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AURKEZPENA
Bizitza lo dauden hazietatik sortzen da, sotila den zerbait, beroa, hedatzen den argia nabaritzen
dutenean, esnatu eta zabaltzen baitira. Terapeutikoa da pertsonen naturarekiko lotura: bizitzarekin
lotzen gaitu, haren zikloekin, behar dituen zainketekin eta oparitzen digun irekitze-prozesuarekin.
Haurtzaroan naturarekiko lotura estua duten pertsonek beren osasun fisikoa eta emozionala indartu
egiten dute eta, halaber, ingurumenarekiko sentsibilitate handiagoa garatzen dute. Irekitzen dira.
Lokatza eskuekin ukitzea, aztarrika egitea, putzuak zeharkatzea eta baratze bat haztea osasungarria
da. Eta oro har, sakona eta guztiz hezigarria.
Lotura hori sustatzeko, beharrezkoa da pertsonak ingurune naturalera heltzea. Hala ere, populazioaren
gehiengoa gaur egun hirietan biltzen da. Landa- eta hiri-gizartea interdependenteak dira eta horiek
berriz ere elkartzea nahitaezkoa da, bizi-zikloekin bat datozen gizarteenganantz aurrera egiteko. Hiria
eta landa elkartzen ditugunean, berriz elkartzeko, ezagutzarako eta bizikidetzarako atea irekitzen da.
Haurtzaroaren eta ingurune naturalaren artean afektuzko-lotura bermatzea, haurtzaroari ingurumenerronkei aurre egitea ahalbidetuko dion substratuaren parte da. Helburu horrekin, Iruñeko Udalaren
Ingurumen Heziketarako Taldeak martxan jarri zuen Eskola-baratze ekologikoen ekimena, lurrarekiko
errotzearen afektuzko-lotura hori lantzeko modu gisa.
Ikastetxeetan baratzeak sortzea erraztuz, irakasle talde bakoitzak, familiak, ikasleak... Eskola-baratzearen
proiektu propioa lantzen joan dira, esperientzia desberdin eta askotarikoetara irekiz.
Ikastetxeekin (Amaiur ikastola, Doña Mayor HLHIP, García Galdeano HLHIP, Mendigoiti HLHIP, Mendillorri
HLHIP, Arrotxapea HLHIP, Sanduzelai HLHIP eta etorriko direnekin) batera aritzea lagungarri izan zaigu
esperientzia horiek burutzeko beharrezko baliabideak geroz eta hobe definitzeko.
Proiektu honetan sortutako baliabideetako bat Unitate didaktiko hau da, programan parte hartu
duten ikastetxeek iradokitakoa, baratzea curriculumean sartzea errazten duen tresna gisa.
Unitate didaktiko hau sortzean, proiektua osatzen duten ikastetxeekin elkartrukea egiteaz gain,
ekarpen handia ere jaso dugu Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak eta Irakasleei
Laguntzeko Zentroak (ILZ) antolatutako “Eskola-baratze ekologikoak: ikasketarako haziak” ikastaroan
parte hartu duten irakasleen ezagutzatik eta bizipenetatik.
Gida honetan ernatuko diren eta bizimodu jasangarriagoak emango dituzten haziak aurkituko
dituzuelakoan.
Esker mila hori posible egin duzuen guztioi.
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SARRERA
Baratzea bioaniztasun-gunea da eta askotariko fruituak ematen ditu, hala nola elikagaiak,
ezagutza, adiskideak, bizipenak, emozioak, etab. Fruitu horiek guztiek pertsonak bere

osotasunean elikatzen dituzte. Horregatik, barazkiak baino askoz gehiago hazteko balio duen
soroa da eskola-baratzea, ingurumeneko hezkuntza eta sentsibilizaziorako aukera ere
badelako.

Unitate Didaktiko hau hau hazi-multzo gisa sortzen da, eta Haur zein Lehen Hezkuntzako

irakasleei eskaintzen zaie hautatu, erein, zaindu eta uzta jasotzeko, horrela ikasleak eta bere
burua elikatuz. Hortaz, proposamen honek bermatuko du eskola-baratzea ingurumeneko

hezkuntzarako eta sentsibilizaziorako hazia izatea, ikasle zein irakasleen hazkuntza
elikatzeko, hiri jasangarriago bateranzko bidean.
Unitate Didaktikoak bi atal ditu:
1.
Lehen atalean definitu eta deskribatzen dira eskola-baratzea martxan jarri eta

mantentzeko oinarrizko ekintzak: baratze-lanak eta horien planifikazioa, konpostajea,

eta baratzearen inguruan egiten denari buruzko informazio zein komunikazioa. Ekintza

horien bidez eginen du aurrera eskola-baratzeak eta, hortaz, hezkuntza-komunitate
osoak hartuko du parte haren garapenean. Ikastetxe bakoitzak bere antolaketa adostu
beharko du hiru zutabe hauek ezarri eta finkatzeko.

2. Bigarren atalean proposamen didaktikoa dago, eta bertan Haur zein Lehen Hezkuntzako
irakasleendako jarduerak jasotzen dira. Irakasleek hautatu eta garatzen ahalko dituzte

jarduera horiek edota horien ondorio direnak, eta eskola-curriculumean txertatuko
dira, horren barnean hartuz hala baratzea nola ingurumen-hezkuntza. Jarduera hauek

honako atalak izanen dituzte: Ezagutza-arloak, Hezkuntza-etapa, Gaitasunak, Iraupena,
Helburuak, Egutegia, Garapena, Baliabide materialak eta Argibide gehigarriak.

Unitate Didaktiko hau lurra bezalakoa da, bizia eta malgua,
esperimentazio eta apaltasunetik ikaskuntza laguntzeko prest,

aldaketa eta hobekuntzetarako proposamen berriei irekita,
eskola-baratzeak lora daitezen eta ingurumen-hezkuntzaren

haziak eman ditzaten, horiek beste eskola-baratze batzuetan
hedatu eta ernetzearren.
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Hezkuntza etapa
GUZTIENTZAKO
JARDUERAK

HEZKUNTZA ETAPA GUZTIENTZAKO JARDUERAK

01
BARATZEKO TXOKOA
HELBURUAK
Eskola-baratzearen inguruan egiten ari den lana ikustaraztea.

Ezagutza eta esperientziak partekatzeko gune komuna sortzea.
Eskola-baratzeaz galderak egiteko toki bat edukitzea.

Baratzearen bidez hezkuntza-komunitatea ingurumen-gaietan sentsibilizatzea.

GARAPENA
Ikastetxean, jende asko igarotzen den toki

laguntzako landareetan, eta abarretan).

bat sortzean datza, bertan eskola-baratzearen

gunea erabiltzen duten taldeen artean lanak

batean, begi-bistan, ikasle guztien artean gune

inguruan egiten ari den lana ikustarazteko, eta
aldi berean baratzeari buruzko kontsultarako
gune praktikoa bihurtzeko.

Baratzeko txokoak baratzea bezalakoa izan
behar du, gune bizia, aldakorra eta hezkuntzakomunitate osoaren artean sortua; bertan
askotariko materiala egonen da:

 Baratzeko koadernoa: Baratzearen inguruan
egindako lan guztia hor dokumentatuko da.
Lan bat egiten den bakoitzean (ereintza,
landaketa,

ureztatzea...)

uzta

lana

edo

haziak

egin

duen

jasotzea,

taldeak

koadernoan erregistratuko du eta adierazi
hala data nola aipagarritzat jotzen den

gainontzeko informazioa (izurriteak agertzea,
ustekabeko bisitarien behaketa...). Erregistro

honek landareen zikloak zenbat irauten
duen jakiteko balioko du, bai eta ereintza
zein

landaketen

arrakasta

alderatzeko

ere, egoera ezberdinetan (ilargi-zikloetan,
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Gainera, baratze-koadernoa beharrezkoa da
antolatzeko (jakin nondik nora jarraitu lanean).
Hezkuntza-etapa bakoitzera egokituko da

haien gaitasunen arabera, marrazki, irudi,
idatzi eta abarren bitartez.

 Egutegia: Ohiko egutegia da, barne harturik,
halaber, ilargikoa. Honako datu hauek
jasoko ditu:

- Meteorologia: Euri eta tenperaturaren
eguneroko erregistroa.

- Egitekoa: Adieraziko da zein pertsona/gela
arduratuko diren konpostaz eta baratzeko
lanez.

 Meteorologia: Erregistratuko

da

zenbat

egunetan egiten duen euria, kazkabarra eta
elurra, eta horien kopurua.

  Baratzeko egutegia: Egutegi teorikoa, erein,
landatu eta biltzeko.
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 Argazkiak: Ikasleak baratzeko lanak egiten,
barazkiak, baratzeko lanabesak, etab.

  Baratzeko lanabesak: Marrazki edo argazkia,

 Baratzeko herbarioa. (Ikus 18. jarduera)
 Baratzeko hazien erakusketa:

formatutan egin daiteke, hala nola beirazko

izena, erabilera eta erabiltzeko modua. (Ikus

potoak, poltsak kortxo batean, etab. [Guía

10. jarduera)

de recursos didácticos de la Red de huertos
escolares de San Sebastián de los Reyes

Baratzeko errezetak: Baratzeko elikagaiez
eginak.

 Ba al zenekien?: Eskola-baratzeko bitxikeriak,

https://bit.ly/2vvgWVB (30. or.)]

 Askotariko arte-adierazpenak. Adibidez:
urtaroen zuhaitza, lapbooks, txorimaloak, ...

aurkikuntzak eta abar jasotzeko gunea.

[Guía de recursos didácticos de la Red de

huertos escolares de San Sebastián de los

 Baratzearen arauak: Prozesu partizipatibo

Reyes https://bit.ly/2vvgWVB (16. eta 23. or.)]

bat abiatuko da, maila guztietako ikasleen

partaidetzaz, xede harturik ikasle guztiek
ezagutu eta gehienek onetsitako arauak
onestea,

halako

moduz

non

Hainbat

ikasleen

errespetua araudiarekiko sustatuko baita.

Gainera, Baratzeko txokoko komunikazio-gunea
eramaten ahal da ikastetxeak prest dituen
beste komunikazio-gune batzuetara, horietan
eskola-baratzea kokatzeko. Adibidez:

 Baratzearen mapa: Barne hartzen ditu,

batetik, baratzearen hasierako diseinua, eta,
bestetik, landatu edota ereiteko lanak egin

eta gerokoa. Egiaztatu behar da hasierako

diseinua errespetatu den, eta aldaketarik
eginez gero, adierazi zein. Gune fisikoaren

-
Gune digitalak: Blogak, webguneak, sare
sozialak, etab.

- Aldizkaria
- Eskolaren irratia
- Eta abar.

diseinuaz gain, zehaztuko da ikasmaila

bakoitzak zein espezie erein edo landatu
behar dituen. (Ikus 3. jarduera)

ARGIBIDE GEHIGARRIAK
• Baratze ekologikoaren koadernoa: https://bit.ly/2npgwMg
• Bizi Baratzea: www.bizibaratzea.eus

• Ilargi-faseak: https://www.tutiempo.net/luna/fases.htm
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02
KONPOSTAJEA: ZIKLOARI BURU
EMANEZ
HELBURUAK
Konposta egiten ikastea.

Hondakinen baliabide organikoak kudeatzea.

Hezkuntza-komunitatea sentsibilizatea, zikloak ixteak eta, hortaz, lurrari dagokiona itzultzeak duten
garrantziaz.

GARAPENA
 K onpostegi
gunean

eta

bat

paratzea

hondakinak

baratzearen

gaika

biltzeko

gune batzuk ezartzea (patioan, jantokian,
ikasgeletan,

irakasle-gelan...).

Ikastetxeek

konpostegirik eduki ezean eta irakasleek ez
badute behar adinako prestakuntzarik horiek

engaiatzeko xedez, jantokiko langileei ematen

ahal zaie jantokiko materia organikoa jaso
eta konpostegira eramateko ardura.
Iraupena: 5 min eguneko.
 Patioko

materia organikoa jasotzeko:

zuzen erabiltzeko, Iruñerriko Mankomunitateak

Horren arduradunak izendatuko dira, txandaka

prestakuntza

eta konpostegira eramateko. Arduradunen

erabiltzeko

ari daitezen bertako materia organikoa jaso

behar duten ikastetxeei (http://www.mcp.es

egutegia ikusgai jarriko da Baratzeko txokoan.

konpostegiak

eta

horiek

eskaintzen

dizkie

halakorik

webgunea kontsultatu).

Iraupena: 5 min eguneko.

Iraupena: 50 minutuko 2 saio.

 M ateria

organikoa

irakasleen

gelatik

 M ateria organikoa biltzea ikasgeletan,

jasotzeko: Horren arduradunak izendatuko

erabakiko du nola izendatu gai honetaz

organikoa jaso eta konpostegira eramateko.

eta txandek zenbat iraun behar duten

egunetan).

konpostegian uzteko. Ikasgela bakoitzak

dira, txandaka ari daitezen bertako materia

txandaka arduratuko diren ikasleak, bai

Iraupena: 5 min aldiro (astean bi edo hiru

ere.

 Konpostajearen mantentze-lanak: Konpos-

Iraupena: 5 min aldiro (astean bi edo hiru
egunetan).

 Materia organikoa jantokitik jasotzeko:

Hezkuntza-komunitate osoa proiektu honetan
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taren iraulketa eta orekaren kontrola, materia
hezearen

eta

lehorraren

proportzioari

dagokionez, bai eta konposta baratzean

uztea ere. Aste bakoitzean baratzearen
mantentze-lanez zer ikasgela arduratu eta
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hori bera arduratuko da konpostajearen
mantentze-lanez.

Iraupena: 10 min (astean behin).

den lehen urtean, zenbait sentsibilizazio-

jarduera ere egin behar dira, ulertarazteko zer
garrantzitsua den prozesu hau hondakinak

berreskuratzeko, eta horren ondorioz, lurra
aberasteko ere. Zenbait adibide:

konposta

bota

eta ez botatzearen artean? Egiaztatzeko

esperimentu txiki bat egin dezakegu, eta

tomate, uraza, tipula eta abarren sail berean

landare batzuk ongarrituko ditugu eta beste
batzuk ez, gero ikusteko horien hazkuntzan
ezberdintasunik ote dagoen.

egiaztatzen ahal da, eta landare batzuetan

Materia organikoa usteltzen da, prozesu

horri esker konposta sortzen ahal da, eta

hori bere aldetik lurrera itzultzen ahal da.
Oso erraz esperimentalki lan egiten ahal

dugu fenomeno honen inguruan. Ikasgelako

guztien artean gure elikaduran ohikoak diren
bi elementu (ogia, fruta, etab.) eta jangai ez
diren beste bi ohiko elementu (aluminiozko
papera, plastikozko edalontzia, etab.). Gero

baratzean lekua bilatuko dugu esperimentu
hauek

ezberdintasuna

(sustrai, hosto, fruitu eta abarrekoetan)

Deskonposizioa.

elementu

da

Horrez gain, landare-mota ezberdinetan

• Haur-Hezkuntza eta LHko 1. zikloa:

egiteko;

Zer gertatzen da

konposta botatzen dudanean?

Zein

 Sentsibilizazio-jarduerak: Konposta egiten

bat

•
L ehen Hezkuntza:

lurperatu,

ureztatu eta gutxienez 4 astez uztean datza.
Denbora horren buruan lurpetik aterako

genituzke ea zer gertatu den jakiteko. Ikusiko

dugu materia organikoaren degradazioa
handia izan daitekeela, edo hura desagertu
ere egin daitekeela; baina, ez ordea plastikotik
deribatutako elementuak edo metalak. Hortik

besteetan baino eragin handiagoa ote duen
ikusi.

Informazio-iturria:

“El

huerto

escolar

ecológico”. Montse Escutia. Grao argitaletxea.
150.or.

• Hondakinen memoria-jolasa:
Konplexutasun maila ezberdineko bertsioak
egin daitezke.

1. bertsioa: Kartak egitea hainbat hondakinen
eta

edukiontzien

irudiekin

(materia

organikoaren kasuan, edukiontzi marroia
eta konpostontziak sartu). Jolasean karta-

bikoteak egin beharko ditugu, hondakinak

eta dagokion edukiontziak bat etorri beharko
dutelarik.

aurrera, ahalik eta hondakin ez-organiko

2. bertsioa: Kartak egitea

lan egin dezakegu, horiek degradatzeko

organikoaren kasuan, edukiontzi marroia

gaitasuna direla eta.

inguruan egiten den kudeaketaren arabera

gutxien sortzearen garrantziaren inguruan

eta

zailtasunak

eta konpostontziak sartu) eta hondakinen

eta

Ingurumenean

Informazio-iturria:

“El

huerto

irauteko
escolar

ecológico”. Montse Escutia. Grao argitaletxea.
148. or.
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edukiontzien

hainbat hondakin

zertara

bideratzen

irudiekin

diren

(materia

(lurra,

beira

birziklatua, paper birziklatua, zabortegia...)
eta horien irudiekin. Jolasean hiru karta
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lortu beharko dira: Hondakin batena, horri
dagokion edukiontziarena eta hondakina

zertara bideratuko den eta horren irudiari

• Iruñerriko Mankomunitateak

sentsibilizazio-saioak eskaintzen ditu:
 Helduendako (irakasleak, familiak, atezainak,

dagokion karta.

jantokiko langileak): https://bit.ly/2nmtIBj



ARGIBIDE GEHIGARRIAK
• Compostaje doméstico y comunitario. Iruñerriko Mankomunitatea: https://bit.ly/2nn6ew0
• Guía didáctica: sembrar educacion ambiental. Gaztela eta Leongo Junta:
https://bit.ly/2MytQsG (59-63. or.)

• Cuaderno de la huerta ecológica: https://bit.ly/2npgwMg (20-29. or.)
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03
BARATZEA ANTOLATZEN
HELBURUAK
Eskola-baratzearen egutegia egitea.

Baratzeko espazioa diseinatu eta planifikatzea.

Baratzea planifikatzeko irizpideak ezagutzea: Orientazioa, landareen taldekatzea, txandaketak, etab.

* Talde bakoitzak baratzean duen tokiaren eta hezkuntza-mailaren arabera eginen ditu egutegia eta planifikazioa.

GARAPENA
Baratzearen espazioak hainbat ezaugarri ditu,

Ikasleei eskatuko zaie taldetan bilduta taula

badugu, aztertu behar da zer landatuko den

eta eskola-baratzean hazi nahi dituzten

eta baratzea ahalik eta hobekien aprobetxatuko
leku bakoitzean eta noiz.

 “Baratzeko egutegia” egitea: Aintzat hartu

beharko dira zonaldeko baratze-egutegia,

baratzeak dituzten inguruko pertsonen
esperientziak eta eskola-egutegia. Hori

horrela, irakasleak, sarrera egiteko, ikasleei
galdetuko

die

haien

ustez

noiz

egin

daitekeen urazak landatu, tomateak erein,
marrubiak birlandatu, barazkiak bildu...
Galdera horiek, ikasleen erantzunak eta
piztutako

gogoeta

abiapuntu

hartuta,

ondorio honetara iritsiko dira: landareak
sasoi jakin batean landatu, erein eta

biltzen dira, eta sasoi horiek ezberdinak
dira espeziearen bizi-zikloaren arabera eta

gure eskualde bioklimatikoaren arabera.
Aprobetxatu

dezakegu

Iruñeko

buruzko errepasoa egiteko.

klimari

bat egiteko, urteko hilabete guztiak idatzi

espezieak idazteko tartea utziz. Ikasleek
inguru horretan baratzeren bat duten

senitartekoei/ezagunei galdetuko diete zer
erein, landatu eta biltzen duten hilabete

bakoitzean; horrela, taula osatzen ahalko
dute.

Behin

datuak

jasota,

taldeetako

bi

egutegia osatzen saiatuko dira gertuko
ortuzainengandik

eskuratutako

informazioa baliatuz, eta beste bi taldeek

baratze ekologikoari buruzko libururen

bat erabiliko dute horretarako. Jarraian,
dena bateratu eta egutegi bat adostuko

dute, proposamen ezberdinen eta eskolaegutegiaren arabera.

  “Baratzeko planoa” egitea: Horretarako,

hainbat gauza hartuko ditugu kontuan,
hala nola espazioen orientazioa, eguzki-
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eta itzal-orduak, inguruko haize nagusiak

egutegia eginen da, espezie bakoitzaren

zer premia dituzten espezieek hezetasunari

klima-ezaugarriak kontuan hartuta.

edo lurraren hezetasuna, eta era berean,
nahiz

intsolazioari

dagokienez,

edota

espezieen arteko elkarketak eta espezieak
txandakatzeko beharra.

Hortaz, bada zer egina hainbat ezagutza-

bizitza-zikloen arabera eta tokian tokiko

Gomendagarria da, laboreendako ez ezik
beste hauetarako espazioa uztea baratzean:

- Laborerik gabeko espazioa, ikusteko zein
den zati horren bilakaera naturala eta hori

arlotan:

- Matematika: Espazioak eta baratze-mailak
neurtzea proposatzen da eta lur-bolumenak

ereindako beste espazioekin alderatzeko.
- E sperimentatzeko
elkarketa

kalkulatzea.

- A rte-hezkuntza:

Baratze-alorrak

ez-gomendagarriekin ere elkartu eta zer

daitezke, loreontzi-euskarriak diseinatu eta

gertatzen den ikusi, edo espezie bera ilargi-

egitea, etab.

espazio bakoitzaren ezaugarriak (orientazioa,
aurreko

urteetako

laboreak,

etab.)

espezieen elkarketak aintzat hartuta.

eta

esperimentuak

gomendatutako espezieekin elkartu ez ezik

laboreak diseinatzeko proposamenak egin

erein edota landatu espazio bakoitzean,

ezberdinekin

Landare-

egiteko, adibidez espezie bat hautatu eta

eta

- Natur Zientziak: Proposatuko da zer espezie

espazioak:

ziklo desberdinetan landatu/erein, etab.

OHARRA: Jarduera hau ez da zehatzago azaldu

ikastetxe bakoitzaren ezaugarriek baldintzatuko
dutelako baratzean eginen den plangintza.

- Gizarte-zientziak: Ereintza- eta landaketa-

ARGIBIDE GEHIGARRIAK
• Manual práctico del huerto ecológico. Mariano Bueno
• Bizi Baratzea. Jakoba Errekondo

• “El huerto escolar ecológico”. Montse Escutia. Grao argitaletxea.
• Baratzeen egutegia. Cristinaenea: https://bit.ly/2MeD5kF

• Unidad Didáctica Integrada para la implantación de huerto y compostera en el ámbito escolar.
Granadako Junta: https://bit.ly/2BxHKZa (156. -162. or.)

• Guía didáctica: sembrar educacion ambiental. Gaztela eta Leongo Junta: https://bit.ly/2MytQsG
(orrialdeak: 20-21, 50-53, 68-71, 100-101)

• Manual de huertos escolares para docentes: https://bit.ly/2qP4O09 (52.-54. or.)
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04
LORATU DADILA BARATZEA!
HELBURUAK
Baratzea ekosistema gisa identifikatzea.

Baratzea zer den eta nola funtzionatzen duen jakitea.

Baratzeaz gozatu eta bertan emozio positiboak sortzea.

Ingurune naturala zaintzeko sentsibilizatzea, “orokorrean pentsatu, tokian-tokian jardun” delakoa
praktikan jartzeko.

Ikasteko eta esperientziak partekatzeko gunea sortzea.

GARAPENA
Haziak erein, landareak landatu eta mantendu

hizkuntzak eta, are, ikasleek haien edo

prebentzioa...), uzta jaso, eta egiten den lana

ere erabil daitezke.

(ureztatzea,

jorrak,

zurkaiztea,

izurrien

behatu eta dokumentatzea, esanguratsutzat
jotzen diren behaketekin batera.

 Behaketa: Abiapuntua, edozein azterketa

egiteko eta gero ikaskuntzarako ondorioak
ateratzeko, behaketa da. Baratzean edozein

lan hasi aurretik baldintzak behatu behar dira:

lurraren egoera, meteorologia, biztanleen
agerpena, landareen desagerpena, etab.

Ikasleekin baratzera joaten den bakoitzean
aukera dago hasierako behaketa-ariketa
egiteko.

 Ereitea: Ereiteko
eta

espezieak,

garaia

motak (zuzenean ala hazitegian)

baratzeko lan-egutegian ezarrita egonen
dira. Zuzeneko ereintza-lanetan, esparrua

hesolen eta sokaren bidez zedarrituko da.

Kasu guztietan adieraziko da zer espezie
den. Horretarako, komunikazio-hizkuntza
erabiltzeaz gain, ikasleak ikasten ari diren

15

familien jatorriagatik dakizkiten hizkuntzak
 L andatzea:

Egutegiak

espezieei

eta

baratzean kokatzeari buruz ezarritakoaren
arabera

landatuko

dira

landaretxoak

baratzean, egindako baratze-mapa oinarri.

Berebiziko garrantzia dauka baratzean

adierazteak zer landare landatu diren
hala ikasleen komunikazio-hizkuntzan nola
ikasleak ikasten ari diren edo ezagutzen
duten gainerako hizkuntzetan.
 M antenimiento:

Ureztatzea,

belarrak

kentzea eta izurriak kontrolatzea, besteak

beste. Lan horiek ikastorduetan egin
daitezke, baina patio-orduetan jarduera
dinamizatu gisa ere proposatu daitezke

* Rochapea HLHIPak (Iruña) baratzeko
mantentze-lanak patioa dinamizatzeko
jardueretan

txertatu

proposamenekin batera.

ditu,

bestelako

HEZKUNTZA ETAPA GUZTIENTZAKO JARDUERAK

Uzta: Ikastetxe bakoitzean erabakiko da zer
egin uztarekin, izan ere, aukera asko daude,

   T xorimaloak

une, kantitate zein espeziearen arabera

bateragarriak: eskola-jantokian erabiltzea,
ikasgelan errezetak egitea, familien artean

banatzea, hurbileko jantoki sozial bati
ematea, merkatuak antolatzea, etab.
 D okumentatzea:

Lan

mota,

data...

baratze-koadernoan erregistratuko dira,

eta informazio horrek pistak emanen ditu
aurrerantzean, jakiteko landareen bizi-

zikloei buruz, horiek hazteko baldintzak zein

neurritan diren onuragarri, etab. Halaber,
aipagarritzat

jotzen

den

behaketatik

ateratako informazioa ere dokumentatuko

egitea:

Hezkuntza-etapa

guztietan egin daitekeen jarduera da,

edo etapa ezberdinetako ikasleen arteko

jarduera ere izan liteke. Txorimaloa egiteko

materialak etxetik ekartzen ahal dituzte,
ahal dela erabiltzen ez diren materialen

berrerabilpena eta birziklapena sustatze
aldera (arropa zaharra, eskularruak, kapelak,

zapatak, erratza zaharren makilak eta abar).
Horrez gain, Baratzeko txokoa apaintzeko
beste txorimalo bat egin daiteke. Jarduera

hori ez da ikasturte guztietan eginen.
Lehen ikasturtean eginen da, eta ondoren
moldaketarik behar duen berrikus daiteke,

edo, urte batzuen buruan, are berri bat egin.

da.

ARGIBIDE GEHIGARRIAK
• Cuaderno de la huerta ecológica: https://bit.ly/2npgwMg (33.-63. or.)

• Unidad Didáctica Integrada para la implantación de huerto y compostera en el ámbito escolar.
Granadako Junta: https://bit.ly/2BxHKZa (156. -162. or.)

• Guía didáctica sembrar educacion ambiental. Gaztela eta Leongo Junta: https://bit.ly/2MytQsG
(75.-78. or.)

• Txorimaloa: Huerta y jardín. Andaluziako Junta: https://bit.ly/2MbZkrp (13. or., 10. jarduera)

• Txorimaloa: : Unidad Didáctica Integrada para la implantación de huerto y compostera en el
ámbito escolar. Granadako Junta: https://bit.ly/2BxHKZa (163.-164. or.)

• Ilargi-faseak: https://www.tutiempo.net/luna/fases.htm

• La Fertilidad de la Tierra: https://www.lafertilidaddelatierra.com

• Ipuina: La vida del huerto ecológico. López de los Monteros Giner, Azahar/Martínez Mercant,
Miguel. La Fertilidad de la Tierra

• Jaime y las bellotas. Tim Bowley; Inés Vilpi. Kalandraka
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05
EGUNEZ EGUN EGURALDIAREKIN:
ZER EGURALDI DUGU GAUR?
HEZKUNTZA-ETAPA Haur Hezkuntza

Lehen hezkuntzako 1. eta 2.

IRAUPENA
Ikasturte

osoa.

Lehen hezkuntzako 3. eta 4.

Lehen hezkuntzako 5. eta 6.

EGUTEGIA
Jardueraren

iraupena aldatuko da:

arabera

Ikasturte osoa

•E
 guraldiaren eguneroko erregistroa:
Egunero 5 minutu inguru.

• Hileko erregistroa Hilean 15 minutu, gutxi
gorabehera.

• Solstizioak ospatzea: Proposamenaren

arabera aldatuko da, saio bat eta egun
osoa bitarte.

EZAGUTZA-ARLOAK

HELBURUAK
Aldaketa meteorologikoak identifikatzea.

• Ingurunearen ezagutza eta hizkuntzena:

Urtaroak ezagutzea.

komunikazioa eta irudikapena.

Landareen bizitza-zikloak eta, beraz,
baratze-lanak urtaro ezberdinei lotzea.
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GARAPENA
Meteorologia dugu baratzean eragin gehien
duen faktoreetako bat, eta hori kontuan hartu
behar da honako hauetan: espezieak eta
haien haziera, egutegiak (ereiteko, landatzeko
eta biltzeko), ureztatze-beharrak, landareen
orientazioak, haizetik babesteko hesien, itzalen
eta abarren beharrak. Horregatik, hain zuzen,
garrantzitsua da zerura begiratzen ikastea eta
meteorologia (tenperatura, hezetasuna, euria...)
gure azalean berean sentitzea. Horretarako,
egunero emanen dute tartetxo bat ikasleek
egunetik egunera eta ikasturtean zehar
suertatzen diren metereologia-aldaketez ohar
daitezen.

jotzen den formatuan: Eguraldi-ikonoen
marrazkia, eguraldi-ikonoen eranskailuak, eta
abar. Eguneroko erregistroaz gain, zenbaketa

Egunero jarduera bat proposatzen da, zeruari
begiratu, eguraldia sentitu eta erregistratzeko,
horrela hainbat datu biltzeko: zenbat egunetan
egiten duen euria, izotza, kazkabarra eta abar.

jarduerak:

daiteke, eta gero Baratzeko txokora eraman,
edo, zuzenean Baratzeko txokoan egin daiteke.
Informazioa egutegi batean jarriko da, egokien

entzutean zer sentitzen dugun adieraztea, eta

Eguneroko erregistro hori

ikasgelan

egin

bat egitea proposatzen da, eta, ondoren, hileko
erregistro bat, jakiteko zenbat egunetan egin
duen euria, izotza, kazkabarra eta elurra.
Solstizioekin batera, urtaro-aldaketa ikusarazi
eta barneratzen laguntzeko ekintzaren bat egin

daiteke. Datu-bilketaren formatuaren inguruko

ekintzak izan daitezke (hileko erregistroen kartoi
meheen edo errotuladoreen koloreak aldatzea,

datuak biltzea “urtaroen zuhaitz” desberdinetan,

eta abar) edo urtaro-aldaketa ospatzeko
ipuin-kontalaria,

ospakizunak hainbat kultura aintzat hartuta,
dantzak, arte-adierazpenak, sasoiko frutarekin

egindako broxetak, Vivaldiren Lau urtaroak
entzutea

urtaroaren

abar.

BALIABIDE MATERIALAK
Egutegia.

Material suntsikorra: Arkatzak, kartoi meheak, errotuladoreak, eranskailuak...
Material ezberdinak, solstizioaren ospakizun motaren arabera.
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antzerkitxoa,

arabera

eta

musika

HAUR HEZKUNTZAKO JARDUERAK

06
LANDAREEK ELIKATZEN GAITUZTE:
FRUTAK ETA BARAZKIAK
HEZKUNTZA-ETAPA Haur Hezkuntza

Lehen hezkuntzako 1. eta 2.

Lehen hezkuntzako 3. eta 4.

Lehen hezkuntzako 5. eta 6.

IRAUPENA

EGUTEGIA

Aukeratzen diren jardueren eta horien

Jarduera

• Memoria-jolasa: Jolasa osatzeko, 50

dagokionez, hainbat urtarotan fitxak

garapenaren araberakoa izanen da:

errepikatuko

gero,
dira.

denbora

ikasturteko

edozein

unetan egin daiteke. Memoria-jolasari
egitea

minutuko 2 eta 4 saio bitarte. Urtaroka
errepikatuz

hau

hauta

daiteke,

frutak

eta

barazkiak haien urtaroekin bat etorrita.

horiek

Memoria-jolasaren

partida bakoitzak 10-15 minutu inguruko
iraupena du.

• Twister: 15-20 minutu partida bakoitzak.

• Marisaren istorioa ipuina: 50 minutuko
saio bat.

EZAGUTZA-ARLOAK

HELBURUAK

•N
 orberaren ezagutza eta autonomia

Fruta


• I ngurunearen ezagutza eta hizkuntzak:

K o n t u r a t z e a

eta

barazki

identifikatzea.

pertsonala.

gertukoenak

urtarokotasunaz.

komunikazioa eta irudikapena.

B aratze

arruntaren

barazkien

ekologikoaren
artean

eta

dauden

ezberdintasun nagusiak ezagutzea.

Produktu ekologikoak planeta nahiz

pertsonendako osasungarriagoak
direla identifikatzea.
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GARAPENA
Hainbat jarduera proposatzen dira:
 F ruta eta barazkien memoria-jolasa:
Memoria-jolas bat sortzea, gero ikasgelan
dauden jolasei hura gehitzeko. Memoriajolasa hainbat modutan egin daiteke: fruta
eta barazkien irudiak koloreztatuz, fruta
eta barazkiekin egindako estanpazioak
eginez, fruta eta barazkien irudien gainean
collageak eginez, eta abar. Memoria-jolasa
sortzearekin batera, fruta-dastatzeak egin
daitezke, eta memoria-jolas ezberdinak egin
daitezke urtaro bakoitzean, sasoiko fruta eta
barazkiekin.
B arazkien “Twisterra”: Hainbat fruta eta
barazkiren marrazkiak banatuko dira ikasgela
osoan zehar. Haurrak ikasgelan libreki
mugitzen ahalko dira musikak iraun bitartean;
musika etetean, hezitzaileak emandako
jarraibideak bete beharko dituzte. Adibidez:
“Eskuak tomatera”, “ipurdia azenariora”, eta

abar. Urtaro ezberdinetan jolas daiteke,
irudiak aldatu eta kasuan-kasuko sasoiko
fruta nahiz barazkien irudiekin jolastuz.
I nformazio-iturria: Guía de Recursos
Didácticos de la Red de Huertos Escolares de
San Sebastián de los Reyes. (18. or.)
 arisaren istorioa ipuina: Ikasle-talde handi
M
bati galdetzen ahal zaio ea ezagutzen dituzten
fruta eta barazki ekologikoak, eta gero azaldu,
horiek onak direla gure osasunarentzat eta
naturarentzat haietan ez delako pozoirik
erabiltzen eta ez dutelako lurra, ura eta airea
kutsatzen. Horren ostean, Marisaren berri
emanen diegu ikasleei (I. eranskina), baratze
eta elikagai ekologikoak zer diren jorratzeko.
Informazio-iturria: https://bit.ly/37JNvCY

BALIABIDE MATERIALAK
Memoria-jolasa: Kartoi meheak (jolasa euskarri sendoagoan egin nahi bada), pinturak,
guraizeak, askotariko frutak eta barazkiak, lekeda, hainbat paper mota, eta abar.
Marisaren istorioa: I. eranskina.

Twisterra: Fruta eta barazkien irudiak.

Amalur diskoko Ekolapikoa abestia. (hitzak II. eranskinean). Euskaraz

ARGIBIDE GEHIGARRIAK
• Alimentacción: Cuaderno pinta y colorea infantil y primaria: https://bit.ly/37GwAB3 (3. or.)

•
Guía de Recursos Didácticos de la Red de Huertos Escolares de San Sebastián de los Reyes:

https://diario.madrid.es/huertosescolares/wp-content/uploads/sites/46/2018/05/GUia-recursosdid%C3%A1cticos.pdf (18. or.)

•
Guía didáctica: Alimentando otros modelos: Comedores escolares ecológicos y soberanía
alimentaria: https://bit.ly/37JNvCY (15. or.)

• Amalur DVDa . (Pirritx, Porrotx eta Marimotots). Euskaraz
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07
ZENTZUMENAK
ERNE BARATZEAN
HEZKUNTZA-ETAPA Haur Hezkuntza

Lehen hezkuntzako 1. eta 2.

IRAUPENA
Ikasturte

osoa.

Lehen hezkuntzako 5. eta 6.

EGUTEGIA
Jardueraren

iraupena aldatuko da:
• Bost

Lehen hezkuntzako 3. eta 4.

zentzumenak

arabera

baratzean:

Ikasturte osoa

50

minutuko saio bat, egiten den bakoitzean.

• Fruta-broxetak: 50 minutuko saio bat,
egiten den bakoitzean.

EZAGUTZA-ARLOAK

HELBURUAK

•
Norberaren ezagutza eta autonomia

F ruta

•
Ingurunearen ezagutza eta hizkuntzak:

Konturatzea barazkien urtarokotasunaz.

eta

barazki

gertukoenak

identifikatzea, zentzumenen bidez.

pertsonala.

Probatzea eta gozatzea sasoiko fruta

komunikazioa eta irudikapena.

ekologikoak.
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GARAPENA
 ost zentzumenak baratzean: Bost mahaitan
B
zenbait produktu jarriko ditugu, horietako
bakoitza
zentzumen
bati
dagokiolarik
(dastamena, entzumena, usaimena, ukimena
eta ikusmena). Ikastetxean landatutako
barazkiak erabil daitezke jarduera honetan, eta
oraindik bildu gabe egonez gero, barazki eta
fruten merkatuan eros daitezke. Mahaietan,
begiak estalita (salbu eta ikusmenekoan),
ikasleak saiatuko dira asmatzen zer barazki
dauden mahaian, kasu bakoitzean zentzumen
bat erabilita. Horretarako, ikasle-multzoa bost
taldetan banatuko dugu, eta horiek mahaiz
mahai mugituko dira txandaka begiak estalita.
Dastamenaren mahaian, begiez gain sudurra
ere estalita saia daiteke jarduera egiten. Behin
taldeko guztiek usaindu, ukitu, dastatu, entzun
eta proposatuta zer ortuariez ari garen kasu
bakoitzean, begiak estalgabetuko dituzte
ikusteko asmatu duten ala ez. Honako barazki
hauetako batzuen artean hautatzeko aukera
izanen dute:

- I kusmena: Erremolatxa, errefau
hostodunak eta ilarrak (aletu gabe).

- Dastamena: Marrubia, azenarioa, tipula
eta baratxuria.
-E
 ntzumena: Intxaurrak, urrak, babarrun
lehorrak eta artoa ukitu eta astindu
daitekeen ontzi itxi batean, sortutako
soinua entzute aldera.
Behin talde guztiak mahai guztietatik igaro
eta gero, denon artean komentatuko dute
zer sentitu duten, zer egin zaien errazago,
zertan eduki dituzten zailtasun handiagoak,
eta abar. Jarduera urteko hainbat urtarotan
errepika daiteke, eta kasuan kasuko sasoiko
produktuak erabili.
 ruta-broxetak: Sasoiko hainbat fruta
F
aurkeztuko dira, ikasleek identifikatu, broxetak
egin eta dasta ditzaten. Urtaro-aldaketaren
ospakizunarekin lotu daitezke (“4. Egunez egun
eguraldiarekin”).

-Usaimena: Tipula eta landare usaintsuak
(albaka, oreganoa, ezkaia, erromeroa,
izpilikua...), kamamila.
- Ukimena: Brokolia, uraza, alberjinia, lekak,
patata, ilar aletuak..

BALIABIDE MATERIALAK
Bost zentzumenak baratzean: Begiak estaltzeko zapia, barazkiak, produktuak jartzeko ontziak.

 Broxetak: Era askotako fruta ekologikoa eta sasoikoa, broxetak egiteko pintxoak, labana,
platerak edo erretiluak, ezpainzapiak..
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08
SENDABELAR USAINTSUAK

HEZKUNTZA-ETAPA Haur Hezkuntza

Lehen hezkuntzako 1. eta 2.

IRAUPENA

Lehen hezkuntzako 3. eta 4.

Lehen hezkuntzako 5. eta 6.

EGUTEGIA

50 minutuko bi saio.

Ikasturte osoa.

HELBURUAK

EZAGUTZA-ARLOAK
•
Norberaren ezagutzak eta autonomia

Zenbait landare usaintsu identifikatzea.
I kastea

pertsonala.

badaudela

landareak

pertsonak

sendatzen

L andareen

erabilera

landareak.

eta

dituzten

ezberdinak

ezagutzea: jateko, sendatzeko, eta abar.

GARAPENA
1 . saioa: Ikasle-taldea landare usaintsuak
dauden tokira joanen da, eta horra iritsita
eskatuko zaie bertan dauden landareak usain
ditzatela, usaintsuak ez ezik baratzean edo
dena delako tokian dauden beste landareak
ere usaintzeko, hain zuzen ere, landareen
urrinak alderatze aldera. Behin identifikatuta
zeintzuk diren landare usaintsuak, ontzi
batean den landare txiki bat edo adartxo
bat1 emanen diegu, ukitu, hobeki identifikatu
eta usain dezaten.
Gero, galdetuko diegu ikasleei ea inoiz jan
duten landare horietakoren bat entsaladan,
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barazkiekin... edo bestelako erabileraren
baterako: infusioak, ukenduak... Eta landareak
ez badira jangarriak, galdetuko diegu ea
badakiten zergatik eta zertarako landatu
diren landare horiek baratzean. Hori horrela,
gogoeta labur bat eginen dugu denon artean
landare usaintsuen erabilerak ezagutzeko:
Gaixotasunen prebentzioa eta tratamendua,
gaitasun sendagarriak, sukalderako erabilerak
eta abar.

Azkenik, landare horien inguruko informazioa
bilatzen ahalko dute, haien propietate
sendagarriak,
sukaldaritzakoak,
etab.

HAUR HEZKUNTZAKO JARDUERAK

ezagutzeko libururen baten, Baratzeko
txokoan (baratzeko espezieen sendabelarlibururik badago), Interneten...

2. saioa: Gure proposamena da izpilikuzakuto txiki bat egitea armairu barruan
sartzeko, arropari usain gozoa atxikitzeaz gain
sitsak ekiditen dituelako. Burko azpian ere jar
daiteke, usain lasaigarria igorri eta loa hartzen
laguntzen baitu. Lantegia egin baino lehen
emanen diegu ikasleei landare usaintsuen
ahalmen horien guztien berri. Jarduera
egiteko, iazko izpiliku-landarea2 hartuko
dugu baratzetik (udan loratu eta irailean
egiten da bilketa), bertan halakorik egonez
gero, edo bestela, erosiko dugu. Lantegirako
beharrezkoa da loreak itxita daudenean
jaso eta aurretik lehortzea, oihalezko zakuto
transpiragarriak (arropa zaharra berrerabili

horretarako) eta lakioak. Lore lehorrak oihal
barruan sartu eta lakoaz itxi behar dira.
OHAR GARRANTZITSUA - Landare usaintsuei
adarrik ebaki behar izanez gero, esan beharra
dago oso garrantzitsua dela landareei kalterik
ez eragitea, ez haustea eta ongi zaintzea, eta
ebakitzen badugu zuzen erabiltzeko izan behar
du, helburu jakin batez, hala nola jarduera
hau egin ahal izateko. Badago beste aukera
bat: Landareak ez erauztea eta ikasleak
hurbilaraztea baratze-alorrera eta ontzietara,
landareak sortu diren tokietan ukitu eta
usaintzeko.

1

Aurreko
oharrean
bezala,
berriz
ere
azpimarratuko diegu ikasleei landareak modu
arrazionalean bildu eta erabili behar direla,
eta xede jakin batekin, hala nola jarduera hau
egitea.ctividad.

2

BALIABIDE MATERIALAK
Izpiliku-loreak (itxirik eta lehorturik).

Zakutoetarako oihala.
Lakioak, ixteko.

Kontsultarako euskarriak: Liburuak, laminak, Internet, etab.

ARGIBIDE GEHIGARRIAK
• H
 uerto y jardín:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/40868cff-3c14-41a2a451-f21e035b9b83 (3. or.)
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Lehen
Hezkuntzako
1. eta 2. mailako
jarduerak
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EGUNEZ EGUN EGURALDIAREKIN:
TENPERATURA
HEZKUNTZA-ETAPA Haur Hezkuntza

Lehen hezkuntzako 1. eta 2.

IRAUPENA

Lehen hezkuntzako 3. eta 4.

Lehen hezkuntzako 5. eta 6.

EGUTEGIA

Ikasturte osoa. Jardueraren arabera iraupena

Ikasturte osoa

aldatuko da:

• Tenperaturen erregistroa: Egunero 5 mi nutu.

•N
 ola sentitzen garen: 15 minutu aldi bakoitzean.

• Solstizioak: Jardueraren arabera, 1 eta 4 saio
bitarte.

GAITASUNAK
• Hizkuntza komunikazioa.

• Matematika gaitasuna eta Zientzia eta

EZAGUTZA-ARLOAK

Teknologiako oinarrizko gaitasunak.

• Gaitasun digitala.

• Natur Zientziak.

• Gaitasun sozial eta zibikoak.

• Gizarte Zientziak.

• Kultura kontzientzia eta adierazpenak.

• Matematika.

• Arte Hezkuntza.

HELBURUAK
Landareen

Meteorologia ezagutzea eta sentitzea.
U rtaroak
gure

eta

eskualde

horietako

bakoitzak

bioklimatikoan

ezaugarriak identifikatzea.

bizitza-zikloak

eta,

beraz,

baratze-lanak urtaro ezberdinei lotzea.

dituen

GARAPENA
Meteorologia dugu baratzean eragin gehien
duen faktoreetako bat, eta hori kontuan hartu
behar da honako hauetan: espezieak eta
haien haziera, egutegiak (ereiteko, landatzeko
eta biltzeko), ureztatze-beharrak, landareen
orientazioak, haizetik babesteko hesien, itzalen
eta abarren beharrak. Horregatik, hain zuzen,
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garrantzitsua da zerura begiratzen ikastea eta
meteorologia (tenperatura, hezetasuna, euria...)
gure azalean berean sentitzea.
Jardueraren bitartez, eguneko giroaren
tenperatura-erregistroa
eginen
dugu,
ikasleak ohar daitezen ikasturtean zehar

LEHEN HEZKUNTZAKO 1. ETA 2. MAILAKO JARDUERAK

egunez egun suertatzen diren meteorologiaaldaketez. Tenperaturak neurtzeko, termometro
bat paratuko dugu ikasgelako leiho baten
kanpoaldean. Garrantzitsua da tenperaturaerregistroa zer ordutan egiten den adostea
eta, hortaz, egunero ordu berean egitea. Era
berean, bi erregistro egin daitezke egunero,
ordu ezberdinetan (goizean goiz eta eguerdian).
Erregistroetako datuak Baratzeko txokoan
jarriko ditugu. Eskolarik gabeko egunen
(asteburuak, jaiegunak...) tenperaturen datuak
osatu nahi izanez gero, Nafarroako Meteorologia
eta Klimatologiaren webgunea kontsulta daiteke
(http://meteoeu.navarra.es/).

Solstizioekin batera, urtaro-aldaketa ikusarazi
eta barneratzen laguntzeko ekintzaren bat
egin daiteke. Tenperatura-erregistroaren
formatuaren inguruko ekintzak izan daitezke
(hileko
erregistroen
kartoi
mehe
edo
errotuladoreen koloreak aldatzea, eta abar),
ospakizun-jarduerak (ipuin-kontalariak, arteadierazpenak, sasoiko frutarekin egindako
broxetak eta abar) eta abar. Une egokia da
ezagutzeko zeintzuk diren hastear den urtaroko
frutak eta barazkiak, eta sasoiko produktuak
kontsumitzeak duen garrantziaren berri
emateko. Ildo beretik, hainbat jarduera proposa
daitezke:

Tenperatura identifikatu eta seinalatu ondoren,
nola sentitzen garen eta ingurumen-eremua
(batez ere meteorologia) sentitzeko moduan
nola eragiten digun identifikatzeko asmoz,
ikasleei begiak itxi eta esertzeko eskatuko diegu.
Gero ikasleek kontatuko dute nola sentitzen
diren eta zein izan daitekeen horrela sentitzeko
arrazoia. Jarduera egunero, astero, eta abar
egin daiteke. Ikasturte bukaerako saio batean
aztertuko dugu nola sentitu diren ikasleak
eguzki-egunetan, euri-egunetan eta abarretan,
bai eta ikusi nola eragin digun eguraldiak
gure emozioetan, edo eguzkiak igortzen duen
energiaren berri eduki ere.

-H
 orma-irudi bat egitea, non urteko lau
urtaroak irudikatuko baititugu, eta ikasturte
osoan zehar horma-irudia osatzen joanen
gara, urtaro bakoitzari dagozkion elikagaiekin.
-Fitxa bat eginen dute, eta bertan hainbat fruta
eta barazki agertuko dira marrazturik, horiek
urteko urtaroei dagozkien marrazkiekin lotu
beharko dituztelarik. (Ikusi III. eranskina)
Informazio-iturria: https://bit.ly/37GwAB3

BALIABIDE MATERIALAK
Termometroa.

Egutegia.

Material suntsikorra: bolalumak, kartoi meheak, errotuladoreak, eta abar.

ARGIBIDE GEHIGARRIAK
• Meteorologia eta Klimatologia Nafarroa: http://meteo.navarra.es

• ¡Huerto y compostera en mi cole!: https://bit.ly/2BxHKZa (140.-145. or.)

• Emocionario: di lo que sientes. Palabras aladas (http://www.palabrasaladas.com)
• Eguraldia. Anne-Sophie, Sophie Lebot. Ttartalo argitaletxea
• Soy de temporada: https://soydetemporada.es/#products

28

LEHEN HEZKUNTZAKO 1. ETA 2. MAILAKO JARDUERAK

10
ZER BALIATZEN DUGU
LURRA LANTZEKO?
HEZKUNTZA-ETAPA Haur Hezkuntza

Lehen hezkuntzako 1. eta 2.

IRAUPENA

Lehen hezkuntzako 3. eta 4.

Lehen hezkuntzako 5. eta 6.

EGUTEGIA

50 minutuko 5 edo 6 saio.

Ikasturte osoa

GAITASUNAK

EZAGUTZA-ARLOAK
• Gaztelania eta Literatura.

• Hizkuntza komunikazioa.

• Arte Hezkuntza.

• Kultura kontzientzia eta adierazpenak.

• Gaitasun sozial eta zibikoak .

• Atzerriko hizkuntza.

• Balio Sozial eta Zibikoak.
• Gorputz-hezkuntza.

HELBURUAK
Baratzeko lanabesak eta horien erabilera
ezagutzea.

“Erabili eta bota”
zaintzea

beharrean, materiala

baloratzea,

errespetuzko jokaera gisa.

ingurumenarekiko

GARAPENA
Proposamena da baratzeko lanabes bakoitzeko
fitxa bat egitea, bertan jasota izena, argazkia
edo marrazkia, bai eta erabiltzeko kontuan hartu
behar diren jarraibideak, mantentze-lanak eta
arreta-neurriak ere.
1. eta 2. saioak: Baratzean erabiltzen diren
lanabesen inguruko informazioa bilatzea
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(jatorria, ezaugarriak eta erabilerak) hainbat
iturritan: familian (belaunaldiarteko saio bat
presta daiteke aitona-amonekin, baratzeko
lanabesak ezagutzera eman ditzaten),
liburutegietan,
Interneten...
Ikastetxean
lanabesik egonez gero, ezagutzera emanen
diegu.
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 . eta 4. saioak: Fitxa bat eginen dute
3
lanabes bakoitzeko. Fitxa bakoitzean jasoko
dituzte lanabesaren irudi bat (marrazkia edo
argazkia), haren izena, zertarako eta nola
erabiltzen den, eta segurtasun-neurriak zein
mantentzekoak.
 . saioa:
5
Kartel
bat
eginen dute
lanabesak erabili osteko mantentze-arauak
gogorarazteko, eta ondoren lanabesak
gordetzen diren tokian paratuko dute.
6 . saioa: Jaso
dugun
informaziorik
garrantzitsuena
(lanabesaren
izena,
erabilera...) ikastetxean erabiltzen diren beste
hizkuntzetan ere jarriko dugu: gaztelaniaz,
euskaraz, ingelesez, frantsesez eta abarrez.
Jarduera hau funtsezkoa da baratzearen
funtzionamendua egokia izan dadin.
Osatu
behar dugun materiala oso baliagarria
izanen zaie ikastetxeko ikasleei, eta baratzeko
koadernoan
jaso
dezakegu.
Halaber,
gomendagarria da lanabesen fitxak lanabes

horiek gordetzen diren tokian eskuragarri
egotea, behar denean kontsultatu ahal izateko.
OHARRA: Gure gizartean, orain merkeago da
zerbait berria erostea zerbait konpontzea baino.
Ikasleekin hainbat balio jorratuko ditugu, hala
nola bakoitzak bere gauzak eta denonak egoera
onean mantentzearen garrantzia. Nola zaintzen
ahal ditugu hobekien baratzeko lanabesak?
Erabili eta gero garbitu behar ditugu, denbora
luzean erabiltzekotan. Lokatza eta lurra
garbitzeko, ura eta eskuila erabili behar dira.
Lanabesaren parte metalikoak ongi lehortu
behar dira zapi batekin, eta gero olio-geruza
mehe bat zabaldu behar da, herdoildu ez
daitezen. Hobe lanabesak zintzilik edukitzea
lurrean baino. Ebakitzeko diren lanabesak,
kontuz erabili. Herdoiltzeak ere ekartzen ahal
digu arriskurik.

BALIABIDE MATERIALAK
Kartoi meheak, pinturak, aldizkariak...

Ordenagailua, inprimagailua, plastifikagailua.

ARGIBIDE GEHIGARRIAK
•C
 uaderno de la huerta escolar: https://bit.ly/2npgwMg (19. or.)
•H
 uerto escolar: https://bit.ly/2JjVq0m (31. or.)

• ¡ Huerto y compostera en mi cole!: https://bit.ly/2BxHKZa (66.-75. or.)

•S
 embremos ciencia y conciencia: Manual de huertos escolares para docentes:
https://bit.ly/2M8q3Xo (202.-204. or.)
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11
BARATZEA, IZAKI
BIZIDUNEN ETXEA
HEZKUNTZA-ETAPA Haur Hezkuntza

Lehen hezkuntzako 1. eta 2.

IRAUPENA

Lehen hezkuntzako 3. eta 4.

Lehen hezkuntzako 5. eta 6.

EGUTEGIA

Ikasturte osoa. Jardueraren arabera

Ikasturte osoa

iraupena aldatuko da:

•B
 aratzeko izaki bizidunak eta bizigabeak:
50 minutuko saio bat.

• Landareak: izaki bizidunak: 50 minutuko 3

GAITASUNAK

eta 5 saio bitarte.

• Animaliak: izaki bizidunak: 50 minutuko 2 eta

• Hizkuntza komunikazioa.

4 saio bitarte.

• Zientzia

eta

gaitasunak.

EZAGUTZA-ARLOAK

Teknologiako

oinarrizko

• Ikasten ikastea.

• Ekimena eta ekintzailetza.

• Natur Zientziak.

• Gizarte Zientziak.

• Gaztelania eta Literatura.

HELBURUAK
Izaki bizidunak eta bizigabeak desberdintzea.

I nguruneak

Izaki bizidunen oinarrizko funtzioak ikastea.

Inguru hurbileko landareak eta animaliak

maitatu

eta

errespetatzea,

haietan bizi ahal izatea bermatzeko.

ezagutzea.

GARAPENA
Baratzea bizitza duen ekosistema bat da,
horregatik proposatzen da izaki bizidunen
inguruan ikasteko eta ikertzeko esperimentazioeremua izan dadila.
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Baratzeko izaki bizidunak eta bizigabea:
Baratzera aterako gara ikasleekin, eta talde
ezberdinetan bildurik idatziko dute (hitzen edo
irudien bitartez) behatutakoa (lurra, harriak,
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landareak, animaliak, konposta, eta abar).
Ondoren, talde horiek ikasgelan bildu eta
behatutakoa bi taldetan sailkatzeko eskatuko
diegu: izaki bizidunak eta bizigabeak. Azkenik,
egindakoaren inguruko bateratze lana eginen
dugu: Zergatik uste dute, ala ez, landareak
eta animaliak izaki bizidunak direla? Zer
desberdintasun daude izaki bizidunen eta
bizigabeen artean?

ikusiko dugu ur-tanta txikitxoak daudela
poltsaren barrualdean. Zer gertatu da?
Landareak sustraien bidez xurgatzen duen
ura lurrundu egiten da hostoen estomen
bidez. Esperimentu honen bitartez ikusaraziko
dugu nola xurgatzen duten ura landareek,
bai eta ebapotranspirazio prozesua,
zeinaren bitartez hobeki ulertu baitaiteke
uraren zikloa eta meteorologia.

Landareak: izaki bizidunak: Hainbat jarduera
proposatzen dira landareek izaki bizidun gisa
dituzten funtzioak ezagutzeko:

Informazio-iturria: El huerto escolar
ecológico. Montse Escutia. Grao argitaletxea.
208. or.

-Landareen ugalketa eta hazkuntza: ilen
kultibatuko haziak bildu eta eskolara eramanen
diren lorontzietan ereinen ditugu (garrantzitsua
da ikasleek beraiek biltzea haziak, ikus dezaten
etorkizunean landarea izanen den horren
jatorria landarea bera dela). Ikasgelan,
landarea zaindu eta gertatzen diren aldaketak
behatuko dituzte (ernatzea, hazkundea, loraldia
eta hazi-ekoizpena), landareen bizi-zikloaren
erakusgarri. Behaketarekin batera, aldaketak
idatziko dira koaderno, horma-irudi, lapbook
eta abarretan, hainbat formatutan (testuak,
marrazkiak, argazkiak, etab.), amaieran
eskuragarri izateko bizi-zikloan gertatzen diren
aldaketa guztiak behatzeko aukera ematen
duen material bat.

•K
 rabelinak tindatzen:
Hiru
edalontzi
gardenetan krabelin bana sartu eta bota
ura eta elikadura-koloratzaileko tanta batzuk,
edalontzi bakoitzean kolore desberdinekoak.
Egunean zehar, aldaketak behatuko ditugu.

-Landareen elikadura: Ilen kultibatua ereitean,
ikasleei galdetuko diegu nola elikatuko den.
Litekeena da esatea ureztatu behar dela;
orduan, aprobetxatuko dugu ikasleei azaltzeko
zein den uraren funtzioa, hau da, lurrean
dauden mantenugaiak sustraietatik landarean
barna garraiatzea. Prozesu hau ikusteko,
zenbait esperimentu proposatzen dira:
• Landarearen ureztapena: Ikasgelan dauden
ilen kultibatuetako bat erruz ureztatu eta
hura estali, poltsa bat zurtoinaren oinari
lotuta. Gero, landarea toki eguzkitsu batean
paratu eta bertan utziko dugu, zenbait orduz.
Ikasleei galdetuko diegu haien ustez zer
gertatuko ote den. Zenbait orduren ostean

32

Informazio-iturria: https://bit.ly/3ryS0Iq
•D
 esagertzen den ura: Ur kantitate berbera
botako dugu hiru botilatan. Adar bat jarriko
dugu botila bakoitzean. Adarretako bati hosto
guztiak kenduko dizkiogu, beste bati hostoen
erdiak eta hirugarrenari bere horretan
utziko dizkiogu hosto guztiak. Lau egun pasa
ondoren, honako hau ikusiko dugu: zenbat
eta hosto gehiago eduki adarrak, orduan eta
ur gutxiago egonen da botilaren barruan.
Hostoek lurreko ura lurrintzen laguntzen dute
transpirazioaren bitartez.

El huerto escolar
Informazio-iturria
ecológico. Montse Escutia. Grao argitaletxea.

210. or.

-H
 arremana: Bi esperimentu proposatzen
dira landareek argiarekin duten harremana
ikusteko:
• Ilen kultibatua duten lorontzietako bat leihotik
kendu eta hortik urrun dagoen gelako eremu
batean paratuko dugu. Egun batzuen buruan,
ikusiko dugu landarean oina makurtu egin
dela eguzkiaren argia bilatzeko.
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• Behin ilen kultibatuak loratuta, ikusiko dugu
klasera heltzean, pertsianak itxita daudelarik,
loreak itxita daudela. Goizean zehar,
eguzkiaren argiari esker, loreak irekitzen
doaz.
Landareak: Izaki bizidunak: Hainbat jarduera
proposatzen dira animaliek izaki bizidun gisa
dituzten funtzioak ezagutzeko:
-I zaki bizidunen elikadura:
Baratzeko
animaliekin
zenbait
esperimentu
proposatzen dira, haien elikadura-funtzioa
behatzeko.
• Baratzetik zenbait barraskilo edo barea hartu
eta kartoizko kutxa batean sartuko ditugu.
Kutxak lur hezea izanen du hondoan, baita

zuloak ere, arnasa har dezaten. Baratzeko
uraza edo beste landareren baten hostoak

botako dizkiegu, eta egunez egun behatuko
dugu nola jaten dituzten landare horiek.

Barraskiloak ditugunez, proposatuko diegu
bestelako portaera interesgarriak ere
behatzeko. Halaber, arrautza-oskolak edo
errautsak (baratzeetan barraskiloak eta

bareak uxatzeko neurriak) jar daitezke kartoi
mehean, eta behatu zer gertatzen den.
Informazio-iturria:
El huerto escolar
ecológico. Montse Escutia. Grao argitaletxea.
237. or.
•
Lurra eta
garden

zizareak

batean

sartuko ditugu ontzi

(kristalezko

potea,

arrainontzia), baita hosto zimelak ere. Ikusiko
dugu nola desagertzen diren, arian-arian,
zizareek jaten baitituzte.

-U galketa eta hazkundea: Baratzearen
inguruan topatutako larbak, arrautzak
edo zapaburuak har daitezke, ikasgelara
eraman eta espeziearen arabera elikatu
eta haien bilakaera eta hazkundea behatu.
Larben inguruko argibide gehiago:
https://bit.ly/3iPnrtT (34. or.)
-Harremana: Hor ditugun animaliak behatuko
ditugu: nolako harremana duten haien
artean, nola mugitzen diren...

BALIABIDE MATERIALAK
Material suntsikorra: koadernoa, arkatza, goma, kartoi meheak, errotuladoreak, eta abar.

Landareak, Lorontziak, lurra, plastikozko poltsa bat, zinta edo soka bat, ura, krabelin freskoak, edalontzi
gardenak, hainbat koloretako elikadura-koloratzailea, hiru adar eta hiru botila.
Animaliak, Kartoizko kutxak, ontzi gardenak.

ARGIBIDE GEHIGARRIAK
• “El huerto escolar ecológico”. Montse Escutia. Grao argitaletxea.

• “Nola hazten dira loreak”. Daynes, Katie. Ttarttalo argitaletxea.

• “¿Cómo crecen las flores?”. Daynes, Katie. Usborne argitaletxea.
• “Lorea”. Ute Fuhr. Ttarttalo argitaletxea..

• “La flor”. Gallimard Jeunesse eta René Mettler. SM argitaletxea.

• “Begira – Lur azpiko animaliak”. Calude Delafosee eta Daniel Moignot. Ttarttalo argitaletxea.
• “Yo obsevo los animales bajo tierra”. Calude Delafosee eta Daniel Moignot. SM argitaletxea.
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12
BARATZEEZ MINTZO

HEZKUNTZA-ETAPA Haur Hezkuntza

Lehen hezkuntzako 1. eta 2.

IRAUPENA

Lehen hezkuntzako 3. eta 4.

Lehen hezkuntzako 5. eta 6.

EGUTEGIA

50 minutuko 1 eta 4 saio bitarte, egin

Ikasturte osoa.

nahi den lanaren arabera.

GAITASUNAK

EZAGUTZA-ARLOAK
• Gaztelania eta Literatura.

• Hizkuntza komunikazioa.

• Arte Hezkuntza.

• Ekimena eta ekintzailetza.

• Gaitasun sozial eta zibikoak

• Atzerriko hizkuntza.

• Kultura kontzientzia eta adierazpenak.

• Balio Sozial eta Zibikoak.

HELBURUAK
Baratzea eta literatura- eta arte-adierazpenak

hurbiltzea, biak hobeki ezagutu eta haiekin
gozatu ahal izateko.

Baratzearen inguruko ahozko tradizioa eta
horrekin lotutako ezagutzen berri izatea.

GARAPENA
Historian zehar, baratzea artearen inspirazioiturri izan da, bai eta herri-jakinduriaren sorleku
ere. Horrenbestez, jardunbide, hizkera propio,
atsotitzen bilduma eta abarrez osaturiko ondare
immaterial bat lotzen zaio, zeina belaunaldiz
belaunaldi pasa baita, haziak eta informazio
genetikoa nola.

34

Baratzeari lotutako jakinduria, hizkera propioa
sortzeaz gain, asmakizun, esaera zahar eta
abarren bidez helarazi da maiz, eta, halaber,
inspirazio-iturri izan da poeta, idazle, musikari
eta abarrendako.
Ildo beretik, jarduerak askotarikoak izan daitezke:
baratzearekin loturiko poesia eta kantak biltzea
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edo sortzea, esaera zaharrak eta asmakizunak
biltzea, adineko pertsonak elkarrizketatzea
(belaunaldi arteko jarduera).

“Beraz, batek bere lorategia landatzen du, eta
bere arima apaindu, itxaron gabe beste batek
loreak ekar diezazkion” Jorge Luis Borges
“Inork loreak ekarri zain egon beharrean zeure
baratzea landatu eta zeure arima edertu” Jorge
Luis Borges

BALIABIDE MATERIALAK
IV. eranskina (zenbait asmakizun)
II. eranskina (Abestia Ekolapikoa)

ARGIBIDE GEHIGARRIAK
•M
 ariano Jose de Larra HLHIP (Eskoletako Agenda 21, Madril):

http://mihuertoescolarlapaz.blogspot.com.es/2014/02/adivina-adivinanza.html

• Baratze bat (Pier Paul Bertzaiz): Hitzak: http://eu.musikazblai.com/pier-paul-bertzaiz/baratze-bat
• Baratze bat (Pier Paul Bertzaiz): Abestia: https://www.youtube.com/watch?v=elNaoUNdGFo
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13
NEKAZARITZA,
ANTZEKO BAINA EZBERDIN
HEZKUNTZA-ETAPA Haur Hezkuntza

Lehen hezkuntzako 1. eta 2.

IRAUPENA

Lehen hezkuntzako 3. eta 4.

Lehen hezkuntzako 5. eta 6.

EGUTEGIA

• Jarduera teorikoak: 50 minutuko

Jarduera

•J
 arduera praktikoak: 50 minutuko

eta ekaina bitartean egin beharko lirateke.

teorikoak

ikasturteko

edozein

unetan egin daitezke, eta praktikoak maiatza

1 eta 3 saio bitarte.

2 eta 4 saio bitarte.

GAITASUNAK

EZAGUTZA-ARLOAK

• Hizkuntza komunikazioa.

• Natur Zientziak,
• Matematika.

• Zientzia eta Teknologiako oinarrizko

• Balio Sozial eta Zibikoak.

• Ikasten ikastea.

gaitasunak.

• Gizarte Zientziak.

• Gaitasun sozial eta zibikoak.
• Ekimena eta ekintzailetza.

HELBURUAK
U lertzea


zer

desberdintasun

dagoen

nekazaritza eta abeltzaintza intentsiboaren
eta agroekologiaren artean.

Agroekologia sustatzea, ingurumena zaintzen
duen ekoizteko eta elikatzeko modua.
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Baratzerako erremedio naturalak egiten eta
aplikatzen esperimentatzea.

LEHEN HEZKUNTZAKO 1. ETA 2. MAILAKO JARDUERAK

GARAPENA

Desberdintasunak
nabariak
dira
ohiko
nekazaritza eta abeltzaintza intentsiboaren
eta agroekologiaren artean: ekoizteko moduak,
ingurune naturalean eta pertsonen osasunean
eragiten
dituzten
ondorioak,
ekoizpenmota bakoitzak sustatzen dituen kontsumo
arduratsuak, etab. Proposamenak bi jarduera
ditu, lehenengoa teorikoagoa, eta bigarrena,
jarduera praktikoa da.
Jarduera egiteko lau bineta-pare erabiltzea
proposatzen da (ikusi V. eranskina). Bineta
horiek alderatuko ditugu eta ikusiko zer
desberdintasun dauden abeltzaintzako
ustiatze-moten
artean,
nekazaritzamoten artean, kontsumo-ohituren artean...
Ikasleak 4 taldetan banatuko ditugu,
gutxienez. Beharrezkoa izanez gero, talde
gehiago eginen ditugu, eta talde batzuek
bineta berdinekin eginen dute lan. Taldeka,
desberdintasunak atzeman eta komentatuko
dituzte, eta garrantzitsuena idatziko dute.
Gero, taldeetan landutakoa elkarri azalduko
diote, eta ikasleek ekarpenak egin ahalko
dituzte. Amaitzeko, ondorio argiak ateratzen
saiatuko gara nekazaritza eta abeltzaintza
intentsiboaren eta agroekologiaren artean
dauden
desberdintasunen
inguruan.
Jarduera osatzeko, bisitak egin daitezke
ekoizpen ekologikoa egiten duten baratze eta
baserrietara. Gainera, produktu ekologikoen
dastaketa egin daiteke.
Informazio-iturria: https://bit.ly/2M595JJ (7. or.)
Nekazaritza ekologikoaren ezaugarri bat
da substantzia kimikoak erabili beharrean
tratamendu naturalak erabiltzen direla
ongarri gisa edo izurriteei aurre egiteko.
Ikasleek esperimentatzea nahi dugu, eta
horretarako, tratamendu natural bat –zehazki
ongarri bat edo prebentzio-tratamendu
bat– prestatu eta baratzean aplikatuko dute.
Minda bat egitea proposatuko diegu, asunez
edo eztainu-belarrez, landare bat ala bestea
eskuratzeko aukeraren arabera. Ondoren,
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baratzean aplikatuko da, jarraibideei jarraiki
(ikusi behean), eta betiere baratzean dauden
landareak eta tratamendua aintzat hartuta.

Eztainu-belarra prebentzio-fungizida gisa
Uretan egositako azeri-buztanak (Equisetum
arvense) ahalmen handia dauka onddoen
erasoak prebenitzeko, eta , gainera, hazkundea
suspertzen du.
Osagaiak: 10 litro ur bakoitzeko, kilo bat azeribuztan.
Egostea: Azeri-buztana beratzen utzi 24 orduz.
Gero, eduki osoa egosi, 15 minutuz, su geldoan.
Utzi hozten, eta likidoa iragazi.
Aplikazioa: Diluitu, %
landareak lainoztatu.

20an,

eta

zuzenean

Asuna, ongarri bikaina
Asuna (Urtica dioica) nitrogenoan eta gatz
mineraletan aberatsa da, landaren hazkundea
aktibatzen du, mikroorganismoen jarduna
bizkortu, eta, gainera, akaroak eta landarezorriak uxatzen ditu.
Osagaiak: Kilo bat asun fresko (edo 200 gr asun
lehor) eta 10 litro ur.
Minda fermentazioan: Landareek hiruzpalau
egunez egon behar dute beratzen, plastikozko
ontzi batean, eta aldian behin eragin. Iragazi
eta hortik lortutako likidoa uretan diluitu, % 10ean,
zuzenean landareen gainean aplikatzeko.
Aplikazioa: Landareak lainoztatuta, likido hau
oso ongarri ona da landareen hazkundea
estimulatzeko,
eta
onddoen
agerpena
prebenitzeko.
Informazio-iturria:
https://bit.ly/2M32gZ8 (80. or.)
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BALIABIDE MATERIALAK
V. Eranskina: Bineta-pareak,

Ontzi bat, langarreztagailu bat...

desberdintasunekin.

Sukaldea

Sendabelarrak: asuna, azeri-buztana,...

ARGIBIDE GEHIGARRIAK
• Cuaderno de la huerta ecológica: https://bit.ly/2npgwMg (Orrialdeak: 2 - 7; 30 - 33; 54 - 65)
• Características de la agricultura ecológica: https://bit.ly/3p9law5

• Plantas para curar plantas. Éric Petiot, Bernard Bertrand, Jean-Paul Collaert
• El huerto escolar ecológico. Montse Escutia. Grao argitaletxea. 238. or.

• Guía didáctica: Sembrar Educación Ambiental: https://bit.ly/3hcttE0 (79.-81. or.)
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14
BARATZETIK PLATERERA

HEZKUNTZA-ETAPA Haur Hezkuntza

Lehen hezkuntzako 1. eta 2.

Lehen hezkuntzako 3. eta 4.

Lehen hezkuntzako 5. eta 6.

EGUTEGIA

IRAUPENA
Egin nahi den lanaren arabera alda
daiteke:
• Elikagaien jatorria: 50 minutuko 1 edo
2 saio.
• Ogiaren bizi-zikloa: 50 minutuko 2 eta

Ikasturte osoa, garia erein,
mantendu eta biltzeko lanak
izan ezik, horiek egutegi propioa
baitute.

4 saio bitarte.

GAITASUNAK

EZAGUTZA-ARLOAK

•
•
•
•

• Natur Zientziak.
• Gizarte Zientziak.
• Balio Sozial eta Zibikoak.

Hizkuntza komunikazioa.
Gaitasun sozial eta zibikoak.
Ekimena eta ekintzailetza.
Kultura kontzientzia eta adierazpenak.

HELBURUAK
Elikagaien jatorria ikastea.

 ereala oinarri duten elikagaiak eta haien
Z
jatorria ezagutzea.
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Ogiaren bizi-zikloa bizitzea eta esperimentatzea.
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GARAPENA
Ogiaren bizi-zikloa:

Honako jarduera hauek proposatzen dira:
E
 likagaien jatorria: Ikasleak bost taldetan
banatuko dira, eta talde bakoitzari otorduetako
bat esleituko zaio: gosaria, hamaiketakoa,
bazkaria, askaria eta afaria. Talde bakoitzak
bere otordurako menu bat pentsatu beharko
du, baita zein den elikagai horien jatorria ere
(adibidez: esnea eta behiak, arrautzak eta oiloak,
barazkiak eta baratzea...). Behin elikagaiak eta
haien jatorria identifikatuta, talde bakoitzak
horma-irudi bat eginen du aldizkarien zatiekin,
marrazkiekin... eta elikagaiak eta haien jatorria
adieraziko dituzte.

-
Ereitea, mantentze-lanak eta garia biltzea
eskolako baratzean.
- Ikustea nola bilakatzen den garia irin, gero
ogia egiteko. [Bisita San Andres errotara
(Atarrabia): https://bit.ly/3sPiTbN
OHARRA: Prozesu bera egin daiteke artoarekin:
ereitea, biltzea eta irina eta taloak egitea
[Amaiurko errota: https://bit.ly/3azyLIB

BALIABIDE MATERIALAK
Material suntsikorra: Arkatzak, koadernoa...

Ogiaren bizi-zikloa: Gari-haziak, gari-irina (ogia
ikastetxean eginez gero).
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Lehen
Hezkuntzako
3. eta 4. mailako
jarduerak
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15
EGUNEZ EGUN EGURALDIAREKIN:
EURIA
HEZKUNTZA-ETAPA Haur Hezkuntza

Lehen hezkuntzako 1. eta 2.

IRAUPENA

Lehen hezkuntzako 3. eta 4.

Lehen hezkuntzako 5. eta 6.

EGUTEGIA

Ikasturte osoa. Jardueraren arabera

Ikasturte hasieran

iraupena aldatuko da:

plubiometroari buruzko sarrera egin

• Gaiaren sarrera + plubiometroa eraikitzea:

eta eraikiko da, horrela gero eguneroko

50 minutuko saio bat.

erregistroa egin ahal izateko ikasturte

• Plubiometriaren erregistroa: 5 minutu egunero.

osoan zehar.

• Solstizioak: Jardueraren arabera, 1 eta
4 saio bitarte.

GAITASUNAK
• Matematika gaitasuna eta Zientzia.

EZAGUTZA-ARLOAK

• Teknologiako oinarrizko gaitasunak.

• Natur Zientziak.

• Gaitasun digitala.

• Gizarte Zientziak.

• Gaitasun sozial eta zibikoak.

• Matematika.

• Kultura kontzientzia eta adierazpenak.

HELBURUAK
Landareen

Meteorologia ezagutzea eta sentitzea.
U rtaroak
gure

eta

eskualde

horietako

bakoitzak

bioklimatikoan

ezaugarriak identifikatzea.

bizitza-zikloak

eta,

beraz,

baratze-lanak urtaro ezberdinei lotzea.

dituen

GARAPENA
Meteorologia dugu baratzean eragin gehien
duen faktoreetako bat, eta hori kontuan hartu
behar da honako hauetan: espezieak eta
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horien haziera, egutegiak (ereiteko, landatzeko
eta biltzeko), ureztatze-beharrak, landareen
orientazioak, haizetik babesteko hesien, itzalen
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eta abarren beharrak. Horregatik, hain zuzen,
garrantzitsua da zerura begiratzen ikastea eta
meteorologia (tenperatura, hezetasuna, euria...)
gure azalean bertan sentitzea.
Meteorologia
ezagutu
eta
sentitzeko,
eta horrenbestez, ikasteko zein eskualde
bioklimatikotan bizi garen gu eta gure baratzeko
landareak, plubiometriak eginen ditugu
egunero, eta horien datuak erregistratu, ikasleak
ohartu daitezen egunez egun eta ikasturte
osoan zehar ematen diren eguraldi-aldaketez.
Erregistroa egin ahal izateko, proposatzen da
lehen saio bat gaia aurkezteko eta plubiometroa
egin zein paratzeko. Hori plastikozko botila edo
antzeko ontzi batez egiten ahal da. Botilari goiko
aldea moztuko diogu. Ondoren, zentimetroak
markatuko ditugu ontzian oinarritik. Zentimetro
bat metro koadroko 10 litroren baliokide izanen
da. Ondoren, ontzi hori makila batean edo
antzeko zerbaitean kokatuko dugu, eta baratzeko
zoruan iltzatuko dugu. Egunero, plubiometroa
begiratu eta bildutako euri-kopurua idatziko
da ikasgelako egutegi batean. Egunero egin
beharko dute, lehen orduan, aurreko eguneko
euri-kopurua
erregistratzeko.
Erregistro
honen datuak Baratzeko txokoan adieraziko

dira. Eskolarik gabeko egunen (asteburuak,
jaiegunak...) plubiometria-datuak osatu nahi
izanez gero, Nafarroako Meteorologia eta
Klimatologiaren webgunea kontsulta daiteke
(http://meteoeu.navarra.es/).
Informazio-iturria: El huerto escolar ecológico.
Montse Escutia. Grao argitaletxea. 99. or.
Ekinokzio eta solstizioekin batera, urtaroaldaketa ikusarazi eta barneratzen laguntzeko
ekintzaren bat egin daiteke. Hona proposamen
batzuk:
I kasleei iluntze- zein egunsenti-orduak
begiratu eta idazteko eskatzea urte-sasoien
aldaketa bakoitzean. Ikasturte amaieran
horren inguruko erkaketa eta hausnarketa
eginen da.
O spakizun-jarduerak:
Ipuin-kontalaria,
adierazpen
artistikoak
(antzerkiak,
txotxongiloak, horma-irudiak...), sasoiko fruten
broxetak egitea, etab. (Une ona da sasoiko
fruta eta barazkiak zeintzuk diren ezagutu
eta sasoiko produktuak kontsumitzearen
garrantzia hedatzeko).

BALIABIDE MATERIALAK
Plubiometroa: 2 litroko plastikozko botila bat, errotuladore ezabaezin bat, zinta metriko edo
erregela bat, makila bat, botila lotzeko zinta edo alanbrea
Egutegia.

Material suntsikorra: Bolalumak, kartoi meheak, errotuladoreak...

ARGIBIDE GEHIGARRIAK
• Meteorologia eta klimatologia Nafarroa: http://meteo.navarra.es
• Eguraldia. Anne-Sophie, Sophie Lebot. Ttarttalo argitaletxea
• Soy de temporada: https://soydetemporada.es/#products
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16
BARATZEAREN LEGEA

HEZKUNTZA-ETAPA Haur Hezkuntza

Lehen hezkuntzako 1. eta 2.

IRAUPENA

Lehen hezkuntzako 3. eta 4.

Lehen hezkuntzako 5. eta 6.

EGUTEGIA

Ikasturte osoa. Jardueraren

Edozein

arabera iraupena aldatuko da:

unetan

egin

daiteke,

interesgarriena baratzea hastearekin

• Hasierako proposamena: 3 saio

batera egitea bada ere.

• Saio bat ikasgela bakoitzeko

• Saio bat ziklo edo bloke bakoitzeko

GAITASUNAK

• Amaierako batzar orokor bat

• Hizkuntza-gaitasuna.

• Matematika gaitasuna eta Zientzia eta

EZAGUTZA-ARLOAK

Teknologiako oinarrizko gaitasunak.

• Natur Zientziak.

• Gaitasun sozial eta zibikoak.

• Gizarte Zientziak.

• Kultura kontzientzia eta adierazpenak.

• Matematika.

HELBURUAK
Baratzean elkarlanean jarduteko oinarrizko

Taldean prozesu partizipatibo bat bizitzea.

arauen proposamena osatzea.

GARAPENA
Eskolako baratzea proiektu kolektiboa da, eta
hezkuntza-komunitateko hainbat lagun biltzen
ditu. Proiektu kolektibo oro gisa, garrantzitsua
da baratzeko erabiltzaile guztiek oinarrizko arau
batzuk betetzea. Horretarako, giltzarria da arau
horiek erabakitzean elkar hartuta lan egitea
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eta ados jartzea. Baratzea erabiltzeko arauak
adosteko prozesua hainbat modutara egin
daiteke; hemen abiapuntutzat balio dezakeen
bat proposatzen dugu, gero ikastetxe bakoitzak
egokitu dezan bere egoerara.
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Hasierako proposamena osatzea, gehienez
hamar araukoa eta ondoren ikasle guztiek
eztabaidatua zein balioetsia.
I kastetxeko
ikasgela
guztiek
proposamenaren zirriborroa jasoko dute.
Ikasleek arauak banan-banan aztertu eta
baloratuko dute beharrezkotzat jotzen dituzten
ala ez, eta aukera izanen dute, baita ere, arau
bakoitzaren gainean aldaketa-proposamenak
egiteko (ikusi VI. eranskina). Lan hau taldeka
egin daiteke, eta gero ikasgela bakoitzean
elkarrekin komentatu eta erabakiak hartu,
horren emaitzak proposamen berri bat eta
bizpahiru ordezkari izan daitezen.
B ehin ikasgela bakoitzak proposamena
osatuta,
ikasmaila
bereko
ikasgela
guztietako bizpahiru ordezkari bildu eta
prozesua errepikatuko da.

Azkenik, batzar orokorra eginen da, Lehen
Hezkuntzako ikasmaila guztietako ordezkariekin.
Batzar horretan prozesua errepikatuko
da, betiere aintzat hartuko dira ordura
arte egindako lana eta Haur Hezkuntzako
ikasleen proposamenak, irakasleek helaraziko
dituztenak, beren ikasgeletako ikasleekin
egindako lanaren ostean.
Baratzeko arauak, ikasle guztien artean adostuak,
Baratzeko txokoan agertuko dira.
Ikasturte hasieran oinarrizko arau batzuk
proposatzen ahalko dira, eta baratzeko lanetan
sakontzen eta gozatzen joan ahala, arau berriak
sortzen ahalko dira, aurrekoak aldatu edo
egokitu. Oso zorrotzak ez izatea gomendatzen
dugu, ikasleek esperientzia behar izanen
dutelako jakiteko zein arau diren beharrezko..

Prozesua zikloka edo blokeka errepikatuko
dugu;
ikasmaila bakoitzeko bizpahiru
ordezkari bildu eta zikloko edo blokeko
ordezkariak hautatuko dira.

BALIABIDE MATERIALAK
Paperak, kartoi meheak, bolalumak eta errotuladoreak.

VI. eranskina: Baratzeko arauak baliozkotzeko proposamena.

ARGIBIDE GEHIGARRIAK
• ¡ Huerto y compostera en mi cole!: https://bit.ly/2BxHKZa (43. or.)
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17
BARATZEKO AUZOTARRAK

HEZKUNTZA-ETAPA Haur Hezkuntza

Lehen hezkuntzako 1. eta 2.

Lehen hezkuntzako 3. eta 4.

Lehen hezkuntzako 5. eta 6.

IRAUPENA

EGUTEGIA

Ikasturte osoa. Jardueraren

Ikasturte osoan zehar egin daiteke.

arabera iraupena aldatuko da:

• Intsektuendako ostatua: 50 minutuko
4 saio.

•
B aratzeko

fauna

ezagutzen:

minutuko 3 eta 5 saio bitarte.

50

GAITASUNAK
• Hizkuntza komunikazioa.
• Zientzia

EZAGUTZA-ARLOAK

eta

gaitasunak.

• Natur Zientziak.

Teknologiako

oinarrizko

• Gaitasun digitala.

• Arte Hezkuntza.

• Ikasten ikastea.

• Ekimena eta ekintzailetza.

• Kultura kontzientzia eta adierazpenak.

HELBURUAK
B aratzeko


fauna

hurbilekoen

Ikastea faunak baratzeari eragiten dizkion

den

ekosistematzat hartzea eta ezagutzea.
Baratzerako

onuragarria

finkatzea sustatzea.

den

kalteak eta onurak.

fauna

GARAPENA
Zenbait jarduera proposatzen dira baratzera
fauna erakartzeko eta bertako animaliabiodibertsitatea ezagutzeko:
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Intsektuendako ostatua: Intsektuak oso
onuragarriak dira baratzean; horregatik,
neurriak hartu behar dira intsektuak baratzetik
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hurbil bizitzeko, eta intsektuendako ostatua
eraikitzea ona izan daiteke xede horretarako.
Ostatua eraiki baino lehen, baratzeko leku
eguzkitsu bat aukeratuko dugu, ongi babestua,
pasabideetatik urrun. Intsektuendako ostatua
materialak birziklatuz eraikiko dugu edota
inguruan aurkituko ditugun materialak erabiliz:
makilak, pinaburuak, lastoa, adreiluak, teilak,
enborrak, zaku-oihala, eta abar. Era askotan
eraiki daitezke; hona hemen horietariko bat:
1. saioa: Intsektuek baratzean eragiten
dituzten onurak azalduko zaizkie, eta
ostatua eraikitzeko materialak ekartzea
proposatuko diegu: adreiluak, harriak,
adarrak, egurra, banbua, buztina, lastoa,
pinaburuak, kortxoa...

dezakete animaliei edo animalien aztarnei
argazkiak ateratzeko, baita grabagailu bat
ere, horiek identifikatzeko lagunduko duten
soinuak grabatze aldera. Beste aukera bat
izan daiteke animalia batzuk flasko edo
bestelako ontzietan biltzea, eta ikasgelan
animalia horien behaketa sakonagoa
egitea. Halakoetan, oso garrantzitsua da
animaliak ongi zaindu eta errespetatzea, eta
eragozpenak ahalik eta gehien murriztea,
eragozpenik eragiten ari bazaio.

 . eta 3. saioak: B e h i n
2
materiala
bildutakoan, egitura bat eraiki beharko da
zurezko oholak erabiliz. Euskarriak zeharkako
listoiak izanen ditu eta hutsune ugariko
materialaz beteko dira. Bildu dituzten
materialak erabiliko dira hutsuneak
betetzeko.

Jarraian, ikasgelan eta talde berberak
mantenduta, eskatuko diegu behatutako
animaliak edo horien arrastoak sailkatzeko:
Alde batetik, ornodunak (eskatuko zaie
zehazteko hegaztiak, ugaztunak, narrastiak,
arrainak edo anfibioak diren), eta bestetik,
ornogabeak. Ondoren, bateratze-lana egin
eta ornodunen eta ornogabeen ezaugarriak
errepasatuko ditugu. Azkenik, animalia-giden
(liburuak, app-ak, Internet, eta abar) eta
lupen laguntzarekin baratzearen inguruan
behatutako animalia guztiak identifikatzen
saiatuko dira.

4. saioa: Ikasturte bukaeran, intsektuak jada
finkatutakoan eta ugariagoak direnean,
beste saio bat egin dezakegu gure ostatuan
zer intsektu bizi diren jakiteko.

Behin
fauna-espezieak
identifikatuta,
proposatuko
zaie
espezie
horiek
baratzearekin dituzten harreman motak
ezagutzea:

Jarduera hau, nagusiki, eskola-baratzea
abian jarri den lehen ikasturtean eginen da.
Hurrengo ikasturteetan, mantentze-lanak
eginen dira, edo faunarendako ostatu berriak
sortu, etab. Ikusi VI. eranskina: Intsektuendako
ostatuen adibideak.

 stalariak eta parasitoak: Landare-zorriak
O
landare askotako parasitoak dira; landare
ostalarien izerdia ateratzen dute, landareei
hainbat kalte eraginez (ahuldu eta birusak
transmititzen dizkiete, onddoak ugaritzen
dira, etab.).

Jarduera honetarako oso baliagarria izan
daiteke SOS polinizatzaileak: ingurumeneko
irakasle eta hezitzaileendako gida:
https://bit.ly/2VM33gf
Baratzeko fauna ezagutzen: Ikasleekin
baratzera atera eta hainbat taldetan
proposatuko diegu idazteko (hitzen
eta irudien bidez) animaliak eta horien
arrastoak (aztarnak, habiak, kantuak,
gorozkiak...). Argazki-kamera bat erabil
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arrapariak eta ehizakiak: Armiarma
H
aise aurkitu eta ikusiko dugu baratzean.
Zetazko hari gogor bat jariatzen du aireko
sareak ehuntzeko. Intsektu asko amaraun
horietan itsatsita gelditzen dira. Behaketa
eginez, ikus daiteke nola konturatzen den
armiarma ehizaki bat inguruan dabilela,
nola paralizatzen dituen bere pozoia erabiliz,
nola jaten dituen, eta nola konpontzen duen
sarea hausten denean, etab.
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Harreman-motaren arabera, baratzeko
fauna kaltegarria edo onuragarria izan
daiteke. Animalia batzuk a priori kaltegarriak
dira baratzerako, landareez baliatzen baitira,
baina animalia gehienak lagungarriak dira
baratzerako, lurzoruaren egitura polinizatzen,
deskonposatzen eta hobetzen laguntzen
baitute.
Espezie bat neurrigabe hazi eta zabaltzen
denean, izurritea da, eta baratze guztia

hondatu dezake. Horregatik, oso garrantzitsua
da mota askotako animaliak izatea, batzuek
besteen ugalketa kontrola dezaten, eta
izurriterik ez izateko.
Azkenik, horma-irudi, lapbook eta abar
edo beste arte-adierazpen batzuk egitea
proposatzen da, bertan espezie horien irudi
eta / edo marrazkiak, izenak, dagokien taldea
eta nolakoa den baratzearekiko harremana.

BALIABIDE MATERIALAK
Intsektuendako ostatua: Harriak, adreiluak, lastoa, adarrak, etab.
Baratzeko fauna ezagutzen:


Lupak, kristalezko potoak, argazki-kamera, grabagailua,

ordenagailua, fauna identifikatzeko gidak, eta abar.
VII. eranskina: Intsektuendako ostatuak.

ARGIBIDE GEHIGARRIAK
• El huerto escolar ecológico. Montse Escutia. Grao argitaletxea. 176. or.

• SOS polinizatzaileak: ingurumeneko irakasle eta hezitzaileendako gida: https://bit.ly/2VM33gf

• Guía didáctica: sembrar educación ambiental: https://bit.ly/3hlSugk (88.-91. or.)
•H
 uerto escolar: https://bit.ly/2JjVq0m (67.-68. or.)

•E
 skola baratzea: https://bit.ly/392OeQl (EUSK. 67-68. or.)

•B
 iodiversidad virtual: los insectos de mi huerta: https://bit.ly/39UpWqP
• eBird: https://ebird.org/home
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BARATZEKO LANDAREAK

HEZKUNTZA-ETAPA Haur Hezkuntza

Lehen hezkuntzako 1. eta 2.

IRAUPENA

Lehen hezkuntzako 3. eta 4.

Lehen hezkuntzako 5. eta 6.

EGUTEGIA

Ikasturte osoa. Jardueraren

Ikasturte osoan zehar egin daiteke.

arabera iraupena aldatuko da:

• Baratzeko herbarioa: 50 minutuko 4 eta
6 saio bitarte.

GAITASUNAK

• Landareendako erremedio naturalak:
50 minutuko 3 eta 5 saio bitarte.

• Hizkuntza komunikazioa.

• Zientzia eta Teknologiako oinarrizko
gaitasunak.

EZAGUTZA-ARLOAK

• Gaitasun digitala.

• Natur Zientziak.

• Ikasten ikastea.

• Arte Hezkuntza.

• Ekimena eta ekintzailetza.

• Kultura eta kontzientzia adierazpenak.

HELBURUAK
Landareak identifikatzen ikastea.
B aratzeko

landareak

ezaugarriak identifikatzea.

eta

Baratzeko landareen osasuna zaintzeko

horien

erremedio naturalak ezagutzea.

Ohiko nekazaritzaren eta nekazaritza

Baratzeko landareei eragiten dieten izurri

ekologikoaren

eta gaitz nagusiak ezagutzea.

ezagutaraztea.

arteko

aldeak

GARAPENA
Hainbat jarduera proposatzen dira ikasleak
landareen mundura hurbiltzeko:
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Baratzeko herbarioa: Jarduera hasteko,
baratzera bisita eginen dugu une horretan
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dauden landareak ikusteko. Ondoren,
baratzean behatutako landare (landatuak
edo basatiak) eta / edo landatutako landare
guztiei buruz fitxa bana eginen dugu. Bertan
honako item hauek ager daitezke:
-A

rgazkia
edo
lehortutako
landare
identifikagarria: Une horretan baratzean
dauden landareak lehor daitezke edo
argazkiak hartu.
- I
zen
arrunta
(hainbat
hizkuntzatan)
eta zientifikoa; azken horrek zientziakomunitatearendako
duen
garrantzia
azalduko da.
-D
eskribapen irudiztatua, landareen atal
ezberdinak erakusten dituena: Zurtoina,
sustraia, hostoak, loreak, fruituak eta haziak.
- L andarearen
zikloa:
birlandaketa eta uzta.

Ereintza-aroa,

- Erabilerak (landare bakoitzean erabiltzen den
atala adierazita: zurtoina, sustraia, fruitua...):
Sukaldaritzarako, sendatzeko...
- Bitxikeriak: Landareari buruzko atsotitzak,
“hiri-kondairak”, eta abar.
Lan egiteko era askotarikoa izan daiteke: Ikasle
bakoitzak landare baten fitxa bete dezake,
talde txikitan lan egin, eta abar. Jarduera
osatzeko, urtaroetan zehar baratzera bisitak
egin daitezke edo baratzeko landareen
inguruko informazioa lortu, ereiteko garaian
behatutako landareez gain, herbarioa osatze
aldera.
Horrela, baratzean landatutako landareez
osaturiko herbario bat osatzen joanen
gara. Ikasle guztiek izanen dute herbarioa
kontsultatzeko aukera eta Baratzeko Txokoaren
atal bat izanen da.
Landareak zaintzeko erremedio naturalak:
Jarduera hau 50 minutuko 5 saiotan
garatzea proposatzen da, eta etxean egiten
diren elkarrizketen lan pertsonala gehitzea.
Saioetako hiru ikasgelan garatuko dira, eta
beste bi baratzean, horrela antolatuta:
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1. saioa:

Gaitzak landareen hazkuntzan:
Saioaren aurkezpena egin eta ikasleei
gogoraraziko
diegu
landareak
izaki
bizidunak direla, eta, beraz, ugaldu, elikatu
eta harremanak izaten dituztela. Jarraian,
galdetuko diegu landareak gaixotu eta hiltzen
ote diren uste duten. Litekeena da denak ados
egotea eta baietz esatea.
Ikasleak launaka edo bosnaka taldekatu
eta talde horietan karta batzuk banatuko
dira. Karten erdietan gaixorik edo hazteko
zailtasunak dituzten landareetako baratzeen
irudiak agertuko dira, eta besteetan, landare
horien gaitzak eragin dituzten onddoak,
parasitoak, intsektuak, eta abar, baita eragiten
dituzten gaitzen azalpen laburra ere. Talde
bakoitzeko ikasleek beren karten kideak bilatu
beharko dituzte (talde bakoitzak lau edo bost
karta-bikote izanen ditu). (Ikus VIII. eranskina,
karten eredua).
Jarraian, ikasleei fitxa bat aurkeztuko
diegu, irudi berdinak eta bete gabeko atal
bat dituena, bertan gaitzari aurre egiteko
erremedioak idatz ditzaten (Ikus IX. eranskina,
fitxa-eredua). Eskatuko zaie aitona-amonei
edo baratzearekin harremana duten zaharrei
galdetzeko gaitz/izurri hori ezagutzen ote
duten eta nola egiten dioten aurre.
2. saioa: Nola egiten diete aurre gure zaharrek
izurriei eta gaitzei? : Ikasleak taldeka bildu eta
eskatuko diegu zaharrek izurriei eta gaitzei
aurre egiteko proposatutako metodoak
sailka ditzatela. Horretarako, aintzat hartu
behar dute beren ustez metodo horiek
ekologikoak diren ala ez (ikus X. eranskina,
fitxa). Horretarako, sarreran azalduko diegu
zer den erremedio ekologiko bat eta zer ez,
baita dituen abantailak eta desabantailak
ere. Behin lana amaituta, bateratze-lana
eginen da, gaitz eta izurri berdinei aurre
egiteko erabiltzen diren metodoak ezagutze
aldera. Ikasleek izurri edo gaitzetako bati
aurre egiteko erremedio ekologikoren bat
aipatu ezean, falta direnak aurkeztuko
dizkiegu.
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3. saioa: Teoriatik praktikara; “egin dezagun
erremedio natural bat”: Ikasleei proposatuko
zaie asunezko minda (ongarri) edo azeribuztanezko minda (prebentziozko fungizida)
prestatzea, landare bat ala bestea
eskuratzeko
erraztasunaren
arabera.
Jarduera hau Lehen Hezkuntzako lehenengo
eta bigarren mailako ikasleei proposatuko
zaie, baina hirugarren eta laugarren
mailakoek ere –aurretik egin ez badute–
egin dezakete (ikusi 12. jarduera: nekazaritza,
antzeko baina ezberdin).
 . saioa: “Landareen osasunaren jolasa”:
4
Ikasleei “landareen osasunaren jolasa” (ikus XI.
eranskina) aurkeztu eta jolasteko proposatuko
diegu. Hiru karta mota egonen dira: gaixorik

dauden landareen irudiak; landareen
gaitzak eragiten dituzten izurrien, onddoen
eta abarren irudiak eta gaitz horietarako
erremedio naturalen irudiak. Jolasean hiru
karta banatuko dizkiogu jokalari bakoitzari,
eta horiei lotuta dauden beste hiru kartak
lortzen saiatuko dira. Horretarako, partida
bakoitzean, jokalariek nahi ez duten karta bat
pasako diote eskuinean duten ikaskideari, eta
ezkerrean dagoenaren karta bat jaso.
5 . saioa: Minda erabiltzea: Baratzean
egiteko saio praktikoa izanen da, eta bertan
ikasleek aukera izanen dute egindako minda
erabiltzeko egoki jotzen dituzten espezieekin.

BALIABIDE MATERIALAK
Baratzeko herbarioa: Kartoi meheak, errotuladoreak, argazki-kamera, ordenagailua Internetekin,
baratzeko landareen gidak...

VIII. eranskina: Gaitzak landareen hazkuntzan.

IX. eranskina: Gure zaharrek nola egiten diete aurre gaixotasunei?
X. eranskina: Konponbide ekologiko eta ez-ekologikoak

XI. eranskina: Konponbide ekologiko eta ez-ekologikoak

ARGIBIDE GEHIGARRIAK
• El huerto escolar ecológico. Grao argitaletxea. 175. or.

• Manual práctico del huerto ecológico. Mariano Bueno
• Bizi Baratzea. Jakoba Errekondo

• ¡ Huerto y compostera en ni cole! : https://bit.ly/2BxHKZa (214.-215. or.)

•G
 uía didáctica: Sembrar educación ambiental: https://bit.ly/3hlSugk (43.-45. or.)
• Bizi Baratzea: Landarepedia: https://www.bizibaratzea.eus/landarepedia
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19
ZORUA, BARATZEAREN
OINARRI
HEZKUNTZA-ETAPA Haur Hezkuntza

Lehen hezkuntzako 1. eta 2.

IRAUPENA

Lehen hezkuntzako 3. eta 4.

Lehen hezkuntzako 5. eta 6.

EGUTEGIA

Ikasturte osoa. Jardueraren

Ikasturte osoan zehar egin daiteke.

arabera iraupena aldatuko da.

• Lurraren ehundura: 50 minutuko saio bat.
• Ura lurzoruan: 50 minutuko 1 eta 3 saio

GAITASUNAK

bitarte.

•
Zer egiten dute zizareek lurrean?: 50

• Hizkuntza komunikazioa.

minutuko 2 saio.

• Zientzia eta Teknologiako oinarrizko

•
Lurzoru estalia, higaduraren aurkako

gaitasunak.

neurririk onena: 50 minutuko saio bat.

• Gaitasun digitala
• Ikasten ikastea

• Ekimena eta ekintzailetza.

EZAGUTZA-ARLOAK

• Kultura kontzientzia eta adierazpenak.

• Matematika.

• Gizarte Zientziak.
• Natur Zientziak.

HELBURUAK
L urzoruen

egitura

eta

Zizareek lurzoruan egiten duten lana

ezaugarriak

ezagutzea eskolako baratzean egindako

ezagutzea.

esperimentuen bidez.

GARAPENA
Hainbat teknika erabili beharko dira zoru
ezberdinak lantzeko. Baratze buztintsuek
ura hobeki
hartuko
dute,
eta, hortaz,
gutxiago
ureztatu beharko dira, baina,
lantzeko gogorragoak izanen dira, nahiz eta
emankorragoak izan; hareatsuak gehiago
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ureztatu beharko dira, baina lantzeko erosoagoak
izanen dira; etab. Eskola-baratzeko lurzorumota zehaztea horren egitekoak planifikatzeko
lagungarri izanen da; horretarako, hainbat
jarduera proposatzen dira.
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L urraren ehundura: Esperimentu txiki baten
bitartez, gure baratzeko lurraren osaketa
ezagutuko dugu, gutxi gorabehera. Lurzoruaren
lagin bat hartu eta urarekin bustiko dugu,
modelatu ahal izateko. Gutxi gorabehera,
zentimetro bateko diametroa duen zilindro
bat egiten saiatuko gara, eta gero itxi zirkulu
forma edukitzeko. Zilindroa egiteko gai izan
ezean, gure lurzoruaren % 10 baino gutxiago
izanen da buztina, eta zilindroa borobilean
ixteko gai izanez gero, gure lurzoruaren % 20
baino gehiago izanen da buztina.
Informazio-iturria: https://bit.ly/3aBVUdt (17. or.)
Lurzoruko airea: Baratzeko landareendako
aireztatze ona behar du lurzoruak. Honako
esperimentu
erraz
hau egin dezakegu
lurzoruan atxikitako airea egiaztatzeko: hainbat
tokitako lur-laginak hartu eta poteetan
sartuko ditugu, erdiraino beteta. Beste erdia
urez beteko dugu. Atxikitako aireak burbuilak
sortuko ditu uretan; zenbat eta burbuila
gehiago ikusi, orduan eta aire gehiago izanen
du atxikia lurzoru horrek.
Informazio-iturria: El huerto escolar ecológico.
Montse Escutia. Grao argitaletxea. 92. or.
Ura lurzoruan: Esperimentu baten bidez
egiaztatuko da lurzoruak ura duela, eta
neurtuko da zenbat ur duen; horretarako,
100 g lur bildu eta erretilu batean jarriko dira.
Ondoren, lurra jarri dugun erretilua pisatuko
dugu, hasierako pisua jakiteko. Erretilua
estufa edo erradiadore baten gainean utziko
dugu egunbetez edo bi egunez. Ikasleei
esperimentuaren metodologiaren berri
eman eta ikasleak gonbidatuko ditugu gerta
daitekeenaren inguruan hipotesiak egin eta
horrela metodo zientifikoa praktikatu dezaten:
galdetu, hipotesiak egin, esperimentatu,
aztertu eta ondorioak atera.
Hainbat egun igaro eta gero, berriz ere pisatu,
eta pisu hori eta hasierakoa alderatuko ditugu;
horrelaxe jakinen dugu lurrak zenbat ur zeukan.
Esperimentua aprobetxatuko dugu zoruko
uraren funtzioaren inguruan hausnartzeko.
Landareek zein unetan xurgatzen dute
ur gehien zorutik? Nolako eragina dute
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ur-kopuru ezberdinek baratzeetako zoruetan?
Interesgarria litzateke esperimentu bat egitea
euria erruz bota duen egun baten ondoren
eta beste bat zorua lehorrago dagoenean,
gero datuak alderatu ahal izateko. Halaber,
interesgarria izan daiteke esperimentua lau
urtaroetan egitea, lurrak urtaro bakoitzean
zer-nolako hezetasuna duen ikusteko, zenbat
ureztatu behar den jakiteko eta lurzorua
meteorologiaren ispilua dela ohartzeko.
Beste aukera bat da esperimentua hainbat
zoru-laginekin egitea (buztin-lurrarekin eta
hondar-lurrarekin), bakoitzak duen atxikipengaitasuna aztertzeko. Horretarako, baratzeko
lurra har daiteke, baita zoru ezberdina duen
hurbileko beste ekosistemaren batekoa ere
(hala nola ibaiak, parkeak, etab.).
Edalontzi bat edo kristalezko eltze bat paratzen
bada, ikusiko dugu ur lurrunduak paretak
lurruntzen dituela; horrek lurrunketa zer den
azaltzeko balio dezake, eta hodei-formako
kondentsazioa ere bai.
Informazio-iturria: https://bit.ly/3pq140l (54. or.)
Zer egiten dute zizareek lurrean?: Zizareei
dagokienez... zenbat buru, hainbat aburu!
Batzuek baratzeendako kaltegarriak direla
diote, landareen sustraiak jaten dituztelako;
beste batzuek, ordea, onuragarriak direla
diote, egiten dituzten zulo-bideei esker lurrak
arnasa har dezakeelako. Nork arrazoi? Zer
jaten dute zizareek?
- 1. saioa: Plastikozko bi botila handi moztuko
ditugu, goialdetik. Lur hezeko geruzez eta
harea edo irinezko geruza finez beteko
ditugu, gero hosto zimelak gehituko
ditugu (askotan zizareak topatzen dira
hosto zimelen azpian), eta azkenik, lau
koilaratxokada ur. Kontu handiz, lauzpabost
zizare sartuko ditugu botila batean, bestean,
beste ezer ez. Botilak elikagaiendako filmez
estaliko ditugu, eta arnasbideak egin, arkatz
batez. Botilaren alboak kartoi mehe beltzez
estaliko ditugu, zinta itsaskorra baliatuta.
Egunero koilarakada pare bat ur gehituko
ditugu, lurra lehortu ez dadin.
- 2. saioa: Egun batzuen ostean, kartoi mehea
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kendu eta ikusiko dugu nola zizareak sartu
genituen botilan lur- eta harea-geruzak
nahasturik dauden, eta, aldiz, zizarerik sartu
ez genuen botilan geruzek bere horretan
jarraitzen dutela. Mugitzen al dira zizareak,
lurra nahasi eta aireztatu?
Zizareek, zulobideak egitean, lurra eta
bertan dagoena nahasten dute, lur- eta
harea-geruzez betetako botilan ikusi bezala.
Hortaz, zizareak oso onuragarriak dira
baratzeetarako, lurra aireztatzen dutelako
eta egiten dituzten zulobideei esker ura
lurrean sartzen delako. Horrez gain, zizareek
jateko lurperatzen dituzten hostoek lurra
emankorragoa egiten dute. Horiek horrela,
landareek behar beste dute indarrez hazteko.
Informazio-iturria: https://bit.ly/2LUgJX5
Zoru estalia, higaduraren
aurkako
neurririk onena: Higadurari buruzko
sarrera bat eginen dugu (zer den, nolako
ondorioak dituen, eta abar). Jarraian,
honako esperimentu hau eginen dugu:
Hiru bidoi erditik moztu –luzeran– (botilalepoa moztu gabe utzita) eta lurrez bete.
Bidoietako batean, lurraren gainean bota
materia organikoa (konposta, lastoa,

orbela...); beste
bidoi bati, materia
organikoa eta sustraitutako landare batzuk
bota, eta hirugarren bidoiari dagokionez,
utzi lurra bakarrik. Bidoiak gainazal inklinatu
batean paratu (edo saiatu bidoiak
inklinatuta egon daitezen), ahoa beherantz
begira, eta bidoi-aho bakoitzean edalontzi
bat jarri eta ura botako dugu (euria balitz
bezala) hiru bidoietan. Azkenik, edalontzi
bakoitzean erortzen dena alderatuko
dugu. Ikusiko dugu lurra soilik duen bidoiko
edalontzia beteko dela azkarren, baita
lur eta ur nahasi gehiago daukana ere;
landareak dituen bidoiko edalontzia
izanen da betetzen motelena eta lur
gutxien arrastaka eramanen duena;
horrela, ikasleek ulertuko dute higadura
egoteko arriskua dagoela euriterik eginez
gero maldan dauden landarerik gabeko
gainazaletan eta hori arriskutsua izan
daitekeela, uholdeak sortu eta lurreko
materialak arrastaka eraman ditzakeelako;
azkenik, ikasleek ulertuko dute landareek
zorua atxikitzeko duten gaitasuna.
Informazio-iturria:
https://bit.ly/2LYNiDD

BALIABIDE MATERIALAK
Ura lurzoruan: Edalontzia, erretilua, pisua, lurra.

Zer egiten dute zizareek lurrean?: Zizareak, kartoi meheak, substratua, hondarra/irina, hostozatiak eta plastikozko 2 botila handi.

Zoru estalia, higaduraren aurkako neurririk onena: 5 litroko 3 bidoi, lurra, materia organikoa,
plantulak, ur edalontziak eta pitxerra.

ARGIBIDE GEHIGARRIAK
• El huerto escolar ecológico. Montse Escutia. Grao argitaletxea. 92. or.
•C
 uaderno de la huerta ecológica: https://bit.ly/2npgwMg (12.-17. or.)

• La erosión del suelo: http://www.ciudadciencia.es/wp-content/uploads/2018/12/FICHA-2_LA-EROSIONDEL-SUELO_CC.pdf
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20
ZER JAN, HURA IZAN

HEZKUNTZA-ETAPA Haur Hezkuntza

Lehen hezkuntzako 1. eta 2.

IRAUPENA

Lehen hezkuntzako 3. eta 4.

Lehen hezkuntzako 5. eta 6.

EGUTEGIA

Ikasturte osoa. Jardueraren

Ikasturte osoan zehar egin daiteke.

arabera iraupena aldatuko da:

• Elikadura-piramidea: 50 minutuko saio bat.
• Eskola-menua: 50 minutuko saio bat.

•B
 isita udal-merkatura: 50 minutuko 2 saio.

• Menu osasungarria: 50 minutuko saio bat

GAITASUNAK

edo bi.

• Hizkuntza komunikazioa.
• Matematika gaitasuna.

• Zientzia eta Teknologiako oinarrizko
gaitasunak.

EZAGUTZA-ARLOAK

• Gaitasun digitala.

• Natur Zientziak.

• Gaitasun sozial eta zibikoak.

• Matematika.

• Kultura kontzientzia eta adierazpenak.

• Ekimena eta ekintzailetza.

• Gizarte Zientziak.
• Balio Sozial eta Zibikoak.

HELBURUAK
I kasleentzat

kontzeptu ohikoa bihurtzea.
Nafarroan

ezagutzea.

Hurbileko eta sasoiko produktuei buruz

elikadura-piramidea

ekoizten

diren

kontzientziatzea.

Ikasleak menu osasungarri bat aukeratzeko

elikagaiak

gaitzea.
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GARAPENA
Eskola-menua: Elikadura-piramidea erakutsi,
eta laburki horren esanahia azalduko da.
Ondoren, ikasleak taldeka antolatu eta
eskola-jantokiaren asteko menua nahiz
elikadura-piramide bat banatuko dira, eta
talde bakoitzari asteko egun bat esleituko zaio.
Talde bakoitzak honako galderak erantzun
beharko ditu:
- E likadura-piramidearekin bat, menua
osasungarria al da? Aldaketak proposatzen
ahal dira, egokitzat jotzen badituzte.
-
Zein da produktuen jatorria? Horretarako,
kontsulta elikagai-hornitzaileari egin beharko
diote, telefonoz, e-mailez, aurrez aurre...
Nafarroatik kanpoko produktuei dagokienez,
Nafarroan ekoizten al dira elikagai horiek?
Nafarroatik kanpo ekartzen dira?
- Frutak eta barazkiak sasoikoak dira?
Ondoren, bateratze-lana eginen da, eta
horrek sasoiko, tokiko eta abarreko produktuen
garrantziaz hausnartzeko balio izanen du.

Bisita udal-merkatu batera: Proposatzen da
udal-merkatu batera bisita egin eta bertan
elikagaien jatorriaz eta urtarokotasunaz
galdetzea. Bisitaren aurretik, proposatzen da
ikastetxeko baratzetik igaro eta une horretan
zer barazki dauden ikustea. Merkatuan,
ikasleak taldeka antolatu, eta banatu
produktuak: arraina, haragia, frutak, barazkiak,
zerealak, lekaleak, ogia, etab. Bisitaren
ondoren, ikasgelan bateratze-lana eginen
da produktuen jatorria eta urtarokotasuna
ezagutzeko. Jarduera osatuagoa izateko,
ikasleei gonbitea egiten ahal zaie Merkatuan
ikusi dituzten elikagaien antzeko elikagaien
ontziak etxetik ekartzeko, etiketak aztertu
eta haien jatorria ezagutu dezaten. Horrela
ondorioztatuko da elikagai berberak jatorri
ezberdinak edukitzen ahal dituela, eta horrek
hainbat ingurumen- eta gizarte-inpaktu ere
badituela.
Bisita gidatuak udal-merkatuetara:
https://bit.ly/3pkRZFT

BALIABIDE MATERIALAK
Material suntsikorra: Koadernoak, bolalumak, arkatzak.
Ordenagailuak Interneterako konexioarekin

Sukaldea, sukaldeko tresnak eta osagaiak (errezeta bat egitea erabakiz gero).

ARGIBIDE GEHIGARRIAK
• Soy de temporada: https://soydetemporada.es/#products
• CPAEN - NNEPK: http://www.cpaen.org

• Artisau Elikagaiak Nafarroa: http://www.alimentosartesanos.com
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5. eta 6. mailako
jarduerak
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21
EGUNEZ EGUN EGURALDIAREKIN:
METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA
HEZKUNTZA-ETAPA Haur Hezkuntza

Lehen hezkuntzako 1. eta 2.

IRAUPENA

Lehen hezkuntzako 3. eta 4.

Lehen hezkuntzako 5. eta 6.

EGUTEGIA

• Gaiaren sarrera + plubiometroa

Ikasturte hasieran eginen dugu

• Klimogramak: 1 eta 3 saio bitarte.

horrela gero eguneroko erregistroa

sarrera, eta plubiometroa eraikiko

eraikitzea: 50 minutuko saio bat.

egin ahal izateko ikasturte osoan
zehar.

GAITASUNAK

EZAGUTZA-ARLOAK

• Matematika gaitasuna.

• Natur Zientziak.

• Gizarte Zientziak.

• Zientzia

eta

• Arte Hezkuntza.

• Gaitasun digitala.

gaitasunak.

• Matematika.

Teknologiako

oinarrizko

• Ikasten ikastea.

• Gaitasun sozial eta zibikoak.

HELBURUAK
Plubiometro bat eta termometro bat


Eremu klimatikoak eta haien ezaugarriak

Klimogramak egiten eta interpretatzen


eskualde bioklimatikoarenak.

eraikitzea.
ikastea,

tresna

egokiak

baitira

ezagutzea, oro har, eta bereziki gure

hala

eskualde bateko meteorologia ezagutzeko

nola ingurune bateko klima-bilakaera
jakiteko.
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GARAPENA
eginen dira. Eskolarik edo erregistrorik gabeko
egunetako plubiometria- eta tenperaturadatuak osatzeko Nafarroako Meteorologia
eta Klimatologiaren webgunea kontsulta
daiteke (http://meteo.navarra.es). Ikasleek
klimograma bat eginen dute, ikastetxeko
baratzean ikasturte horretan erregistraturiko
datuak erabilita, eta Baratzeko Txokoan
jarriko dute. Klimogramak egin ahala, aurreko
urteetako datuekin alderatzeko aukera izanen
da.

Jardueraren sarrera egiteko hainbat galdera
egingo zaizkie ikasleei: Zer da meteorologia?,
zer da klimatologia?, zer desberdintasun dago
meteorologiaren eta klimaren artean?, nola
ezagut ditzakegu leku bateko meteorologia
eta klimatologia?, zer nolako eragina dauka
meteorologiak baratzean?, zein dira tenperatura
eta plubiometria neurtzeko sistema batzuk?,
etab. Hainbat jarduera proposatzen dira gaia
lantzeko:
T ermometro
erakitzea:

bat

eta

plubiometro

bat

https://bit.ly/3mFD2g0 (36.-39. or.)
https://bit.ly/3nQnaZp
Klimogramak: Lehen Hezkuntzako lehenengo,
bigarren, hirugarren eta laugarren mailako
ikasleek prezipitazioez eta tenperaturez
bildutako datuak jasoko dira, eta bi neurketa
horiek erlazionatzen dituzten klimogramak

N afarroako
eskualde
bioklimatikoak:
Nafarroako eskualde bioklimatiko desberdinak
lantzeko, eremu desberdinetako klimogramak
egiteko (informazioa hemen:
http://meteoeu.navarra.es/ ) eta haien artean
alderatzeko. Amaitzeko, geziez lotuko dituzte
eskualde bioklimatikoak eta haien ezaugarriak
(ikus XIII. eranskina).

BALIABIDE MATERIALAK
Termometroa eta plubiometroa eraikitzeko: Plastikozko botila, zinta itsaskorra, 90ºko alkohola,

ura, pote zilindriko gardena, plastikozko lastotxoa, koloragarria, guraizeak, plastilina edo mastika,
erregela metrikoa, errotuladore ezabaezina eta plastikozko edo zurezko makila.
Klimogramak egiteko: Paper laukiduna eta bolaluma.

 XIII. eranskina: Eskualde bioklimatikoak.

ARGIBIDE GEHIGARRIAK
• Meteorologia eta klimatologia Nafarroa: http://meteo.navarra.es
• Klimatologia Nafarroa: http://meteo.navarra.es/climatologia
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22
LANDAREAK EZAGUTZEN, HORIEK
ZAINTZEKO ETA GEU ZAINTZEKO
HEZKUNTZA-ETAPA Haur Hezkuntza

Lehen hezkuntzako 1. eta 2.

Lehen hezkuntzako 3. eta 4.

IRAUPENA

Lehen hezkuntzako 5. eta 6.

EGUTEGIA

• Landareen egitura: 3 eta 6 saio

Interesgarria

• Landareen fisiologia: 2 eta 3 saio

landareen

litzateke

baratzea

urtaro desberdinetan bisitatzea,

bitarte.

egituren

bilakaera

ikusteko eta espezie desberdinen

bitarte.

• Haziak: 3 saio.

egiturak ezagutu ahal izateko.

• Ilargi-faseak: 2 eta 4 saio bitarte.
• Landareen onurak: 3 saio.

GAITASUNAK
EZAGUTZA-ARLOAK

• Hizkuntza komunikazioa,.

• Caztelania eta Literatura.

• Zientzia

eta

• Natur Zientziak.

• Gaitasun digitala.

• Arte Hezkuntza.

• Gaitasun sozial eta zibikoak.

gaitasunak.

• Matematika.

Teknologiako

oinarrizko

• Ikasten ikastea.

• Gizarte Zientziak.

• Ekimena eta ekintzailetza.

HELBURUAK
Landareen egituraren eta fisiologiaren

faseak, landareen elkarketak, txandaketak,

H azien

Landareek ekartzen dizkiguten onuren

inguruan ikastea.

dibertsitatea

etab.

zaintzearen

garrantziari buruz sentsibilizatzea.

berri izatea, elikaduraz, osasunaz eta

Landareen hazkuntzan eragina duten
faktoreekin

esperimentatzea:

abarrez bezainbatean.

ilargi-

60

LEHEN HEZKUNTZAKO 5. ETA 6. MAILAKO JARDUERAK

GARAPENA
Hainbat jarduera proposatzen dira gaia lantzeko:
L andareen egitura: Gaiaren sarrera egiteko
ikasleei galdetuko zaie haien ustez zein
diren landareen zatiak, eta arbelean idatziko
dira botatzen dituzten erantzunak. Jarraian
bisita eginen da baratzera –ikasgelan
landareren bat egonez gero haren egiturari
erreparatuko zaio ere– eta bertako espezie
desberdinek dituzten egiturak identifikatuko
dira. Espezieen gaineko oharrak hartuko dira,
bakoitzaren zatien deskribapena eginez, eta
landareen argazkiak eginen, haien egitura
ikuste aldera. Interesgarria litzateke jarduera
urtaro desberdinetan errepikatzea, espezieen
bizitza-zikloan ematen diren aldaketak eta
espezie desberdinetako landareen egituren
morfologia ugariak ikusteko:
- Loreak: Ilen kultibatua, brokolia, tipula,
kuiatxoa...
- Fruituak: Kuia, marrubia, baba...
- Sustraiak: Patata, baratxuria, errefau txikia,
uraza...
- Haziak: Ilarrak, tipula, tomatea, kuiatxo
- Eta abar..
Landareen fisiologia: Landareen egiturak
landu ostean, ikasleei galdetuko zaie haien
ustez zein zeregin betetzen duen landareetako
zati bakoitzak. Ikasleek aurrez dituzten ideiak
bildu ondoren, taldeka ikerketa-lan bat egitea
proposatuko zaie, bibliografia edo Internet
erabiliz, fisiologiari buruz (hazkuntza, ugalketa
–sexuala eta asexuala–...) ikasteko. Azkenik,
talde bakoitzak egindako lana aurkeztuko
die ikaskideei. Baratzea eta bertako laboreak
behatzea prozesu horiek ulertzeko lagungarri
eta osagarri izan daiteke. Adibidez, landare
batzuk hazien bidez eta beste batzuk estoloi
bidez (marrubiak) ugal daitezke, ugalketa sexual
eta asexualaren arteko desberdintasuna
ikuste aldera.
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Haziak, barazki onenen zaindariak: Tokian
tokiko haziak egiazko altxorra dira, belaunaldiz
belaunaldi toki ingurunera egokitutako
landareen informazio genetikoa gorde
dutelako. Hazi horiei esker, landareek gaitzei
eta izurriteei aurre egiten diete. Gainera,
nekazaritza-paisaiaren biodibertsitatearen
osagai dira, eta hazi horiek mantentzea
funtsezkoa da elikadura-burujabetasunerantz
aurrerapausoak
emateko.
Haziak
kontserbatzearen garrantzia eta gordetzen
duten ezagutza ikasleei helarazteko asmoz,
bai eta horien bilketa- eta biltegiratzeprozesua ezagutzeko, baratzea hornitzeko
moduko hazitegi bat sortzea proposatzen
da, horrekin batera ikasteko haziak biltzen,
lehortzen eta gordetzen, eta bereziki, tokian
tokiko barietateen bilketa eta mantentzearen
garrantzia azpimarratzeko. Jarduera, zehazki,
honela antola daiteke:
- 1. saioa: Gaiaren sarrera egitea. Ondoren, zer
landare-hazi bildu nahi ditugun eta landare
horien seinaleztapena egitea.
- 2. saioa: Haziak biltzea, haziak identifikatzeko
etiketak prestatzea, eta lehorketarako
prestatzea.
- 3. saioa: Haziak gorde eta identifikatzea.
L andareen hazkuntza: Faktore ugarik dute
eragina landareen hazkuntzan. Hori lantzeko,
ikerketak egitea proposatzen da, metodo
zientifikoa aplikatuta:
- Ilargi-faseak: Gaia mahai gainean jarriko da
ikasleei honako galdera hauek eginez: Zer da
Ilargia?, nola mugitzen da?, nola ikusten dugu
Lurretik?, eta abar. Saioa amaitzeko hormairudi bat eginen da, non ikusgai izanen baitira
Ilargiak Lurraren inguruan egiten dituen
faseak. Bigarren saioan, Ilargiak Lurrarengan
duen eraginik ezagutzen duten galdetuko
zaie, eta ikasleen ideiak jaso ondoren
esperimentu bat egitea proposatuko
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GARAPENA
zaie, Ilargiak landareen hazkuntzan duen
eraginaren berri izateko. Zehazki, baratxuriak
ereitea proposatzen da (espezie hori oso
adierazgarria da Ilargiak duen eragina
erakusteko), ilbehera dagoenean eta
ilgora dagoenean, bilakaeran dauden
desberdintasunak behatu eta ondorioak
ateratzea. Ikertzen jarraitu nahi izanez gero,
beste esperimenturen bat egin daiteke
bilketa-garaia eta ilargi-faseen arteko lotura
eginez. Horretarako baratxuria ere espezie
egokia izan daiteke. Gero, espeziearen
kontserbazioaren gaineko jarraipena egin
beharko litzateke.
-Landareak elkartzea: Sarrera gisa, ikasleei
galdetuko zaie haien ustez elkarri eragiten
ote dioten landareek, elkarren ondoan
daudenean. Hori egiaztatzeko, esperimentu
bat proposatzen da: alde batetik, landatu
printzipioz elkarrendako onuragarriak diren
landareak, eta bestetik elkarri kalte egiten
diotenak. Gero, egin behaketa eta hartu
oharrak antzematen diren desberdintasunen
gainean. Azkenik, atera ondorioak.
L andareen onurak: Sarrera gisa, ikasleei
galdetuko zaie landareek zer ematen diguten.
Landareak zenbat gauzatarako erabiltzen
ditugun ikusi ostean (jakiak, sendagaiak,
ehunak, papera...) ezaugarri sendagarriak
dituen pomada bat egitea proposatuko
da, baratzeko edo inguruetako landareak
baliatuz. Errezeta bat proposatzen da, baina
ikastetxearekin lotura duen inork (senide
bat, irakaskuntzatik kanpoko langile bat,
etab.) errezetaren bat badaki, ona litzateke
hark jarduera garatzen laguntzea, errezeta
erakutsita eta taldeari prestatzen lagunduta.
Hona hemen gure errezeta:
1. B
 aratzetik bildu ditugun landareak zatikatu
eta pisatuko ditugu: Batzuk landatuak
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izan daitezke (ilenak, izpilikua, etab.), berez
hazitakoak (asunak, plantaina, etab.) edo
inguruetako zuhaitzetakoak (lizarra, zumarra,
intsusa, etab.). Ikasleei behin eta berriz
esanen diegu landareak zentzuz bildu eta
erabili behar ditugula, jardueraren beraren
helburuarekin bat.
OHARRA: Ezagutu behar dira errezetari
eransten zaizkion landareak, eta ez dugu
erantsiko ezagutzen ez dugun landarerik.
Krema egiteko erabil daitezkeen landareen
zerrenda bat proposatzen da XIV. eranskinean.
Egokiena litzateke bilketa egiterakoan
landareak ezagutzen dituen norbaiti laguntza
eskatzea.
2. Olio-neurria landareekin batera eltzean
jarriko dugu, su motelean (suaren indarraren
1-2an, hatza erre gabe sartzeko moduan).
Hiru ordu pasata, sua itzaliko dugu.
3. B
 iharamunean, olioa iragazi eta berriz ere
berotuko dugu. Behin argizaria pisatu eta
gero, ongi zatikatu eta erantsiko diogu, dena
disolbatu arte. Pomada potoz poto banatu,
eta hoztu arte itxoingo dugu. Behin hoztu
direnean, potoak etiketatu, eta pomada zer
datatan egin dugun idatziko dugu.
4. Pomadaren errezeta baratzeko koadernoan
idatz dezakegu.
OHARRA: Jardueraren logistika korapilatsua
iruditzen bazaizue, egin beste errezeta batzuk
landare berberak erabilita, baina deus
berotu behar izan gabe; adibidez, ilen-olioa,
kamamila-olioa, etab.
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BALIABIDE MATERIALAK
Landareen egiturarako: Koaderno bat, arkatza, argazki-kamera.

 Landareen fisiologiarako: Ordenagailuak Interneterako konexioarekin.
Botanikari buruzko Montessori-materiala: https://bit.ly/2Iofn1o

 Landareen zatien inguruko Montessori-kartak: https://bit.ly/2WgkYMl

 Hazietarako: Landareak seinaleztatzeko zintak, kartoia, oihala edo paper lehorgarria, etiketak,
bolaluma eta beirazko potoak.

 Ilargi-faseetarako: Kartoi-meheak, guraizeak, errotuladoreak...

 Pomadarako: 2 litro olio (oliba-, ekilore edo arbendol-olioa), landare freskoa edo lehorra (olio

neurriaren herena), sukaldea edo su txikia, erle-argizari birjinako 440 g (litro bat olio - 220 g erleargizari), kazola, eragiteko zurezko koilara, iragazkia eta pomadarako potoak.

 XIV. eranskina: Krema orbaintzailea egiteko sendabelarren zerrenda.

ARGIBIDE GEHIGARRIAK
• Manual práctico del huerto ecológico. Mariano Bueno. La fertilidad de la Tierra.

• Bizi Baratzea. Jakoba Errekondo. Argia Argitaletxea.

• El huerto escolar ecológico. Montse Escutia. Grao argitaletxea.

• Guía didáctica: sembrar educacion ambiental. Gaztela eta Leongo Junta:
https://bit.ly/2MytQsG (82.-88. or.)

• Red de Semillas de Navarra - Nafarroako Hazi Sarea: https://redsemillasnavarra.wordpress.com
• Euskal Herriko Haizen Sarea: http://www.haziensarea.org

• Haziera: Hazien artxiboa- Archivo de semillas: http://www.cristinaenea.eus/es/hazieradocumentacion-manuales-de-semillas

• Ilargi-egutegia: Baratzerako eta lorategi ekologikoetarako ilargi-egutegia. Michel Gros.
• Landareak lantzen: Urte osoko gida-liburua. Jakoba Errekondo-Antton Olariaga. Argia.
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23
EKOSISTEMAK ETA PAISAIAK

HEZKUNTZA-ETAPA Haur Hezkuntza

Lehen hezkuntzako 1. eta 2.

IRAUPENA

Lehen hezkuntzako 3. eta 4.

Lehen hezkuntzako 5. eta 6.

EGUTEGIA

• Ekosistemak: 3 eta 5 saio bitarte.

Ikasturteko edozein unetan.

• Baratzea: : 6 saio.

GAITASUNAK

EZAGUTZA-ARLOAK

• Hizkuntza komunikazioa.

• Natur Zientziak.

• Gizarte Zientziak.

• Zientzia eta Teknologiako oinarrizko

• Arte Hezkuntza.

• Gaitasun digitala.

gaitasunak.

• Gaztelania eta Literatura.

• Ikasten ikastea.

• Ekimena eta ekintzailetza.

• Gaitasun sozial eta zibikoak.

HELBURUAK
Ekosistema baten ezaugarriak ikastea.

Ikasleak munduko baratze desberdinetara

Paisaia-dibertsitatea identifikatzea.

hurbiltzea.

Giza jardunak ekosistemetan duen eragina
ezagutzea.

64

LEHEN HEZKUNTZAKO 5. ETA 6. MAILAKO JARDUERAK

GARAPENA
Hainbat jarduera proposatzen dira askotariko
ekosistemak zein paisaiak eta horien
ezaugarriak ezagutzeko:
Ekosistemak:
-
1.
saioa.
Sarrera:
Ideia-jasa
egitea
proposatuko zaie ikasleei,
taldeka proposatzeko zer den ekosistema
bat, zein diren bere osagaiak, bertan
dauden harremanak, etab.
Behin hori
taldeek
elkarrekin partekatu eta gero,
eta jada oinarrizko kontzeptuak landu
dituztenean, jolas bat egitea proposatzen
da, ekosistemetan izaten diren harremanak
ikusarazteko eta ohartzeko aldaketek
ekosistema osoan eragiten dutela. Ikasle
guztiak elkarrekin eseriko dira, zirkulu bat
osatuz. Partaide bakoitzak ekosistemaren
osagai bat hautatuko du (saiatu behar
da ez errepikatzen eta izaki bizidunak zein
bizigabeak aukeratzen). Gero ikaskideen
aurrean nork bere burua aurkeztuko du,
hautatutako
ekosistema-osagai
gisa
(adib: ni ibaia naiz; ni kakalardoa naiz),
eta artilezko haril bat elkarri pasako diogu,
hurrengo ikaskideak ere aurkezpena egin
dezan. Aurkezpenak amaitzean amaraun
bat izango dugu gure aurrean, eta horrek
aditzera ematen du nola ekosistemaren
osagai guztiak elkarri lotuta dauden, eta
nola osatutako sare hori desorekatu egiten
den osagairen bat erortzen bada. Jarduera
honen bidez azpimarratu dezakegu, batetik
zein garrantzitsua den ekosistemako
osagai guztiak mantendu eta zaintzea, eta
bestetik, nola ekosistemako zati bat aldatuta
ekosistema osoa hankaz gora jar daitekeen.
Informazio-iturria: El huerto escolar
ecológico. Montse Escutia. Grao argitaletxea.
187. or.
- 2. saioa. Bisita ekosistema natural batera:
Ikasleak, taldeka antolatuta, gunean barna
ibiliko dira, elementu esanguratsuei argazkiak
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egin, eta behatutakoari buruzko oharrak
idatziko dituzte, honakoari dagokionez: zein
klima-eskualdetan dauden, ekosistemako
landare- zein animalia-espezie nagusien
deskribapena (gero ikasgelan identifikatzen
ahal izateko modukoa), gizakien inguruarekiko
harremana
historian
zehar,
gizakien
jardunaren ondorioak (aldaketak paisaian,
ingurumen-arazoak...),
ekosistemaren
mantentze-egoera eta babes-neurrien
beharra.
OHARRA: Aukera bat izan daiteke ezagutzeko
Iruñeko ibai-ekosistema, zeina bere inguruan
biztanleak finkatzeko erabakigarria izan
baitzen; halaber, hori hiriaren historia zein
paisaia agroekologikoa ezagutzeko lotura
izan daiteke.
- 3. saioa:: Landare- eta animalia-espezieak
identifikatuko dira, natura-giden laguntzaz,
eta bateratze lana eginen da ekosisteman
behatutakoari buruz. Horrela, bisitatutako
ekosistemaren ezaugarriak ezagutuko dira,
eta hori abiapuntu izanen da Nafarroako
gainontzeko
ekosistemak
eta
horien
ezaugarriak aurkezteko.
 aratzea, barruan bost kontinenteetako
B
espezieak hartzen dituen ekosistema
hurbila: Baratzea biodibertsitate-ekosistema
bat da, eta hartan, landareak eta animaliak
bizi dira tokiko ingurunera egokituta;
horregatik, eskualde bakoitzeko baratzeek
beren koloreak, usainak eta zaporeak dituzte.
Gainera, baratzeetan bizi diren landare
batzuk jatorriz itsasoz bestaldekoak dira,
itsasoak gurutzatu dituzte, nahiz eta gaur
egun gure ingurunera egokituak dauden, eta
hemen beti egon direla pentsatu arren.
Jarduera honela eginen da:
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- 1. eta 2. saioa: Ikasleek taldeetan banatuta
lan eginen dute. Talde bakoitzari ortuariespezie batzuk egokituko zaizkio, guztiak ere
eskola-baratzean erein edo landatutakoak
edo erein edo landatuko direnak. Ikasleek
ikertu beharko dute nongoa den jatorriz
ortuari bakoitza; ez bada bertakoa, ikertuko
du noiz eta nola iritsi zen hona; zer eskualde
motatan hazten den eta espezie horri loturiko
errezeta bat. Horrela, talde bakoitzean, fitxa
bat eginen da ortuari bakoitzeko.
-
3. eta 4. saioa: Ikasleen familien jatorriaz
galdetuko da, beste herrialde batzuetako
familiarik ote dagoen jakiteko. Taldeetan
banaturik, herrialde horietako baratzeetako
ortuariez ikertzeko eskatuko zaie, eta haietako

batzuen fitxa bat egiteko, honakoa azalduta:
izena, irudia eta sukaldaritza-erabilerak.
- 5. saioa: Mapamundi batean, eskolako
baratzeko ortuarien irudiak beren jatorrizko
lekuetan jarriko dituzte ikasleek, eta gezien
bidez adieraziko dute zer bidaia egin dituzten
munduko baratzeetan barna. Gainera, beste
herrialde batzuetako ortuariak sartuko dira,
haien fitxak egin badira.
- 6. saioa: Ikasleei lotuta dauden herrialdeen
arabera, beste herrialde batzuetako
landareren bat erein edo landatu daiteke
edota errezetaren bat prestatu beste leku
batzuetako ortuariekin.

BALIABIDE MATERIALAK
Ekosistemetarako: Artilea edo soka, kartoi mehea, zulagailua, matxardak, koadernoak, arkatzak,
argazki-kamera, natura-gidak.

Baratzeetarako: Ordenagailuak eta Internetarako konexioa, munduko mapa, papera, guraizeak,
itsasgarria, haziak/landareak, ortuariak eta baxera, errezeta bat prestatzen bada.

ARGIBIDE GEHIGARRIAK
• Manual práctico del huerto ecológico. Mariano Bueno. La fertilidad de la Tierra.

• Bizi Baratzea. Jakoba Errekondo. Argia Argitaletxea.

• El huerto escolar ecológico. Montse Escutia. Grao argitaletxea.

• Espacios Naturales Protegidos de Navarra: https://espaciosnaturales.navarra.es
• Nafarroa, lekuak eta paisaiak: https://bit.ly/2OQ50pw

• Biodiversidad virtual: los insectos de mi huerta: https://bit.ly/39UpWqP
• eBird: https://ebird.org/home
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24
GURE ZAHARREN BARATZEA

HEZKUNTZA-ETAPA Haur Hezkuntza

Lehen hezkuntzako 1. eta 2.

IRAUPENA

Lehen hezkuntzako 3. eta 4.

Lehen hezkuntzako 5. eta 6.

EGUTEGIA

• 5 eta 6 saio bitarte.

Ikasturte osoan zehar egin daiteke.

GAITASUNAK

EZAGUTZA-ARLOAK
• Gizarte Zientziak.

• Hizkuntza komunikazioa.

• Natur Zientziak.

• Ikasten ikastea.

• Gaitasun digitala.

• Gaztelania eta Literatura.

• Ekimena eta ekintzailetza.

• Kultura kontzientzia eta adierazpenak.

HELBURUAK
Azken hirurogei urteetan baratzeek egin

Ohiko nekazaritzaren eta agroekologiaren

Baratzearen herri-jakinduria berreskuratu

Aintzat hartzea emakumeek nekazaritzan,

duten ibilbide historikoa ezagutzea.

arteko aldeak ezagutaraztea.

eta belaunaldiarteko harremanak ikasteko

gizarteen

iturri gisa sustatzea.

elikaduran

eta

ezagutza

tradizionalaren hedapenean edukitako
zeregina.
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GARAPENA
1 . saioa. Jarduera honela proposatuko da:
Ikasleei galdetuko zaie ea beren familiak
(gurasoek, aitona-amonek...) baratzerik
duen, ea baratze guztiak berdinak diren, ea
desberdintasunak zein diren, etab. Gune
bat irekiko da bertan ikasleek baratzearen
inguruko esperientziak parteka ditzaten eta
beren bizipenei lotu diezaieten, horrela gaia
testuinguruan jartzen laguntzeko eta, aldi
berean, interesa pizteko. Gune hori ixteko
aipatuko da aitona-amonen haurtzarotik
gaur egun arte, badakitenez, aldaketa asko
(telefonoak, mugikorrak, telebista, Internet...)
egon direla. Esparru askotan aldatu da
bizitza, eta baratzeari dagokionez ere bai.
Izandako aldaketak ezagutzeko ikerketa bat
proposatuko zaie, eta horretarako beren
aiton-amonen laguntza beharko dugu.
Ondoren, ikasleei elkarrizketa bat erakutsi
eta eskatuko zaie hura egiteko beren aitonaamonei edo beren inguruko beste adineko
batzuei, beti ere horiek lotura dutelarik
baratzeekin. XX. mende aurretiko laboreak
egiteko erak eta egungoak alderatzen ditu
aipatu elkarrizketak. Bakoitzak emakume
bati elkarrizketa bat eta gizon bati beste
bat egitea garrantzitsua dela nabarmenduko
da. Elkarrizketa irakurriko da balizko zalantzak
argitzeko eta bertan hobekuntzak egitea
ahalbidetzeko. Adinekoekiko elkarrizketa
astunegia izan ez dadin, ikasle bakoitzak
bakarrik hamar galdera eginen dizkie
elkarrizketatuei. Ikasgelan adostuko da nork
eginen dituen lehen hamarrak, hurrengoak,
etab., hogeita hamar galderak hiru sortatan
banatuz. Ikasleek elkarrizketak grabatzen
ahalko dituzte, unean idatzi ordez, baina
ikasgelara idatziz ere ekarriko dituzte
erantzunak. (Ikus XII. eranskina: elkarrizketa).
Beste aukera bat da adineko horietakoren bat
ikasgelara gonbidatzea, baratzeen inguruan
zer dakien konta dezan.
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 . saioa. Hasierako diagnostikoa: 6 ikasleko
2
taldetan eginen da lan. Talde bakoitzean
hiru sortetako galderak egin dituzten
parte-hartzaileak izanen dira; horrela, talde
bakoitzak edukiko du azken 60 urteetan
baratzeek egindako ibilbidearen hasierako
irudia. Taldeei zatar-paper bana emanen
zaie, elkarrizketetako erantzunen bidez
hurrengo informazio hau (idatziz eta / edo
irudiz) osatzeko:
XX. MENDEKO
BARATZEA

EGUNGO
BARATZEA

DESBERDINTASUNAK
ANTZEKOTASUNAK
EMAKUMEEN PAPERA
GIZONEN PAPERA

Behin lana bukatuta, bateratze-lana eginen
da.
Bateratze-lanean
nabarmentzeko
alderdietako bat kontinente ezberdinetako
baratzeak lirateke, halakorik balitz. Oso
esperientzia aberasgarria izanen litzateke
herrialde ezberdinetako aitona-amonak
gurekin
edukitzea,
baratzeen
arteko
desberdintasunak eta haiekiko harremanak
nolakoak diren erakuts diezazkiguten.
Halakoetan,
eskema
ezberdinak
osatuko lirateke, herrialde bakoitzeko,
desberdintasunak
erakusteko.
Espezie
ezberdinez jabetzean aniztasuna agertzen
da, eta alderdi hori aintzat hartzeko ikasleei
galdetuko diegu ea menuetan aldaketak
egotea atsegin duten edo beti berbera jatea
nahiago duten, ea paisaia uniformeak edo
heterogeneoak atsegin dituzten, etab.
Bateratze-hausnarketa
amaitzeko,
emakumeek baratzean eduki duten paper
historikoa nabarmenduko da elikadurako
autosufizientzia-baliabidea izan diren heinean
(litekeena da, elkarrizketetako erantzunetan,
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duela 60 urteko baratzeko lan gehienetan
emakumeak nagusi izatea, eta garai hartan
baratzea familia askorentzat elikadura-iturri
nagusia izatea). Horren harira, aintzat hartuko
da emakumearen papera bizitzaren sortzaile
gisa, pertsonen eta landareen sortzailea
eta lurraren zein pertsonen zaintzailea den
heinean. Amonak omentzeko abiapuntu izan
daiteke. Proposamenak askotarikoak izan
daitezke: Hainbat baratze-maila amonen
izenez izendatzea; egun batean amonei
gonbit egitea, baratzearen inguruan dituzten
bizipenak konta diezazkiguten; etab.
 . saioa. Ohiko nekazaritza vs. agroekologia:
3
Mugarik Gabeko Albaitarien dos tomates,
dos destinos bideoa (https://www.youtube.
com/watch?v=JWwkiaY1yVg) proiektatuz
emanen zaio hasiera saioari. Ondoren,
galdetuko zaie ea bi tomateetako zein
nahiago duten jatea; ea, aitona-amonen
umetako baratzean, bietako zein uste duten
landatzen zela; eta egun zeintzuk landatzen
diren. (Azken kasu honetan espero izatekoa
da egungo aukerak aipatzea: nekazaritza
ekologikoa, ikuskera agroekologikoarekin,
edo ohiko nekazaritza).
Jarraian, taldeka hausnarketa egiteko eta
zatar-paperean (irudiztatuz eta / edo idatziz)
adierazteko eskatuko zaie, nekazaritzak
dituen ingurumen-eraginez bezainbatean.
BARATZE
AGROEKOLOGIKOA

OHIKO
BARATZEA

INGURUMEN-INPAKTUAK

Behin lana bukatuta, talde guztien arteko
bateratze-lana eginen dute.
4. saioa. Belaunaldiarteko hitzaldia: Aitonaamonaren bat gonbidatuko da ikasgelara;
gizonak
zein
emakumeak
etortzea
interesgarria izanen litzateke, halaber,
eskualde, herrialde eta / edo kontinente
ezberdinetako ordezkariak, halakorik balitz.
Saio honetan haiekin partekatuko da
egindako lana (horma-irudiak, bideoak,
etab.), eta aprobetxatuko da ikasleekin
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partekatu nahi dituzten gertaerak, bizipenak,
etab. entzuteko. Saio honetako xedeetako
bat izanen da gonbidatutako adinekoek
ikasleei hazi autoktonoren bat oparitzea,
hala ezagutza helarazteko ikur gisara, nola
espeziea mantentzeko. Espeziearen ereintzagaraia baldin bada, elkarrekin ereinen dute.
Ikasleek eskola-baratzerako bisita eskainiz
emanen dizkiete etorritakoei eskerrak.
5ª sesión: la huerta: semilla de la soberanía
alimentaria: Saioari hasiera emateko, ikasleei
elikadura-piramidea erakutsiko zaie, eta ea
ezagutzen duten eta zer irudikatzen duen
galdetuko zaie. Behin elikadura-piramidea
ulertuta, ikasleak taldeka antolatuko dira,
eta hausnarketa egiteko eskatuko zaie ea
baratzea familiaren elikaduran baliabide
garrantzitsua izan ote daitekeen. Talde
bakoitzean beren hausnarketak islatuko
dituzte zatar-paperean honako eskema
hauetan:
BARATZEA DUEN
FAMILIARENDAKO ONURAK
EKONOMIKOAK
OSASUN-ARLOKOAK
INGURUMENEKOAK
BESTE BATZUK

Ondoren bateratze-lana eginen da, eta
haientzako zailagoak izan diren alderdiak
nabarmenduko dira, adibidez: Kilometro
0, zeure elikagaiak ekoizteagatik lortutako
gogobetetasuna, etab. Espero izatekoa
da talde guztiak honekin bat etortzea:
Baratzea oinarrizkoa izan daiteke pertsona
askorendako
elikadura
osasungarria
bermatzeko. Horren harira galdetuko da
ea zer nekazaritza-mota uste duten dela
merkeagoa eta zeinek zaintzen duen hobeki
lurra; eta, beraz, ea zein uste duten sustatu
beharko litzatekeela. Azkeneko galdera hori
aurretik egindako lan osoaren adierazlea
ere bada; hortaz, ebaluazioaren ataltzat har
daiteke.
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BALIABIDE MATERIALAK
 Papera, arkatzak, bolalumak, zatar-papera, errotuladoreak, margoak...
 Grabagailua.

 Ordenagailua eta Interneterako konexioa zein proiektagailua.
 XII. eranskina: Elkarrizketa adinekoei.

ARGIBIDE GEHIGARRIAK
• Manual práctico del huerto ecológico. Mariano Bueno.

• Bizi Baratzea. Jakoba Errekondo. Argia Argitaletxea.
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25
KLIMA-ALDAKETA ELIKATZEN
DUTEN ELIKAGAIAK
HEZKUNTZA-ETAPA Haur Hezkuntza

Lehen hezkuntzako 1. eta 2.

IRAUPENA

Lehen hezkuntzako 3. eta 4.

Lehen hezkuntzako 5. eta 6.

EGUTEGIA

• 3 saio.

Ikasturteko edozein unetan egin
daiteke.

GAITASUNAK

EZAGUTZA-ARLOAK

• Hizkuntza komunikazioa.

• Natur Zientziak.

• Oinarrizko

• Gizarte Zientziak.

gaitasunak

Teknologian.

• Balio sozial eta zibikoak.

Zientzian

• Gaitasun digitala.
• Ikasten ikastea.

• Ekimena eta ekintzailetza.

• Gaitasun sozial eta zibikoak.

HELBURUAK
Ikasleak kontzientziatzea elikagaiek egiten

egoera horren aurrean kontsumitzaileek

dituzten bidaiez, horrek ingurumenean

duten arduraz.

nahiz gizartean sortzen duen eraginaz, eta
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GARAPENA
1. saioa: Nondik dator jaten duguna?
Jolas honetan tokiko elikagaiek zein
inportatutakoek egindako ibilbidea egitean
datza, horrela, bi kasuen ingurumen- eta
gizarte-inpaktua erkatzeko. Horretarako,
ikasleak bi talde handitan banatuko ditugu:
Talde handi batek ANANEN bidaia eginen
du, eta besteak, berriz, GEREZIEN bidaia. Aldi
berean, talde handi bakoitza bikoteetan
banatuko da. Halaber, gasolina-saltzaile
bat izanen dugu, baina ez da izanen ez
talde bateko kidea, ez bestekoa (irakaslea
izan liteke). Etapa bakoitzean, gasolina
hartu eta kutsadura-hodeiak eskuratuko
dituzte, garraioak eragiten duen eraginaren
erakusgarri.
GEREZIEK Etxauritik Iruñeko fruta-dendaraino
egiten duten ibilbidea erakusteko, GEREZI
taldea hasiko da. Talde guztiak gasolina
hartu duenean, baratzetik atera, eta biltegira
bitarteko tartea eginen dute. Han, bikote
bakoitzari kutsadurako-hodei bat emanen
zaio. Berriz ere gasolina hartuko dute, biltegitik
fruta-dendara bitarteko etapa egiteko; behin
bide hori eginda, bigarren etapari dagokion
kutsadura-hodeia jasoko dute. Bikoteak
eseriko dira, kutsadura-hodeiak gordeta.
Ondoren, ANANA taldeak ibilbidea eginen du
Costa Ricako anana-sailetatik Iruñeko frutadendaraino. Talde horrek askoz ere etapa
gehiago egin beharko ditu. Etapa bakoitzaren
hasieran, bikote bakoitzak gasolina hartuko
du, eta bukaeran, kutsadura-hodei bi.
5 etapa beharko dira Costa Ricako itsasportutik Penintsulara etortzeko, baina etapa
bakoitzean bide luzeagoa eginen da; beraz,
etapa bakoitzean bi kutsadura-hodei hartuko
dira.
Bi taldeei eskatuko diegu kutsadura-hodeiak
2 ilara paralelotan uzteko lurrean. Horrela,
ederki alderatuko dugu bi taldeek eragindako
kutsadura. Gero, gogoeta eginen dugu,

72

honelako galderak eginez: Zer frutak egin
ditu kilometro gehiago? Zeinek gastatu du
gasolina gehiago? Zeinek eragin du kutsadura
handiagoa atmosferan? Zenbat egun pasatu
dira fruta biltzen denetik fruta-dendara iritsi
arte? Horregatik biltzen al da, maiz, fruta
horren berde eta galtzen du zaporea? Zer
fruta da onena planetarendako? Eta zein
da osasungarriena guretzat? Guk ezagutzen
ditugun elikagaietatik, zeintzuk ekoizten dira
inguruetan? Jarduera hau egokia izan liteke
tokian tokiko eta garaian garaiko produktuen
kontsumoak duen garrantzia azpimarratzeko,
eragin txikiagoa baitute ingurumenean,
ahaztu gabe garraio motordunak sortzen
duen kutsadurak osasunari eragiten dion
kaltea. Etxean jardueraz hitz egitea proposa
geniezaieke ikasleei eta animatu ditzatela
etxekoak hurbileko elikagaiak erostera..
Informazio-iturria: Fuhem: Alimenta otros
modelos https://bit.ly/2OmKXhu (pág. 37)
OHARRA: Jarduera ikasgela barnean egin
daiteke, edo kanpoan, eguraldi ona egiten
badu. Bukaerako gogoetan, prezioetan
dagoen aldeaz ere hitz egin genezake.
Hau da, zergatik balio du gutxiago horren
urrunetik datorren produktuak? Nola izan
daiteke hori? Gure inguruan landu baina
aldi berean kanpotik inportatzen den
produktu bat ere erabil genezake jarduera
hau egiteko. Adibidez, Peruko edo Txinako
zainzuriak inportatu egiten dira, nahiz eta
Nafarroan ere lantzen diren, eta gainera,
alde nabarmena dago prezioan batzuen
eta besteen artean. Horra paradoxa.
Horrela, ikasleak arduratsuago sentituko dira
aldaketaz, eta tokiko produktuen kontsumoa
sustatuko dute.
 . saioa: Elikagai bidaiarien arrastoa:
2
Saioa hasteko, ideia-jasa bat eginen da
klima-aldaketaren kontzeptuari eta horren
arrazoiei
buruz.
Pixkanaka-pixkanaka,
elikaduraren eta klima-aldaketaren arteko

LEHEN HEZKUNTZAKO 5. ETA 6. MAILAKO JARDUERAK

harremana antzemango dugu (garraioa,
abeltzaintza
industriala,
abeltzaintza
intentsibora
bideratutako
elikagaiak
landatzeko deforestazioa...). Jarraian, taldeak
egin eta bakoitzari eskola-jantokiko egun
desberdinetako menu bat banatuko diogu.
Talde bakoitzak esleitutako menuaren
karbono-aztarna kalkulatu beharko du
(garraioan oinarrituta, Espainiako estatuan
jaten diren produktuek egiten dituzten
km-en batezbestekoaren arabera), honako
kalkulagailu honen bidez:
http://www.alimentoskilometricos.org . Horrez
gain, talde bakoitzak eskura izanen du
“Elikagaien inportazioak Espainiako estatuan
eragindako CO 2-ko isurketen inguruko
txostena”: https://bit.ly/2Wmx0I2
Amaitzeko, talde bakoitzaren aztarnaren
inguruko bateratze-lana eginen dugu, eta
tarte bat utziko dugu horrekin lotutako kontuei
buruz hausnartzeko: Nola liteke animaliendako
pentsua izatea distantziarik handiena egiten
duen elikagaia? Batez beste zer distantzia
egiten dute frutek eta barazkiek? Ez al dago
fruta eta lekalerik Espainiako estatuan?

3. saioa: Irtenbidea gure esku
• E likadura-piramidea: Gaia
aurkezteko
ikasleei galdetuko diegu ea elikadura
osasungarria kontzeptuak zer iradokitzen dien.
Ikasleak entzun eta gero elikadura-piramidea
erakutsi eta azalduko dugu. Ondoren, ikasleak
taldeka antolatuko dira, eta talde bakoitzari
elikadura-piramidearen maila bat esleituko
zaio. Taldeka ikertu beharko dute esleitutako
elikagaietako
zeintzuk
ekoizten
diren
Nafarroan (argibide gehigarrien atalean
informazio hori kontsultatzeko esteka batzuk
daude). Ondoren, bateratze-lana eginen da
ikuspen orokor bat lortzeko honako alderdi
hauei buruz: Elikagaien zer ehunekok eduki
dezakeen bertako jatorria, produktuen
jatorriaren garrantzia eta inportazioak zein
esportazioak zer eragiten duten, tokiko
produktuen kontsumoarekin alderatuta.
• Menu osasungarria: Ikasleei tokiko eta
sasoiko produktuez osatutako menu
osasungarria proposatzeko eskatuko zaie.
Ahal balitz, menuetako bat hautatu, prestatu
eta dastatzea interesgarria litzateke.

ARGIBIDE GEHIGARRIAK
• Guía de Recursos Didácticos de la Red de Huertos Escolares de San Sebastián de los Reyes:
https://bit.ly/2vvgWVB (49. or.)

• Soy de temporada: https://soydetemporada.es/#products

• Elikart, Nafarroako elikaduraren mapa sozialaren kartografia; http://www.elikart.org/Inicio.html
• CPAEN - NNPEK http://www.cpaen.org

• Artisau Elikagaiak Nafarroa: http://www.alimentosartesanos.com
• Nafarroako Kalitatezko elikagaien markak: https://bit.ly/2Opfzil
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I. ERANSKINA
MARISAREN IPUINA
Informazio-iturria: : https://bit.ly/37JNvCY
Marisa nekazaria da eta sekulako baratzea du. Bertan, patatak, tipulak, kuiatxoak, tomateak eta
beste hazten ditu. (eskatu ikasleei baratzeko produktuen izenak esateko).
Baina Marisa beti kezkatuta egoten da.
Aste batean, urazengatik zebilen kezkatua, hauxe pentsatzen baitzuen bere artean: Barraskiloak
nire baratzera etortzen badira, nire letxugak janen dituzte eta batere gabe geldituko naiz. Eta nola

prestatuko ote ditut entsaladak? Eta zer letxuga eramanen ote ditut merkatura saltzera? Pozoi pixka
bat jarri beharko dut letxugetan (galdetu ikasleei ba ote dakiten zer den pozoia); horrela, letxugak

jatera hurbiltzen diren barraskiloak hilko dira eta ez naiz letxugarik gabe geldituko. Beraz, letxugetan
pozoia jarri zuen.

Hurrengo astean, berriz ere kezkatua zebilen, baina oraingo honetan, tomate-landareengatik:
“Landare-zorriak etorriz gero (azaldu zer diren landare-zorriak) eta arrautzak erruten hasten badira,
eta landare-zorri gehiago jaiotzen badira, tomate-landareak milaka zorriz beteko dira, eta, jakina,

tomate-landareak hilko dira, landare-zorriek tomate-landareak eta beste landare asko hondatzen
dituztelako. Beraz, pozoi pixka bat jarri beharko dut tomate-landareetan landare-zorriak hiltzeko.”
Eta horrelaxe egin zuen.

Baina hurrengo astean, Marisa berriz ere kezkaturik zebilen. Orain, patatengatik, har bati patatak

izugarri gustatzen zaizkiolako; patata-zomorroa esaten zaio. Zomorroa patata-soroan sartzen
bada, Marisak patata guztiak zomorroak janda aurkituko ditu, lurretik ateratzen dituenean. Beraz,

gure Marisak pozoia jarri zuen patata-soroan, patata-zomorroren bat hurbilduz gero, bertan
hiltzeko eta patatak ez kaltetzeko.

Eta horrelaxe, astero-astero. Marisak beti izaten zuen kezkaren bat buruan eta beti pozoia jartzen
zuen. Baina hori ez zitzaion gustatzen. Ez zitzaion gustatzen baratzea pozoiz betea izatea: pozoia

ortuarietan, pozoia barazkietan, pozoia baratzeko lurrean... Baratzeko produktuak etxera eramaten

zituen jateko edo merkatuan saltzeko, eta askotan, produktu horiek pozoi-tanta txiki batzuk izaten
zituzten. Ttantta txiki-txikiak ziren. Ez zuten inoren heriotza eraginen, baina ez dira onak jendearen
osasunarentzat. Beraz, Marisa ez zebilen batere pozik.

Behin batean, konponbide bat aurkitu behar zuela erabaki zuen. Bi lagun

nekazariri deitu zien, Albertori eta Ramoni, eta hantxe aritu ziren elkarrekin

pentsatzen nola egin baratze bat pozoirik gabe, eta azkenean, ideia zoragarri bat
bururatu zitzaien:

BARATZE EKOLOGIKOA eginen zuten. POZOIRIK BATERE EZ Ezta ttantta bat ere.
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Orduan, herrian bizi zen gizon zahar-zahar batek hauxe galdetu zion Marisari:
-
Baina Marisa, baratze ekologikoaren kontu hori... nola izan daiteke? Zer eginen duzu
barraskiloak zure baratzean sartzen direnean letxugak jatera?

Eta Marisak esan zuen:
-
Badut BARATZE EKOLOGIKOAREN TRIKIMAILU bat: nire baratze inguruan zuhaitzak landatu
ditut, eta haietan, habiak eta txoriendako etxetxoak jarri ditut, barraskiloak jaten dituzten
txorientzat. Horrela, zuhaitz horietara bizitzera datozen txoriek letxugak zaintzen lagunduko
didate, baratzean sartzen den barraskilo guztiak janen dituztelako.

- Hara! Trikimailu ederra da hori, Marisa -esan zuen gizon xaharrak-. Baina, esadazu, Marisa,
zer eginen duzu landare-zorriak iristean? Tomate-landareak hondatzen badizkizute, ez duzu
tomate bakar bat ere bilduko. Ederra eginen dizute!

Eta Marisak erantzun zion: Badut BARATZE EKOLOGIKOAREN beste TRIKIMAILU bat landarezorriak akabatzeko: katalingorri mordo bat ekarriko dut nire baratzera, bertan bizi daitezen.
Baratzeak pozoirik ez duenez, bertan bizi ahal izanen dira eta landare-zorriez arduratuko dira.

(Galdetu ikasleei ba ote dakiten zer egiten dieten katalingorriek landare-zorriei). Katalingorriek
landare-zorriak eta horien arrautzak jaten dituztenez, tomate-landareak zaintzen lagunduko
didate eta, horrela, landare-zorriek ez dituzte nire tomateak hondatuko.

- Hara! Hori ere trikimailu ederra da. Baina Marisa, hori ez da horren erraza. Zer eginen duzu
patata-zomorroarekin?

- BARATZE EKOLOGIKOAREN beste TRIKIMAILU bat ere badut patata-zomorroa uxatzeko: kontua

da patata-zomorroak gorroto duela landare bati darion usaina: ziapea. (Galdetu ba ote

dakiten zer den ziape-saltsa, eta azaldu izen bereko landare baten haziarekin egiten dela).
Patata-soroaren inguruan ziape-landareak ereinen ditut, eta patata-zomorroa iristean,
pentsatuko du: Hau kiratsa hemen dagoena!! Hau nazkagarria da!! Aj, hau nazka!! Banda

hemendik eta beste baratze bat bilatuko dut, hemen ezin baita bizi. Eta beste leku batera
alde eginen du.

Eta horrelaxe, ba, Marisak, Ramonek eta Albertok

beren baratze ekologikoak egin zituzten. Baratze
ekologikoetatik lortzen den guztiari “ekologikoa” esaten
zaio: patata ekologikoak, azenario ekologikoak, letxuga

ekologikoak, brokoli ekologikoa, azalore ekologikoak,
ilar ekologikoak, kuia ekologikoak, etab.
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II. ERANSKINA
“EKOLAPIKO” KANTAREN LETRA
(AMALUR DISKOA)
LURRARI EMAN ETA

NAHI DUT BETIKOA

JASO LURRETIK

NAHI DUT LOGIKOA

GOZAMENAK BADAUKA

EKOLOGIKOA!

LANA AURRETIK
EZ IZAN TONTOLAPIKOA
ORTUTIK PLATERRERA

HAUTATU EKOLAPIKOA!

DISTANZIA GUTXI
PLATERRETIK AHORA

MAITASUNA HASTEN DA

EZER EZ UTZI

SABEL BARNEAN
MAITASUNA HAZTEN DA

SARTU ZAZU KOILARA

JATEN DENEAN

GURE ELTZEAN
ETA SARTUKO GARA

EKOLOGIKOA IZAN

ZURE ETXEAN

MEREZI BAITU
LURRA ZAINTZEN BADUGU

NAHI DUT BERTAKOA

ZAINDUKO GAITU

NATURAL ASKOA
GOZOA, FRESKOA.

NABARI DA HAUTATZEN

NAHI DUT LURREKOA

BADAKIZULA,

NAHI DUT ETXEKOA

E-KOKOLO-LAPIKO

NAHI DUT ELTZEKOA

ON DAGIZULA

NAHI DUT GARAIKOA
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III. ERANSKINA
FRUTA ETA BARAZKIAK
URTEAN ZEHAR

FRUTAK ETA BARAZKIAK

URTAROAK
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IV. ERANSKINA
PIPITAKI-PAPATAKI
Si el conejo quieres
contentar, al
naranjita le has de
dar

En vaina voy
contenida y buenos
platos doy a la
cocina

En el campo me
crié entre verdes
lazos. Aquel
que por mi llora
me hace mil
pezados

No creas que te
engaño si digo p y
luego miento

Una señorita va por
el mercado con su
sombrero verde y
su traje morado

No toma café
pero sí toma té

Bajo la tierra se cría
y la tomamos casi
todos los días

A rastras y con
la cabeza baja
siempre anda

Calabaza

Tomate

Cebolla

Zanahoria

Judías
Patata

Berenjena
Pimiento

AHO KORAPILOAK:

ASMAKIZUNAK:

Piperra ederra,

Gordina entsaladan,

gorria edo berdea,

bakailaoarekin saltsan,

berdea errea,

frijituta edo gazpatxoan,

gorria errea,

jan eta jan. (Tomatea)

ederra piperra.

Zer da hanka zuzena duena,
bururik ez duena eta txapela daukana?
(barrengorria)
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V. ERANSKINA
EZBERDINTASUNEN JOLASA
Informazio-iturria: https://bit.ly/37GwAB3
Begiratu marrazkiak eta azaldu ezberdintasunak, taldeetan banatuta.
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Begiratu marrazkiak eta azaldu ezberdintasunak, taldeetan banatuta.
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VI. ERANSKINA
BARATZEKO ARAUDIA

BALIOZKOTZEKO PROPOSAMENA

ARAUAK

ADOS AL ZAUDE
ARAU HAU
SARTZEAREKIN?
BAI

EZ
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VII. ERANSKINA
INTSEKTUENDAKO OSTATUAK
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VIII. ERANSKINA
GAITZAK LANDAREEN
HAZKUNTZAN

AZAL-BELDARRA
Izurri hauek nahiko sarritan gertatzen dira eta,
batzuetan, kalte handiak eragin ditzakete.
Batez ere azei egiten diete eraso, azaburuak,
azaloreak eta bruselazak barne hartuta.
Hostotzan zuloak dira zantzuak.

PATATA-ZOMORROA
Patata-zomorro helduak ilun eta arrauzkarak
dira, eta 2 mm-ko luzera dute.
Nagusiki patatei egiten diete eraso.

TOMATE-MILDIUA
Onddo batek eragiten du; landarearen aireko
aldeari egiten dio eraso, eta edozein garapengaraitan.
Gaitza
hezetasun-egoeretan
agertzen da; euria eta haizea, aspertsiozko
ureztapenak, ihintza zein kondentsazio-tantak
direla medio hedatzen da.
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LANDARE-ZORRIA
Baratzean izurriteak gehien izaten direnetako
bat da. Milimetro gutxiko intsektu txikiak dira,
biribilak eta gorputz bigunekoak.
Kolore
askotakoak dira, horiak, berdeak, beltzak,
grisak... Batzuek landare zehatz bati egiten
diote eraso, eta beste batzuek landare
askoz elikatzen dira, hala nola landare-zorri
berdeak. Tomateak, piperrak, azak, urazak,
marrubiak, arrosa-landareak... dira kaltetutako
laboreetako batzuk.

BARRASKILOAK ETA BAREAK
Barraskilo eta bareak baratzeko hostoez
elikatzen dira, urazaz, zerbaz, ziazerbaz... Oro
har, hosto berdeak dituzten landareak dira
barraskilo eta bareek kaltetuenak. Euri eta
hezetasun handiko urteetan espezie hauek
izurri bihur daitezke.

LURSAGUA
Lursaguek porruen, azenarioen, pataten eta
abarren sustraiak jatea atsegin dute. Urte
batzuetan karraskariak izurri dira, eta horiek
kontrolatzea komeni da, sustraiak jan nahi
baditugu.
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IX. ERANSKINA
GURE ZAHARREK NOLA EGITEN
DIETE AURRE GAIXOTASUNEI?
IZURRIAK ETA GAITZAK

Nola egiten diegu aurre?

AZAL-BELDARRA

PATATA-ZOMORROA

TOMATE-MILDIUA
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IZURRIAK ETA GAITZAK

Nola egiten diegu aurre?

LANDARE-ZORRIA

BARRASKILOAK ETA BAREAK

LURSAGUAK
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X. ERANSKINA
KONPONBIDE EKOLOGIKOAK ETA
EZ-EKOLOGIKOAK
IZURRIAK ETA GAITZAK

KONPONBIDE EKOLOGIKOA
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XI. ERANSKINA
KONPONBIDE EKOLOGIKOAK ETA
EZ-EKOLOGIKOAK
AZAL-BELDARRA

GAITZAREN EZAUGARRIAK
Izurri hauek nahiko sarritan gertatzen
dira eta, batzuetan, kalte handiak eragin
ditzakete.
Batez ere azei egiten diete eraso,
azaburuak, azaloreak eta bruselazak
barne hartuta.
Hostotzan zuloak dira zantzuak.

PATATA-ZOMORROA

GAITZAREN EZAUGARRIAK

Patata-zomorro helduak ilun eta
arrauzkarak dira, eta 2 mm-ko luzera
dute.
Nagusiki patatei egiten diete eraso.

TOMATE-MILDIUA

GAITZAREN EZAUGARRIAK
Onddo batek eragiten du; landarearen
aireko aldeari egiten dio eraso, eta
edozein garapen-garaitan. Gaitza
hezetasun-egoeretan agertzen da; euria
eta haizea, aspertsiozko ureztapenak,
ihintza zein kondentsazio-tantak direla
medio hedatzen da.

LANDARE-ZORRIA

GAITZAREN EZAUGARRIAK
Baratzean gehien izaten direnetako bat
da. Milimetro gutxiko intsektu txikiak dira,
biribilak eta gorputz bigunekoak. Kolore
askotakoak dira, horiak, berdeak, beltzak,
grisak... Batzuek landare zehatz bati
egiten diote eraso, eta beste batzuek
landare askoz elikatzen dira, hala nola
landare-zorri berdeak. Tomateak,
piperrak, azak, urazak, marrubiak,
arrosa-landareak... dira kaltetutako
laboretako batzuk.
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KONPONBIDE NATURALA

Larbak eskuz kentzea.
Landareak iratze-hostoz estaltzea,
gaitza eragiten duten espeziea
uxatzen baitute.
Menda-belarrak eta mendafina
hurbil landatzea.

KONPONBIDE NATURALA

Larbak eskuz kentzea.
Katalingorriek izurri horren larbak
jaten dituzte.
Ilen kultibatuak laboretik hurbil
ereitea.

KONPONBIDE NATURALA

Kaltetutako hostoak eta
fruituak kendu eta baratzetik
ateratzea.
Azeri-buztanezko minda
erabiltzea, prebenitzeko.

KONPONBIDE NATURALA

Landare uxagarriak landatzea:
Albaka, salbia, martorri, erromero,
baratxuri, izpiliku, melisa, menda...
Potasiodun xaboia jartzea.
Asunezko minda jartzea.
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BARRASKILOAK ETA BAREAK

GAITZAREN EZAUGARRIAK
Barraskilo eta bareak baratzeko hostoez
elikatzen dira, urazaz, zerbaz, ziazerbaz...
Oro har, hosto berdeak dituzten
landareak dira barraskilo eta bareek
kaltetuenak. Euri eta hezetasun handiko
urteetan espezie hauek izurri bihur
daitezke.

LURSAGUA

GAITZAREN EZAUGARRIAK

Lursaguek porruen, azenarioen, pataten
eta abarren sustraiak jatea atsegin dute.
Urte batzuetan karraskariak izurri dira, eta
horiek kontrolatzea komeni da, sustraiak
jan nahi baditugu.
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Errautsa erabil daiteke barraskiloak
ez pasatzeko.
Arrautza-oskolek oztopo gisa balio
dute barraskilo eta bareentzat.
Garagardo-tranpak prestatu eta
jarri.

KONPONBIDE NATURALA

Tartikua lursaguak uxatzen dituen
landarea da.
Poto soinudunak lotuta dituzten
hagaxkak paratzea, horrek ere
lursaguak uxatzen ditu eta.
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XII. ERANSKINA
ELKARRIZKETA ADINEKOEI
GALDERAK

UMETAN

1. Zein da/zen familia-baratzearen

helburu nagusia? (entretenitzea,
jatekoa lortzea, barazki eta ortuariak
saltzea,...)

2. Zer nolako garrantzia du/zuen

baratzeak familiaren elikadurarako?
Gutxi gorabehera, astean zenbat
egunetan jaten da/zen baratzeko
ezer?

3. Z er barazki eta ortuari hazten duzu/
zenuen familia-baratzean?

4. Zer barazki kontserbatzen duzu/
zenuen urteko garai baterako, eta
nola?

5. Nor arduratzen da/zen baratzeari
lotutako eginkizunez?

Lurra prestatzeko lanak
Ereintza-lanak
Landatze-lanak
Mantentze-lanak: ureztatzea, jorratzea,...
Barazkiak eta ortuariak biltzea
Haziak biltzea eta kontserbatzea
Landareak edo fruituak prestatzea, kontserbatzea edo jateko prestatze
Baratzeari buruzko jakinduria
belaunaldiz belaunaldi pasatzea

6. Z er tresna edo makineria erabiltzen
duzu/zenuen?

7. Nola lortzen dituzu/zenituen haziak
edo hazitegia?
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GALDERAK

UMETAN

8. Zer erabiltzen duzu/zenuen lurra

elikatu edo oparoagoa egiteko?

9. Ureztapena: ureztatzeko uraren
jatorria eta ureztatze-sistema

10. Zer egiten duzu/zenuen baratzean
intsektuei, onddoei eta abarrei
aurre egiteko?

11. E giten duzu/zenuen txandakatzerik
edo lugorririk?

12. B aratzean ereiten duzu/zenuen
sendabelarrik? Zein?

13. Z er dago/zegoen familia

baratzean: putzua, simaurra, jakihondakinak, laboreak...?

14. Zure ustez, begirunez jokatzen al du/
zuen nekazaritzak ingurumenarekin?

15. Zer ereiten dute/zuten zure
inguruko nekazariek??

16. N
 olakoa da/zen baratzearen
inguruko paisaia?

17. Nola sentitzen zara/zinen baratzeko
lanetan?

18. Zer harreman mota sortzen dira/
ziren beste pertsona batzuekin,
baratzea abiapuntu?

19. Zer ekartzen du/zuen baratzeak
zuretzat, alderdi pertsonalean?
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XIII. ERANSKINA
NAFARROAKO ESKUALDE
BIOKLIMATIKOAK
ESKUALDE ATLANTIKOA

Klima honek bi bereizgarri ditu: itsasoa urrun dago eta lurraldea
altitude handiagoan. Klima hezea da, hotza, eta elurteak izaten
dira. Urteko batez besteko tenperatura 7 eta 13 ºC bitartekoa
da, eta botatzen duen euri-kantitatea urtean 700 eta 2.200 mm
bitartekoa, batez beste.

Tradizionalki duen erabilerari dagokionez, nagusi dira udarako
bazkalekuak eta larreak basoen ondoan, zati altuenetan; eta
altitude txikiagoetan izaten dira lehorreko lurretako zerealsoroak, sasi-larreak eta pinudiak.

PIRINIOTAKO ESKUALDEA

Erein gabeko eremuetan sasitza edo sasi-larreak daude batik
bat, neguan abeltzaintzarako erabiltzen direnak, eta Aleppo
pinuen birpopulatzeak.

Klima honetan erruz botatzen du euria, lainoa eta lanbroa,
eta tenperaturak leunak izaten dira. Urteko batez besteko
prezipitazioa 1.100 eta 2.500 mm bitartean dago, eta urteko batez
besteko tenperatura 8,5 eta 14,5 ºC bitartekoa da.

Erabilerez bezainbatean, nagusi dira lehorreko lurretako zerealsoroak, eta mahasti zein olibondoak; eta erein gabeko eremuetan
neguko larreak daude, sasitza ugariz eta birpopulatzeen
ondoriozko larizio pinuen multzoz; horrez gain, badira oihan
hostoerorkor bakan batzuk.
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ERDIALDEA

Eskualde atlantikoan edo Piriniotakoan baino euri gutxiago
botatzen du, eta badu urtaro lehor bat: uda. Urteko
prezipitazioa aldakorra da zonaldearen arabera: 1.100 l/m2
ipar-mendebaldean eta 450 hegoaldeko mugan. Urteko batez
besteko tenperatura 11 eta 14 oC bitartekoa da. Urtean izaten
diren eguzki-orduei dagokienez, oro har, 2.100 eta 2.500 ordu
bitartean dago.

Haritz arruntaren, ametzaren, haltzaren sortak eta pagoen
batzuk; horiek osatzen dute landaretza naturala, eta eremua
partekatzen dute uzta-larre moduko polilaborantza, iratzedi eta
txilardiekin.

ESKUALDE MEDITERRANEOA
Ekinokzioko urtaroak (udazkena eta udaberria) laburrak izaten
dira, eta tenperaturetan aldaketa handiak gertatzen dira.
Udaberrian, gehieneko tenperaturen batezbestekoak goraka
joaten dira: 15-16 oC martxoan, eta 21-23 oC maiatzean.

Klima mediterraneo epela dauka: udak lehorrak dira,
tenperaturetan gorabehera handiak daude urtean zehar, euri
gutxi botatzen du (urtean 500 mm baino gutxiago) eta haizeak
gogor jotzen du (ziertzoa). Urteko batez besteko tenperatura 14
oC inguru da.
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XIV. ERANSKINA
KREMA ORBAINTZAILEA EGITEKO
SENDABELARREN ZERRENDA

BARATZEKO LANDAREAK

BARATZEAN ETA INGURUETAN
BEREZ HAZTEN DIREN
LANDAREAK

INGURUKO ZUHAITZAK

• Ilena

• Plantaina

• Zumarra

• Oreganoa

• Malba

• Haritza

• Izpilikua

• Apo-belarra

• Intsusa

• Salbia

• Venusen zilborra

• Lizarra

• Erromeroa

• Teilatu-belar zuria

• Urkia

• Albaka

• Bitxilorea

• Makala

• Kamamila

• Azeri-buztana

• Hurritza

• Apioa

• Ezkaia

• Intxaurrondoa

• Aloea

• Milorria
• Santiago belarra
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XV. ERANSKINA
FRUTA BIDAIARIAK

GEREZIEN BIDAIA

ANANEN BIDAIA

Etxauri

Costa Ricako anana-saila

Biltegia

1. biltegia

Pamplona

Itsas portua Costa Rican

Itsas portua Espainian

2. biltegia

Fruta-denda Iruñean s
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BIBLIOGRAFIA INTERESGARRIA
• Manual práctico del huerto ecológico. Mariano Bueno. La Fertilidad de la Tierra.
• Bizi Baratzea. Jakoba Errekondo. Argia
•P
 lantas para curar plantas. Éric Petiot, Bernard Bertrand, Jean-Paul Collaert. La Fertilidad
de la Tierra.

•P
 lagas y enfermedades en hortalizas y frutales ecológicos. Xavi Fontanet i Roig, Andreu
Vila Pascual. La Fertilidad de la Tierra.

• Asociar cultivos en el huerto ecológico. Claude Aubert. La Fertilidad de la Tierra.
•P
 lantas compañeras del huerto. Sandra Legrançois, Jean-Paul Thorez. La Fertilidad de la
Tierra.

• El placer de obtener tus semillas. Jérôme Goust. La Fertilidad de la Tierra.
•C
 rea tu jardín de aromáticas. Brigitte Lapouge-Déjean, Natahlie David-Bernadat, Sylvie
Hampikian. Brigitte Lapouge-Déjean La Fertilidad de la Tierra.

• Cuando el huerto puede ser un jardín. Jesús Arnau Fresquet. La Fertilidad de la Tierra.
• El huerto escolar ecológico. Montse Escutia. Editorial Grao.
• La Fertilidad de la Tierra. Jeanne Bertrand
• Permacultura práctica. Jessi Bloom, Dave Boehnlein. La Fertilidad de la Tierra.
• El huerto más natural. Jean-Maire Lespinasse. La Fertilidad de la Tierra.
• Sembrar abonos verdes. Pascal Aspe. La Fertilidad de la Tierra.
•M
 ultiplicar las plantas del huerto y el jardín. Brigitte Lapouge-Déjean, Serge Lapouge. La
Fertilidad de la Tierra.

• Cómo hacer un buen compost. Mariano Bueno. La Fertilidad de la Tierra.
• Bizi Baratzea – Altza Porru. Jakoba Errekondo. Argia.
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• Emocionario: di lo que sientes. Palabras aladas.
• Emoziotegia: esan zer sentitzen duzun. Palabras aladas.
• El huerto fácil con niñoas. Jordi Font y Màriam Ben-Arab. Larouse.
• Mi primera guía sobre el huerto urbano. Josep M. Vallès. La Galera.
• Guía del huerto escolar. Carlos Romón. Popular argitaletxea.
• L a vida del huerto ecológico. López de los Monteros Giner, Azahar/Martínez Mercant, Miguel.
La Fertilidad de la Tierra.

• Jaime y las bellotas. Tim Bowley; Inés Vilpi. Kalandraka.
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• Iruñerriko Mankomunitatea:
https://www.mcp.es/residuos/gestion-de-residuos/compostaje-domestico-y-comunitario

•B
 aratze ekologikoaren koadernoa:
http://ecohuertosescolares.eu/sites/default/files/cuaderno_de_la_huerta_ecologica.pdf

•S
 an Sebastián de los Reyeseko Eskola-baratzeen Sarearen Baliabide Didaktikoen Gida:
https://diario.madrid.es/huertosescolares/wp-content/uploads/sites/46/2018/05/GUia-recursosdid%C3%A1cticos.pdf

•G
 uía didáctica: sembrar educación ambiental:
https://bit.ly/2MytQsG

• ¡ Huerto y compostera en mi cole!:
http://www.a21-granada.org/red-gramas/images/Huerto_y_compostera_en_mi_cole.pdf

•A
 limentacción: Red de escuelas por un mundo rural vivo:
http://www.alimentaccion.net

•H
 uerto y jardín:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/40868cff-3c14-41a2-a451f21e035b9b83

• E skola baratzea:
http://www.euskadi.eus/contenidos/libro/huerto_escolar/eu_10677/adjuntos/huerto_escolar.pdf

•H
 uerto escolar:
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/contenidos/libro/huerto_escolar/es_10677/adjuntos/huerto_escolar.pdf

•A
 limentando otros modelos: comedores escolares ecológicos y soberanía alimentaria:
blogs.fuhem.es/alimentarotrosmodelos/wp.../guia-didactica-versic3b3n-caixa.pdf

•S
 embremos ciencia y conciencia: Manual de huertos escolares para docentes:
https://bit.ly/2qP4O09

•R
 ed de semillas de Navarra / Nafarroako hazien sarea:
https://redsemillasnavarra.wordpress.com
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• E uskal Herriko Hazien Sarea:
http://www.haziensarea.org

•H
 aziera: hazien artxiboa/ archivo de semillas:
http://www.cristinaenea.eus/es/haziera-documentacion-manuales-de-semillas

•M
 i huerto escolar:
http://mihuertoescolarlapaz.blogspot.com.es/2014/02/adivina-adivinanza.html

•D
 os tomates y dos destinos:
https://www.youtube.com/watch?v=JWwkiaY1yVg

• Palabras aladas:
http://www.palabrasaladas.com

•  La Fertilidad de la Tierra:
https://www.lafertilidaddelatierra.com
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Unitate Didaktikoa
Eskola Baratzea

Ikasgelatik lurrera
Haur eta Lehen Hezkuntza

