ETXEAN EGITEKO JARDUERA

Paperezko istorioak
Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailak
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1. “Paperaren historia”
Entzun, disfrutatu eta ikasi paperaren historia. Ipuina entzuteko, klikatu web orrian dagoen
Mixcloud link-ean.

2. Haginak eta kurriloak

 Hagin bat ikusi al duzu inoiz?
Iruñean badira zenbait: Taconeran, Ingurumen
Hezkuntzako Museoko patioan (Arrotxapea), ....
Ateratzen zaren hurrengoan, ea aurkitzen dituzun!
Haginak hosto iraunkorreko zuhaitzak dira. Horrek esan
nahi du neguan ez direla hostorik gabe biluzik geratzen,
eta haien hostoak pixkanaka-pixkanaka berritzen
doazela. Horrek zuhaitzarekiko interesa pizten die
animalia askori haien adar eta hostoen artean
babeslekua topatzen baitute.



Ezagutzen al duzu hosto iraunkorreko beste zuhaitzik?



Marraztuko zenuke?



Hosto erorkorreko zuhaitz baten izena al dakizu (neguan hosto guztiak galtzen dituen
horietakoa)?



Marraztuko zenuke?

 Kurriloak ezagutzen dituzu?
Udazkenean hegoalderantz bidaiatzen ikusten ditugu, eta negu amaieran iparralderantz. Entzun,
ea haien kantuak ezagun egiten zaizkizun: https://bit.ly/3bbmLKA
Kurrilo izen onomatopeiko bat da. Ba al dakizu zer diren onomatopeiak? Adierazten duten
horren soinua imitatzen duten hitzak dira, esaterako kurriloa, kukua...
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Idatzi beste hitz onomatopeikoren bat:



Kurriloen soinua imitatuko zenuke?

Migrazioetan taldeka bidaiatzen dute kurriloek, eta gezi zein V itxurako marrazkiak egiten
dituzte zeruan. Inoiz halakorik ikusi al duzu?

Kurrilo talde horiek oso ugariak izan daitezke.


Zenbat kurrilo daude eskuineko argazkian hegan?
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3. Paperik onena, erabiltzen ez dena

 Papera etxean


Zure familiaren laguntzarekin, egizu etxean dituzuen paper guztien errepasoa:
komuneko papera, idaztekoa, mukiak kentzekoa, sukaldeko papera, paperezko
ahozapiak...
Idatzi eta marraztu etxean dituzuen paper-mota guztiak:

 Papera birziklatzea:


Etxean dituzuen paperetako batzuk ziur aski paperarendako edukiontzi urdinera botako
dituzue, birziklatu eta berriz ere papera egiteko. Baina beste batzuk, paper zikinak
(komuneko papera salbu, hori komunera botatzen baituzue), ezin dira birziklatu eta
edukiontzi berdean amaitzen dute, eta hortik zabortegira doaz.
Egin bi zerrenda etxean dituzuen paper-mota ezberdinekin. Batean edukiontzi urdinera
botatzen dituzuenak jarri, eta bestean, edukiontzi berdera doazenak. Bi edukiontziak
marraz ditzakezu eta zerrendak barruan idatzi.



Zenbat paper-mota jarri dituzu zerrenda bakoitzean? Zein zerrenda da luzeagoa?
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 Papera murriztea:


Zure familiarekin batera begiratu etxean dituzuen paper-motei buruzko zerrenda, eta
pentsatu “erabili eta botatzeko” paper horietakoren baten ordez gehiago irauten duen
beste produkturen bat erabiltzen ahal duzuen. Idatzi eta marraztu

4. Mezua hedatzen lagunduko didazu?


Kurriloak lagun ditut, zuk ere lagundu nahi? Zure irudimena erabili, idatzi, marraztu,
egizu gehien gustatzen zaizun hori honako mezu hau hedatzeko: “Paperik onena, erabiltzen ez
dena”

Zure lanen bat partekatu nahi baduzu (marrazkiak, soinuak, argazkiak...), hona bidali ahal
dizkiguzu: educacionambiental@pamplona.es. Eta nahi baduzu gure sare sozialetan partekatuko
dugu.
Eskerrik asko mezua hedatzen laguntzeagatik!
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