekak.
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Ekoizpen eta kontsumoaren zikloa.

Kontsumismoaren aurrean, gero eta jende gehiago identifikatzen da kontsumo arduratsuarekin, ezaugarri hauek ditu:
1. Gure beharrez arduratzea, eta ez gure apetez.
2. Produktuak ekoiztu dituzten pertsonen bizi- eta lan-baldintzez arduratzea, esplotazioa ez sustatzeko.
3. Ingurumena zaintzeaz kezkatzea.
Kontsumo arduratsua egiteko zenbait ideia:
• Behar duzuna erosi soilik.
• Erabilera bakarreko produktuak baztertu.
• Ez alferrik bota janaririk, jantzirik edo erositako beste edozer gauzarik.
• Pentsatu objektu zaharrak konpon daitezkeen edo beste zerbaitetarako aprobetxa daitezkeen.
• Aurreztu ura.
• Murriztu botilaratutako uraren kontsumoa.
• Aurreztu energia, itzali argiak edo etxeko tresna elektrikoak erabiltzen ez dituzuenean, optimizatu aire girotua.
• Erabili paper birziklatua.
• Murriztu plastikoen erabilera, eta material biodegradagarriak erabili horien ordez.
• Hondakinak murriztu, urrezko hiru arauak aplikatuta: murriztu, berrerabili, birziklatu.
4 edo 5 pertsonako taldeak osatu eta egin horma-irudi bat kontsumismoaren ondorioei buruz. Lana prestatzeko,
bilatu informazioa eta irudiak Interneten. Txandaka, prestatu Power Point-eko aurkezpen bat goiko eskemako
gaiarekin, taldean edo ikasle guztien aurrean aurkezteko.
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2. zatia: Urrezko arauak praktikatzeko jarduerak

4. jarduera: BIRZIKLATZEA – Birziklatutako jostailuen lantegia
Baliabide ekonomiko gutxiago dituzten pertsonek probetxu handiagoa ateratzen diete gauzei. Begiratu ondorengo
adibideari. Kossou lakuko (Boli Kosta) arrantzaleen herrixka batean, arrantza egiteko tranpak egiten dituzte plastikozko ontziekin.

Arrantzarako tranpak, Kossou lakua (Boli Kosta)
Birziklatzea aurrez erabilitako material bati prozesu bat aplikatzean datza, material hori berriro erabili ahal izateko.
Produktu baten balio-bizitza luzatzeko modu bat da. Lantegi honetan, honako hauek beharko ditugu:
Hondakin-materialak

•
•
•
•
•
•

Janaria

Kartoia
Tapoiak
Plastikozko ontziak
Tetrabrikak
Sukaldeko edo komuneko paperaren tutuak
…
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Tresnak eta beste material batzuk

• Guraizeak
• Kola zuria
• Arkatzak
• Pintzelak
• Tenperak
•…
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Hainbat aukera proposatzen dizkizuegu:
A. aukera: Afrikako herrixka baten maketa
Argazkian agertzen den herrixkaren antzeko maketa bat egingo dugu. Horretarako:
• Erabili kartoi bat maketa gainean ezartzeko.
• Bilatu komuneko paperaren tutuak edo kartoizko tutuak egin.
• Kartoi-zatiak bildu, oinarri zabaleko konoak egiteko.
• Itsatsi kono bat zilindro bati, eta hori, berriz, maketaren oinarri moduan jarritako kartoiari.
• Itsatsi hortzetako zotzak konoaren gainean.
• Eraiki nahi adina etxola.
• Margotu etxolak kolore egokiekin

Eredua

	
  

Maketa
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B aukera: aurpegiko mozorro afrikarrak
Mozorroak askotan agertzen dira hainbat herrialdetako adierazpen kulturaletan. Hainbat erabilera izan ohi dituzte:
antzerkia, dantzak, inauterietako mozorroak, apaingarriak…

Ezkerrean: mozorroen dantza Toumodi-Sakassou herrixkan (Boli Kosta).
Eskuinean: senufó (goian) eta baulé (behean) kulturetako mozorroak.
Egin zure mozorroa. Hurrengo urratsei jarraitu:
• Bilatu mozorroen diseinuak Interneten.
• Marraztu zure mozorroaren irudia kartoi batean.
• Egin erliebea (bekainak, sudurra, ezpainak) kartoiaren gainean itsatsitako tututxoekin.
• Estali mozorroa sukaldeko paper-zatiekin, eta busti kolarekin eta urarekin egindako nahastura batekin.
• Utzi mozorroa lehortzen.
• Margotu nahi duzun bezala.

C aukera: egin zure jostailua
Baliatu zure sormenaz edozein jostailu edo eskulan egiteko, botatzeko objektuak erabiliz…
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5. jarduera: BERRERABILI – Trukearen merkatua
Kontsumo arduratsua eta iraunkorra sustatzeko beste ideia bat produktu baten bizitza luzatzea da, baliozkoa izateari uzten dion arte. Produktuak berrerabiltzeko hainbat aukera daude: hondatutako produktuak konpontzea (erabili eta bota beharrean), bigarren eskuko dendetan erostea eta trukea.
Ikertu Interneten:
• Zer da trukea?
• Bilatu trukea zer den adieraziko duen irudi bat edo argazki bat.
• Bilatu gaur egun trukea erabiltzen den adibideren bat.
Trukearen merkatua
• Antolatu trukeak egiteko merkatu bat ikastetxean.
• Bildu etxean dituzuen objektu txikiak, jada erabiltzen ez dituzuenak, eta ematea axola ez dizuenak. Adibidez,
aspaldiko jostailu baten lupa, koloretako margoen kaxa bat, ipuin bat, jostailuzko haur-kotxe bat…
• Egoera onean egon behar dute.
• Adostu une bat (asteburuan edo arratsaldean, eskola amaitu ondoren) objektuak aldatzeko.
Gogoeta
• Zer abantaila aurkitzen dizkiozue trukeari erosteko ohiko moduarekiko?

6. jarduera: BIRBANATZEA – Merkatu solidarioa
Kontsumo arduratsuaren barnean gero eta ezagunagoa egiten ari den beste arau bat birbanatzearekin lotutakoa
da: pertsona guztiek bizitzako behar dutena izateaz arduratzea.
Merkatu solidarioan, jada behar ez ditugun edo nahi ez ditugun eta egoera onean dauden objektuak salgai jar
ditzakegu, eta salmenta horretatik lortzen dena helburu solidario baterako zuzenduko dugu.
Gure proposamena ikastetxean merkatu solidario bat antolatzea da: ikasle eta gurasoei gonbita egingo diegu, jada
erabiltzen ez dituzten objektuak eraman ditzaten eta merkatuan parte har dezaten, aukeratu dugun helburuarekin
bat egiteko.
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