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Ura, bizitzaren iturri! 
(Txanela - Material globalizatua, 

Lehen Hezkuntza - 4. maila) 
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TXANELA 4: 
LEHEN HEZKUNTZAKO 4. MAILAKO BOSGARREN UNITATE 

DIDAKTIKOAREN GIDAREN ZIRRIBORROA 
 

“URA, BIZITZAREN ITURRI!” 
 
Aurreko unitateetan landutako gaiei jarraipena emanez, hemen duzu 4. unitate 
didaktikoari dagokion gida. Hona hemen, hasteko, ohar batzuk: 
 
Unitatearen haria: Ikasleak uraren ezaugarriez eta garrantziaz jabetzea eta erabilpen 
egokian heztea da unitatearen haria.  
 
Proiektua(k): Laborategia antolatzea eta esperientzietatik ateratako ondorioekin 
egindako panelak bitarteko, erakusketa antolatzea. Bestetik, uraren erabilpen egokia 
bultzatzeko txarteltxoak jartzea ikastolan zehar, sentsibilizazio-kanpaina gisa. 
 
Urte osorako proiektuak: Hauexek: Egunerokoa, Hitzberrilandia, Hemen edo han, 
gure Txanelan! 
Txokoak: Ipuinen txokoa, Liburutegia, Txoko zuria, Konpositoreen txokoa, Gutunen 
txokoa, Erranak erran txokoa eta Albisteen txokoa. 
 
Aukerako irteerak: Gertuko ibai bateko urak eta ingurua bertatik bertara aztertzeko 
proposamena. 
 
ZEHAR LERROAK, TREBETASUN SOZIALAK 
 
Ingurunearen kontserbaziorako hezkuntza Uraren erabilera egokia. 

Uraren erabilpen okerrak eta kutsadura. 
 

 
EUSKAL DIMENTSIOA 
 
Hizkuntza 
eta 
literatura 

Igarkizunak, J.M. Olaizola, “Txiliku”. 
Txisteak. 
“Ura isuririk” Euskal Herriko kondaira zaharra, J.M. Olaizolak moldatua. 
“Lamia eta gizon apoztularia”, Euskal mitologiako ipuina, J. L. Arriaga. 
“Olerkiak”, Joxan Ormazabal. 
“Botila baten historia” liburua, Tomas Elorza eta Luis Astrain. 
“Munduko ibaien poemak” liburua, Juan Kruz Igerabide 

Musika eta 
gorputz 
motrizitatea 

“Maritxu nora zoaz” tradiziozko abestia. 
“Hodei tripontzi handia”, unitateko abestia, Joxan Ormazabal eta Imanol 
Urbieta. 
“Iluntzean” abestia, Maixa eta Ixiar. 
“Bertsoak”, Mikel Mendizabal. 

Ingurumena Euskal Herria ur azpitik atera zen duela milioika urte. 
Euskal Herriko ibaien aipamena. 
Zarauzko araztegiaren berri. 

 
 
Bibliografia euskaraz:  
Zientziarekin jolasten, Ttarttalo. 
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IKT jarduerak 
 

Duela zenbait urte hasita, Ikastolen Elkartea hezkuntza eremuko I+G+B 
egitasmoak eta proiektuak garatzen ari da. IKT (Informazio eta Komunikazio 
Teknologiak) alorrean hainbat urtetako eskarmentua metatua du, euskarazko eta euskal 
kulturan ardaztutako software kurrikularra eta aisialdikoa ekoiztean aitzindaria izanez. 
Horren lekuko dira, besteak beste: 

• IKASYS Ikastolen Elkarteak garatutako hezkuntza alorreko proiektu 
berritzailea. IKASYS proiektuak konpetentzien garapenerako beharrezkoak 
diren baliabideen sistematizazioa du helburu nagusia; horretarako, trebakuntzan, 
memorizazioan eta ulermenaren garapenean oinarritutako tipologia askotariko 
jarduera sorta handia eskaintzen du. 

• Txanela webgunea (www.txanela.net). Lehen Hezkuntzarako IKT konpetentziak 
hainbat konstanteren inguruan lantzeko eta garatzeko bidea aurkituko da 
Txanela webgunean. Lehen Hezkuntzako irakasleei zuzendurik, arloz arloko eta 
mailaz mailako jarduerak aurkezten dira. Oraingoz, “Txanela Globalizatua” 
deritzan arlo multzoan (Euskara-Ingurumena-Plastika) txertatu dira IKT 
jarduerak. 

• Ostadar webgunea (www.ostadar.net). Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
irakasleei eta ikasleei zuzendurik, arloz arloko eta mailaz mailako jarduerak 
aurkezten dira han. Irakasleari, gida didaktikoa jardueraz jarduera zehaztuta 
eskaintzeaz gain, IKT jarduerak egiteko eta gidatzeko zehaztapen guztiak 
ematen zaizkio. Ikasleari, IKT jarduerak proposatzeaz gain, haiek egiteko behar 
dituen baliabideak ematen zaizkio. Oraingoz, Ostadar proiektuko hiru arloetan 
txertatu dira IKT jarduerak: Naturaren Zientziak, Gizarte Zientziak eta Euskara 
eta Literatura. 

 
* * * * * * * * * * * 

 

Virtusbooks plataforma 

IKASELKAR argitaletxeak (Ikastolen Elkarteak eta Elkar argitaletxeak sortua) 
2011-2012 ikasturtetik aurrera beste aukera bat eskainiko du. Beste baliabide bat 
eskaintzen da teknologia berrien eta IKT jardueren arloan. Virtusbooks 
(http://www.virtusbooks.com/) plataformaren bidez zoom-liburua eskaintzen zaie 
irakasleei eta ikasleei, ohiko ikasliburuen osagarri. Zoom-liburu horretan hainbat 
baliabide txertatu dira: bideoak, audioak, fitxategiak, estekak... Txanela webgunean eta 
Ostadar webgunean dauden hainbat IKT-jarduera ere gehitu zaizkio. Horrela, irakasleak 
gune berean izango ditu Txanela proiektuak (Ostadar proiektuak) dituen baliabide 
guztiak, hainbat proiektagailu, erreproduzitzaile, etab. erabili beharrik gabe. 

Hurrengo orrialdean agertzen den taularen bidez irakasleak jakingo du zein 
jardueratan izango duen baliabide digitaletara jotzeko aukera. Bestalde, irakasleak berak 
ere erantsi ahal izango ditu baliabideak, gero ikasleek arbel digitalean edo bakoitzaren 
ordenagailuan ikus ditzaten. 
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JARDUEREN ANALISIA 

 
 
1.  Azalaren behaketa eta elkarrizketa 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Unitate didaktikoaren azala 

 
Aurreikuspen-estrategiak landu eta haurrak motibatzeko asmoz, liburuaren 

azalaren behaketa eta hari buruzko elkarrizketa bultzatuko ditugu. Elkarrizketa 
bideratzeko, Tough-en hizkuntza-funtzioetan oinarrituko gara, elementuak izendatuz, 
elementu horiek elkarren artean erlazionatuz, esandakoa arrazoituz eta iragartzeari bidea 
emanez. 
 

–Zer adierazi nahi du izenburuak? 
–Izenda itzazu irudian agertzen diren elementuak? Ezagunak al dituzu? 

Zerikusirik ba al dute batak bestearekin? 
–Zein erlazio dago irudien eta izenburuaren artean? 
–Zergatik uste duzu irudiaren kolorea, nagusiki, urdina dela? 
–Zeri buruzkoa uste duzu izango dela unitate hau? Zergatik? 
 
Elkarrizketa bukatzean, ikasleek euren izena idatziko dute unitatearen hirugarren 

orrialdean. 
 
 
2.  Komikia 

Lan egiteko era: Bakarka - Talde handian 
Materiala: Liburua, 4. eta 5. or. 

 
Komikia bakarka irakur dezaten behar adina denbora emango diegu ikasleei. 

Ondoren, elkarrizketa sortzen saiatuko gara eta Tough-en hizkuntza funtzioetako bat 
edo batzuk erabili eta martxan jarri (esperientzien kontaketa, arrazoitzea, iragartzea, 
proiektatzea eta imajinatzea…). Hona hemen aukerako galdera batzuk: 

 
–Nork azalduko dit zer den komikian gertatzen dena? Zein esango zenukete dela 

komikiaren gaia? Aipatu hitz ezezagunak eta haien esanahia inferitu edota 
hiztegian bilatu.  

–Aipa itzazu urarekin zerikusia duten ekintza eta egoera guztiak.  
–Mei Li eta aita gosaldu osteko lanak elkarrekin egiten ari dira. Zuen etxean 

berdin egiten al duzue? “Guk normalean… Nik ohituraz…” 
–Xabierrek Maiderri uretatik atera ezean zimeldu egingo dela dio. Zer da hori? 

Zergatik gertatzen da? Bineta horretan Xabier ispiluko lurrina kentzen ari da, 
jar ezazue arreta horretan.  

–Uraren mozketari buruzko papera irakurri eta berehala, iturriko ura ontzietan 
jasotzen hasi da Martin. Zergatik eta zertarako? Galdera honi egindako 
erantzunetan jar ezazue arreta berezia, eta bultzatu ikasleak euskara zuzenean 
erantzutera, hau da, erabil dezatela –LAKO atzizkia (kausalak). Hitz egin baita 
ere prebentzioari eta gauzei aurre hartzeari buruz.  
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-Zergatik utzi dio Kleok kantatzeari? Ezagutzen al duzu abesti hori? Nork 
kantatzen du? (Benito Lertxundik). Entzun eta gozatu abestiaz horretarako 
aukera baldin baduzue.  

–Kleo haserretu egin da ura moztu dutenean xaboia ezin izan duelako kendu 
bere gorputz gainetik, eta irain-zaparrada botatzen hasi da. Zer da irain–
zaparrada? Zergatik esaten zaio zaparrada? Zein beste hitzekin erabiliko 
zenuke hitz hori? Treba zaitezte horren erabileran, eta, nahi izanez gero, jarri 
Erranak erran ataleko esaeren artean. Zein irain ezagutzen dituzue? Bildu, 
zerrendatu eta erranen artean jarri horiek ere.  

–Martinek barre egiten dio Kleori ilea xaboiz beterik duela ikusita. Nola uste 
duzu hartu duela hori Kleok? Haserretuko al da Martinekin edota berarekin 
barrea konpartituko du? Zuk zer egiten duzu horrelako egoeratan? “Ni 
haserre nagoenean…” “Ni haserretzen naizenean… normalean / beti / 
batzuetan…”.  

–Zein egoeratan zegoen iturrirako bideko ibaia? Eta Ttonttorpekoa, goizean 
ikusitakoa? Zein egoeratan uste duzu daudela zuen herri inguruko ibaiak? 
Zein eragin izan dezakete gizakien ekintzek ibaietan, eta, ondorioaz, bertan 
bizi diren bizidunengan? Zuk zaintzen dituzu ibaiok?  

–Morganek ez du Xarpa inon aurkitzen, non ote dago? Eta zertan ari ote da?  
–Unitate honetan landuko ditugun hainbat gairen pistak ematen dizkigu 

komikiak, ia gai garen horiek aipatzeko… (uraren erabilera, kutsadura…)  
 
Solasaldiaren ostean, komikiko pertsonaiak hainbat ikasleren artean banatzeko 

ados jarri, eta talde txikietan ozenki irakurri. 
Komenigarria litzateke ikasleei gogoratzea ozenki irakurtzean arreta berezia jarri 

beharko diotela elementu prosodikoei (intonazioa, etenak, bolumena, testua zuzen 
irakurtzeaz gain doinuaren garrantzia azpimarratuz.  
 
 
3.  Abestia: Maritxu nora zoaz 

Lan egiteko era: Talde handian- Talde txikian 
 

Komikian pertsonaiak iturrirantz doazela Maritxu nora zoaz euskal abesti 
ezaguna abesten dute. Guk ere gauza bera egin genezake. Lehenik eta behin, abestia 
ikasi, eta denon artean kantatu dugu. Gero, beste abesti ezagunen baten musikak 
erabiliaz, bertsioak sortzeari ekingo diogu (gogoratu Drindotsen aldaera rockeroa, 
adibidez). Abesteaz gain, talde txikitan dramatizatu ere egin dezakegu, batzuk Bartolo 
izanik eta besteak Maritxu. Talde bakoitzak bere dramatizazio propioa asma dezala. 
Ahotsen tinbre aldaketekin ere jolas dezakegu, adibidez, Bartolok ahots fina du eta 
Maritxuk berriz, katarroa. Edota, Bartolok ahots grabea du, eta baita Maritxuk ere… 

 
B.  Maritxu nora zoaz, 
  eder galant hori? 
M. Iturrira, Bartolo, 
  nahi baduzu etorri! 
B.  Iturrian zer dago? 
M.  Ardotxo txuria 
M/B Biok edango dugu  
  nahi dugun guztia” 
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Jarraitu nahi izanez gero:  
 
B. Maritxu, zuregana 
  biltzen naizenean 
  poza senti(tu)tzen dut 
  nire barrenean.  
M. Bartolo, nik ere dut  
 atsegin hartutzen,  
 ur bila noanean 
 banauzu laguntzen.  
 
B. Maritxu, lagunduko 
 dizut gaur mendira,  
 ur fresko eder bila 
 hango iturrira.  
 
M. Iturri eder hortan 
 dago(e)n ur garbiak,  
 Bartolo, alaituko  
 dizkizu begiak.  
 
B. Maritxu, pentsa(tu)tzen 
  baduzu ezkontzea,  
  lehendabiziko nitaz 
  oroitu zaitea.  
 
M/B Zure mende jartzen naiz  
  denbora guziko.  
B.  Bartolorekin gaizki 
ez zera biziko.  

 
 
4.  Aurrezagutzak 

Lan egiteko era: Bakarka - Talde handian - Binaka 
Materiala: Liburua, 6. or. 

 
Eman ikasleei behar adina denbora marrazkiari behatzeko eta galderen inguruan 

hausnartzeko. Gero, taldean egingo dugu marrazkiaren behaketa. Hasteko, ikasleei 
galdetuko diegu ea zein estrategia (ezker eskuin, goitik behera, elementuak banaka 
behatu eta aurrekoekin erlazioak bilatu…) erabili duten behaketarako, eta, ondoren, 
estrategia bakoitzaren abantailak eta desabantailak aipatu. 

Horren ostean, liburuko galderen inguruan elkarrizketa sortzen ahaleginduko 
gara. Galdera hauek, unitate honetan landuko ditugun hainbat edukien inguruko 
aurrezagutzak gogoratu eta martxan jartzeko bideratuta daude.  

Aurrezagutzak gogoratu ondoren, ikasleek urari buruzko kontzeptu-mapa egiten 
hasiko dira, binaka. Gogoratu gure hizkuntzaren gramatikak eta esaldien egituraketak ez 
dela bereziki egokia era honetako mapa edosareak egiteko. Idaztean sintaxiaren 
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zuzentasunaren izenean eta zailtasunak gutxiagotzeko, proposatzen dugu, Txanela 
proiektuan, loturak letra xehez eta galdera modura idaztea eta KONTZEPTUAK, berriz, 
maiuskulaz eta, momentuz, deklinaturik (deklinatzea eskatzen baldin badute behintzat). 
Nahi izanez gero, ikasleek euren kontzeptu-mapa irakur edezakete taldekide guztien 
aurrean; modu horretan, mapa horien irakurketan trebatuko dira. 

Unitatea landu ahala, kontzeptu-mapa horiek guztiak kartoi mehe batean jarriko 
ditugu, hara jotzeko informazioren bat okerra ala zuzena den aztertu nahi dugunean, eta, 
bestetik, aukera emango digu unitate bukaeran ikasleek egingo dituzten kontzeptu-
mapekin alderatzeko, eta egindago aldaketak baioesteko. 
 
 
5.  Igarkizunak 

Lan egiteko era: Bakarka - Talde handian 
Materiala: Irakurgaiak, 90. or. 

 
Irakurriz gozatzeko testuak izateaz gain, irakurritakoa gure ezagupenekin 

erlazionatuz irudimena pizten eta garatzen ere laguntzen digute igarkizunek; beraz, 
eman iezaiezue ikasleei behar adina denbora-tartea testuok bakarka irakurri eta 
erantzunak asmatzeko. Gero, talde handian alderatuko ditugu erantzunak, aipatuz, kasu 
bakoitzean, zein izan den pistarik erabakiorrena erantzuna aurkitzeko, etab.  

Erantzunak: ura, elurra, itsasoa, izotza, hodeia, ibaia edo erreka eta zubia. 
Irudiak berak ematen ditu pistak. 

Bukatzeko, ondorengo galdera egoingo diegu ikasleei, eta elkarrizketa sortu 
horren inguruan:  

 
–Zein da igarkizunen erantzunek urarekin duten zerikusia?  

 
 
6.  Proiektuaren aurkezpena 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Liburua, 7. or. 

 
Nahiz eta aztergaia ez izan bera, unitate honen hariak eta proiektuak berak duten 

jomugagatik, hirugarren mailan landutako airearen gaiarekin erlazionatzera garamatza. 
Horrek badu bere abantaila, ikasleek ezaguna baitute proposatzen zaien proiektuaren 
izaera eta baita prozedurako hainbat alderdi ere. Badakite, esaterako, zer den laborategia 
antolatzea, zer diren ikerketak egitea… Beraz, proiektuaren aurkezpen-orria irakurriko 
dugu talde handian, proposatzen zaigunaz jabetzeko. Gero, airearen gaian egindakoa 
gogora ekarriko dugu, eta horretan oinarriturik, datorrena aurreikusita, lantokiaren 
antolaketa eta lanaren banaketa egin. Proiektua, beraz, laborategia antolatzea eta 
urarekin esperientzia ugari egitea da, eta esperientzietatik ateratako ondorioak horma-
irudietan idaztea eta gelan zehar jartzea. Proiektua gauzatu ondoren, gelako ateak irekita 
izan ditzakezue egun jakin batean, erakusketa gisa, jendeak ikus dezan zein den egin 
duzuen lana, ikerketa, ateratako ondorioak, etab.  

Unitatea lantzen joan ahala, ondorioei erreparatuz, ikastolan zehar hainbat 
txarteltxo jarri dezakezue; adibidez, komuneko iturrietan, etab. Txarteltxo horretan 
uraren garrantziaren eta erabilpen zuzenaren berri emango da, eta jendea, neurri batean, 
gai horrekiko sentsibilizatzen ahalegindu. 

Laborategian ibiltzeko aholkuak kopiatu nahi izanez gero, hemen behean dituzue 
idatzita: inprimatu, moztu, plastifikatu… eta nahi duzuen formatuan jarrri. 
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LABORATEGIAN IBILTZEKO AHOLKUAK 
 

  Laborategiko lana taldean egingo dugu, ardurak banatuz 
eta kide guztiek parte hartuz. 

 
  Ikerketa hasi aurretik, beti jakin beharko dugu zer 

ikertu, nola eta zertarako. 
 
 Tresnak eta erabiltzen diren materialak beti garbi 

eduki behar dira. 
 
  Liburuko agindu eta oharrei ez ezik, irakaslearen 

oharrei ere kasu egin. 
 
 
 
 

 
 
7.  Ikasnorabidea 

Lan egiteko era: Bakarka - Talde txikian - Talde handian 
Materiala: Liburua, 8. eta 9. or. 

 
Tarte bat emango diegu ikasleei inguruneari dagokion zutabea bakarka irakurriz 

gaiaren sekuentzia tematikoaz jabetzeko. Gero, zazpi talde txiki osatuko ditugu, eta 
bakoitzak eduki bloke bat (kolore bat) aukeratuko du eta taldean irakurriz eta 
unitatearen barrenean dagoena begiratuz, arlo bakoitzean landuko dutena argitzen 
saiatuko da. Bukatzean, talde bakoitzeko bozeramaileak (kideen laguntzarekin nahi 
bada) talde handiari jakinaraziko dio taldetxo bakoitzak egindako azterketa. 

Gogora ezazue ikasnorabidea ikasleen ikasketa-prozesuaren autorregulaziorako 
tresna dela, eta, unitatean murgildu ahala, behin baino gehiagotan etorri beharko 
duzuela bertara, bloke bakoitzean arlo ezberdinean lantzen ari zareten edukiaz 
jabetzeko.  
 
 
8.  Lur planetaren sorrera 

Lan egiteko era: Talde handian - Binaka - Talde handian 
Materiala: Liburua, 10. or.; Lan koadernoa, 36. eta 37. or. 

 
Jarduera honen helburua testu bateko informazioa ulertu eta ideia nagusiak 

identifikatzea da, eta, bide batez, Lur planetaren sorreraren eta Lur planeta horretan 
uraren sorreraren berri izatea. Aurreko unitateetan egin dugun bezala, taldean landuko 
dugu jarduera hau. Hasteko, talde handian irakurriko dugu 10. orrialdean agertzen den 
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informazioa; irudi bakoitzari dagokion testutxoa irakurri ondoren, behar beste azalpen 
edo argibide emango ditugu irakurritakoa ulertu den ziurtatzeko. Gero, binaka, lan-
koadernoko jarduerak osatuko dituzte ikasleek. Jarraian, jardueren erantzunak 
elkarrekin adozstuko dituzte talde handian. Gogoratu jarduera horiek (ideia nagusiari 
dagozkionak) ez dutela halabeharrez erantzun zuzen bakarra izaten; horregatik, ikasleen 
erantzunak alderatuko dituzue, ikasleen justifikazioak entzun (zailtasunak ere aipa 
ditzatela), eta horren arabera balioetsi erantzuna. Bukatzean, sor ezazue elkarrizketa bat 
denen artean, lanaren ondorioen inguruan:  

 
–Zer ikasi dugu jarduera honen bidez ideia nagusiari buruz?  

 
Adostutako ondorioak hauek izan daitezke: ideia nagusiak esaldiaren hasieran 

egon daitezkeela batzuetan, baina beste batzuetan bukaeran ere agertzen direla, eta, oro 
har, askotan geuk egituratu beharko ditugula informazioa ideia nagusia hainbat 
esalditako mamitik hartuz.  

Bestetik, arduratu beharko dugu azken emaitzak (laburpenak, alegia), forma 
aldetik ezberdinak badira ere zuzenak izan daitezen. 
 

–Egindako lanaren ostean, izango al zinateke gai, irudiak aurrean dituzuela, 
Lurraren sorrera edota uraren sorrera Lur planetan nola gertatu zen ahoz adierazteko? 
Treba daitezela talde txikietan. 
 

Hurrengo bi orrialdetan daukazue proposatutako lanaren erantzun posible bat. 
Bertan bisualki ikus daiteke nola ideia nagusia paragrafoaren barruan edozein tokitan 
ikus daitekeen, baita erantzun posibleen aniztasuna ere, kasu honetan behintzat. 

 
• Beha itzazu marrazkiak, eta irakur ezazu bakoitzari dagokion testua. 

 (Liburua, 10. or)  
 

Sarrera 
Zientziaren historian hainbat teoria eta eztabaida izan diren arren, gaur egun 

zientzialari gehienak ados daude unibertsoaren, Lurraren eta uraren sorrera azaltzen 
duen teoriarekin. 

1. irudia 
Zientzialarien ustez, espazioan izugarrizko leherketa gertatu zen, “Big Bang” 

deiturikoa. Leherketan barreiatutako masa galaxia eta izarretan biltzen joan zen: milaka 
milioi izar. Horrela sortu ziren gure galaxia eta gure Eguzkia. Eguzkia izan bat da, eta 
izar horren inguruan biraka dabil Lur planeta. 

2. irudia 
Hasieran, Lurra suzko bola bero-bero bat zen. Planeta osoa arroka bero urtuz 

osatuta zegoen, eta bertan, noski, ez zegoen urik. Planeta bero eta idorra zen, beraz. 
3. irudia 
Milaka urtean zehar, poliki-poliki, eguzkiaren indarra gutxituz joan zen eta, 

ondorioz, Lurraren tenperatura ere epeltzen hasi zen. Horrela, lurrazala hoztuz joan zen 
kanpoaldean, nahiz eta planetaren barrualdean bero jarraitu zuen. 

4. irudia 
Lurraren barruko beroa sumendietatik ateratzen zen. Sumendiek, harri-masa 

beroa botatzeaz gainera, gasak ere kanporatzen zituzten. Denboraren poderioz, lurraren 
barnetik kanporatutako gas horiek egurats edo geruza lodi eta trinko bat eratu zuten 
planetaren inguruan. 
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5. irudia 
Lur planeta inguratzen zuen gas-geruza hoztu egin zen. Hozte horren ondorioz, 

Lur planetan inoiz izan den ekaitzik luzeena sortu zen. Milaka urtez atertu gabe aritu 
zuen euria, eta Lurraren azala urez estalita gelditu zen ia erabat. 
 

• Ikaslearen liburuko 10. orrialdeko testua irakurri ondoren, erantzun: honako 
zein bi gairi buruzko informazioa ematen du? (Lan-koadernoa, 36. or.). 

 
 Zientzilarien lan-metodoa 
 Lurraren sorrera 
 Atmosferako gas kutsakorrak 
 Ozono geruzaren suntsipena 
  Urak bizitzarako duen garrantzia 
  Uraren sorrera 

 
• Azter ezazu testuko informazioa eta saia zaitez paragrafo bakoitzeko 

ideianagusia aurkitzen. (Lan-koadernoa, 36. or.). 
 
 
• Gogora itzazu paragrafo batean ideia nagusia identifikatzen lagunduko 

dizuten bi galderak. (Lan-koadernoa, 36. or.). 
 

1.  Zeri buruz ari da? edo Zein da paragrafoko gaia?  
2.  Zer da gaiari buruz adierazten den gauzarik garrantzitsuena? 
 
 

• Aurreko ariketan azpimarratu eta idatziz jaso dituzun hitzak erabiliz,  
 eta egin beharreko eraldaketak eginez, idatz itzazu paragrafo bakoitzeko  
 ideia nagusia adierazten duten esaldiak. Bata bestearen atzetik jartzen  
 badituzu, testuaren laburpena osatuko duzu. (Lan-koadernoa, 37. or.).  
 

URAREN SORRERA 
• Zientifiko gehienak ados daude unibertsoaren, Lurraren eta uraren sorrera 

azaltzen duen teoriarekin. 
• “Big Bang” deituriko leherketa baten ondorioz sortu zen Lurra. 
• Hasieran, Lurra planeta bero eta idorra zen. 
• Milaka urtean zehar, lurrazala hoztuz joan zen kanpoaldean, nahiz eta planetaren 

barrualdean bero jarraitu zuen. 
• Sumendiek kanporatzen zituzten gasak geruza lodi eta trinko bat eratu zuten 

planetaren inguruan. 
• Lurra inguratzen zuen gas-geruza hoztearen ondorioz, milaka urtez atertu gabe 

aritu zuen euria, eta Lurraren azala urez estalita gelditu zen ia erabat. 
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• Paragrafo bakoitzeko ideia nagusiak kontuan hartuta, zein iruditzen zaizu  

 testu honen asmo nagusia? (Lan-koadernoa, 37. or.).  
 

 Unibertsoaren sorrerari buruzko kondaira bat jakinaraztea. 
 Unibertsoa osatzen duten elementuak deskribatzea, adibide ugari emanez. 
 Uraren sorrera esplikatzea, prozesuko urrats garrantzitsuenak deskribatuz. 
 Lur planetaren sorrerari buruzko kontakizun dibertigarria egitea.  

 
• Osa ezazu goiko laburpena, honako aukera hauen artean testuaren asmo  

 nagusiari hobekien egokitzen zaion izenburua aukeratuz.  
 (Lan-koadernoa, 37. or.). 

 
 BIG BANG-AREN KONDAIRA 
 UNIBERTSOKO PLANETAK ETA IZARRAK 
 URAREN SORRERA 
 LUR PLANETAREN SORRERA, URRATSEZ URRATS 

 
 
 
9.  Euskal Herria uretatik atera zen 

Lan egiteko era: Binaka - Talde handian 
Materiala: Liburua, 11. or. 

 
Euskal Herriko mapa gelara ekarriko dugu eta denbora-bitarte bat emango diegu 

ikasleei binaka testuak irakurri eta haiek adierazten dutena ulertzen saia daitezen. 
Bitarte horretan irakurritakoa ulertu ote duten galdetuko diegu eta aholkuak eman. 
Ondoren, taldean irakurriko ditugu testuok. Ikasleren batek testuak ozenki irakur ditzake 
eta beste batek talde handiari azaldu bere modura, bere hitzak erabiliaz eta beharrezkoa 
balu, argibide gisa, arbelean irudiren bat eginaz. Jarraian, beste ikasle bati esango diogu 
mapara joaz eta liburua eskuan duela, Euskal Herria ur azpitik zein garaian atera zen 
azal diezagula. Irakaslearen aldetik, interesgarria litzateke behatzea ikasle horiek zein 
mailatan ulertu duten idatzia nolakoa den haien ahozko adierazpena. Bestetik, 
entzulegoa diren ikasleek ere egin dezakete azalpenaren balorazioa, egokiak izan diren 
alderdiak aipatuz: ulertu den edo ez, ideien ordenak lagundu duen ulermenean, 
bitartekoen erabilpena egokia izan den edo ez, keinuak ulermenean lagundu duten, 
ahotsaren tonua egokia izan den, etab. 

Hori egin ondoren, irakaslea saiatuko da ikasleek ideiak zuzen barnera ditzaten, 
oker azaldutakoak argituz, marrazkiak eginez… Guztiek ulertu dutela ziurtatu ondoren, 
haurrek banaka irakur ditzatela, berriz ere, testuak.  
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10.  Lur planetaren ura eta lurraren banaketa 

Lan egiteko era: Bakarka - Talde handian - Bakarka - Binaka - Talde txikian 
Materiala: Liburua, 12. or.; Lan koadernoa, 38. eta 39. or. 

 
Ikasleek, bakarka, azalpen-testua irakurriko dute, eta, ondoren, irakasleak 

emandako mapa mutuan kontinenteen eta ozeanoen izenak kokatuko dituzte, gelara 
ekarritako munduko mapa kontsultatuz behar izanez gero. Ondoren, taldean, ziklograma 
osatuko dute, kontzeptu-mapa aztertu, eta lan-koadernoko 38. orrialdeko jarduera egin. 
Aipatutako orrialde horretako azken jardueran agindutako kontzeptu-mapa egin, folio 
batean edo, eta klip batekin itsatsi liburuaren mutur batean (kontzeptu-maparen 
aldamenean), hirugarren mailan, Txinako gaian, grafikoak itsasten genituen bezala.  

Bukatzeko, ikasleak, banaka nahiz binaka, lan-koadernoko 39. orrialdeko 
jarduerak osatuko dituzte, eta, gero, erantzunak taldetxoetan alderatu eta bateratzen 
ahaleginduko dira. Bitartean, irakaslea talde batetik bestera ibil daiteke elkarrekin egiten 
duten lanari behatuz. Lan hori bukatzean, irakasleak ikasleek egindako lanen balio 
agertzen saiatuko da, laudorioak zein hobetu beharrak aipatuz.  
 
 
11.  Uraren banaketa munduan 

Lan egiteko era: Bakarka - Talde txikian - Talde handian 
Materiala: Liburua, 13. or.; CDRa 

 
Denbora-bitarte bat emango diegu ikasleei orrialde horretako informazioa 

irakurri, ziklogramak osatu eta taldean elkarrizketa egiteko; proposatzen diren hiru 
galderen inguruan hausnar dezatela. Gero, taldean egindakoa berrikusiko duga eta 
elkarrizketa sortu gaiaren inguruan.  

Gogoratu hainbat grafiko mota egiteko hainbat jarduera dituzuela CDRan. 
Jarduera horiek taldean (proiektorea erabiliz, nahiz ordenadoreko pantailan begiratuz) 
landu ditzakezue, edota ikasleek bakarka nahiz binaka landu; beti ere, zuen beharrizan 
eta egoerari erantzunez. 

Taldean egiteko elkarrizketari dagokionez, proposatutako galderak jarraian 
irakurtzen dituzte ikasle askok, galdera horien inguruan pentsatzeko eta hausnartzeko 
tarterik hartu gabe. Esan iezaiezue, galdera bakoitza irakurri ostean, minutu pare batean 
irakurritakoari buruz pentsatzeko tartea har dezatela, hainbat egoera irudikatu, 
ondorioak atera, eta abar egiteko. Hausnarketa ekintza aktiboa da, ikasle batzuk ohitura 
finkatuta dute, eta landua, agian beste esparru batean erabiltzeko ohitura dutelako 
(etxean adibidez); beste batzuk, berriz, zailtasunak izaten dituzte era horretako lanerako. 
Horregatik, irakatsi egin behar zaie ikasleei hausnartzen, ereduak eman behar zaizkie 
estrategiak bereganatzeko. Hona hemen aukerako eredu bat: 
 

Galdera: Zure ustez, zer esan nahi du Kleok esaldi horrekin?  
Kleoren esaldia: “Itsasoko ura edateko txarra jendearentzat, osasungarria 

arrainentzat”. 
 

–Nola hasi hausnartzen?  
Irudikatu zeure burua itsasoko ura edaten.  
–Non dago itsasoko ura? Hondartzan, adibidez. Seguru esperientziaren bat 

biziko zenuela, itsasoko ura iresketari dagokiona.  
–Nolako zaporea zuen? Zergatik?  
–Gatzaren kontsumoak gure osasunean zer ondorio izan dezake?  
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–…?  
Beraz, zein ondorio atera dezakegu…? 
…? 
 
Hausnartzeko zailtasunak dituzten ikasleek, hasieran behintzat, talde txikietan 

(hirukoak) jarri ditzakezue lanean; beharrezko balitz, irakaslearen gidaritzapean. 
Aurrerago, edota tarteka, bakarka egin dezatela praktika, hori baita helburua, nahiz eta 
ikasteko bidea arestian aipatutako izan daitekeen.  
 
 
12.  Elkartasun jolasa 

Lan egiteko era: Talde handian  
 

Aurreko jardueran hausnartzeko hainbat ideia erlazionatu ditugu bata 
bestearekin. Ikas prozesuan ere estrategia hau behin eta berriro jarri beharko dugu 
martxan, elementuen arteko erlazioak bilatzea, alegia. Egin dezagun elkartasun jolas bat 
horretan trebatzeko. 

Jolas honen helburua elkartasuna, ahozko komunikazioa eta sormena lantzea 
dira, galderak eratzeko gaitasuna trebatzea, erlaziozko pentsamendua, hitz egiteko 
jariotasuna lantzea… 

Bosteko taldeak osatu ostean, talde bakoitzari folio bat emango zaio. Folio 
horretan klabea (hitz-giltza) izango den hitz bat idatzi beharko dute. Adibidez: ogia. 
Taldekideak, orri horretan bertan, hitz horrekin zerikusia duten eta kontzeptualki eremu 
berekoak diren beste bost hitz idatzi beharko dituzte. Adibidez: okina, bolloa (opila), 
irina, labea, okindegia. Beste adibide bat: arraina izango da klabea; eta hitzak: ura, 
txalupa, amua, arrantzalea, kanabera.  

Taldekide guztiak euren hitz klabea adostu behar dute, eta bosteko zerrenda 
osatu. Hori egin dutenean, korru handian jarriko gara, talde handian.  

Txandaka, talde bakoitzak bere hitz klabea esango du, eta, txandaka ere, beste 
taldekoek hitzak asmatzeari ekingo diote.  

Erantzunak zuzenean eman daitezke edota galderak egin daitezke hitz zein den 
asmatzeko pistak edukitzeko; galderen erantzunak bai edo ez izango dira.  

Txanda bakoitzean galdera bat eta erantzun bakarra esan ahal izango da.  
Hitz guztiak asmatzean, jolasa bukatu da.  
Galderak eta erantzunak taldean adostu beharko dira.  
Jolas hau behin baino gehiagotan egin dezakezue, baian horretarako hitz 

zerrenda luze bat osa dezakezue. Jolasaren helburua hitzak asmatzea izango da, eta ez 
besteek baino hitz gehiago asmatzea, ez baita lehia. Bukatu ostean, jolas bera beste era 
batera jolasteari ekingo diogu. Taldekideak hitz klabea eta zerrenda osatu ondoren, 
taldekide horretako bozeramaileak hitz klabearekin erlazionatuta dauden bost hitzak 
irakurriko ditu eta beste taldekoek hitz klabea asmatu beharko dute. 

Horra hor aukerako hitz klabeak: ogia, eguzkia, familia, ura, haurrak, lorea, 
ikastola… 

Jolasa betiko erritualari jarraituz egingo dugu, bukatzean elkarrizketa sortuz: 
 
–Denek hartu al duzue parte elkartasuneko jolas horretan?  
–Dibertigarria al da zuentzat hitzak asmatzea?  
–Zaila izan al da jolasa?  
–Zein hitz izan dira zailenak?  
–Zergatik? 
–…? 
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13.  Erranak erran 

Lan egiteko era: Bakarka - Talde handian - Binaka - Bakarka 
Materiala: Liburua, 40. or. 

 
Ingurune euskalduna badugu, etxerako lan bat bidaliko diegu gure ikasleei. 

Horrela ez bada, gelan burutuko dugu jarduera osoa.  
Hasteko, Erranak errani dagokion lan-koadernoko orrialdea irakurriko dugu 

taldean, jarduerak eskatzen digunaz jabetzeko. Gero, ikasleei informazio bilatzeko 
esango diegu. Ahal izanez gero, ikasleek irakur diezaiotela esamolde bakoitza familiako 
norbaiti edo norbaitzuei: haien esanahia galdetu, aukerako adibide batzuk eskatu… 
Ikasleek familian bildutako informazioari buruzko oharrak jasoko ditugu gelan, 
adierazpenak eta argibideak azaltzeko eta baita antzezpenerako izan daitezkeen ideiak 
bertatik ateratzeko ere. Ikasleekin aurrez adostutako egunean, eta bildutako informazioa 
oinarri dugula, Erranak erranen ageri diren esaeren esanahiak argituko ditugu. Gero, 
lan-koadernoko jarduerak egingo ditugu bertan adierazten den bezala, binaka eginez 
antzezpen-lanak eta bakarka azken jarduera. 
 
 
14.  Txisteak 

Lan egiteko era: Bakarka - Talde handian 
Materiala: Liburua, 91. eta 92. or. 

 
Txisteen helburua gozatzea denez, behar adina denbora emango diegu ikasleei 

urarekin zerikusia duten txiste horiek irakurtzeko. Ondoren, ikasleek gogoa badute, has 
zaitezkete txiste-kontatze saio batekin.  
 
 
15.  Bizidunen eboluzioa. Hitz-errota 

Lan egiteko era: Talde handian - Bakarka 
Materiala: Liburua, 14. eta 15. or. 

 
Denbora-tarte bat emango diegu ikasleei testua irakurtzeko eta testu hori 

irudiekin erlazionatzeko. Testuok irakurtzen hasi aurretik, komenigarria litzateke, 
ikaslearen liburuko 15. orrialdeko lehenengo galdera irakurtzea taldean, egin behar 
duten irakurketa motaz jabetzeko.  

 
–Irakurri berri dituzu galdera horiek irakurrita, zein irakurketa mota egin 

beharko duzuela uste duzue, zehatza edo globala?  
 

Beharrezkoa balitz argitu itzazue bi irakurketa mota horiekiko berdintasunak eta 
ezberdintasun. Ondoren, jarduera egin, ikasle bakoitzak bere aldetik. Gero, galderei 
emandako erantzunak aztertu eta elkarrekin adostuko ditugu, talde handian.  

Oso lagungarria litzateke arbelean, edota koadrodun paper handi batean, ardatz 
kronologiko bat marraztea. Ikasleak, horrela, konturatzeko aukera izango dute gizakiok 
zer denbora gutxi (proportzionalki) daramagun gure planetan. 

Jarraian, hitz-errotarako hizpide diren gaiak irakurriko ditugu. Hitz-errota ez 
dugu egun berean egingo, ikasleei irakur gai horien inguruan etxean hausnartzeko 
esango baitiegu, eta hausnartzeaz gain, norbaitekin komentatzeko aukera ere izango 
baitute hartara.  
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Hurrengo jardueran, ikasleei eskatzen zaie imajinatzeko hemendik 3 milioi 
urtera nolakoak izango diren gizon-emakumeak, eta marrazteko. Marrazkiak berehala 
egiten has daitezke, taldean hitz eginez gaurko bizimoduaz, nolakoak diren egungo 
ohiturak eta abar, eta gauza horiek nolako eragina izan dezaketen gure eboluzioan, eta, 
ondorioz, gure itxuraren eraldaketan. Gai honen inguruan agian hitz egingo zenuten 
hirugarren unitatean; hala balitz, ekarri gogora han aipatutakoak. Irudimena pitzarazi 
iezaiezue ikasleei, bota ditzatela euren iragarpenak eta hipotesiak, nahiz eta barregarriak 
edota irudikatu ezinak izan; argudio sendoa badute, aldiz, argudio hori ontzat hartuko 
dugu, eta oinarri hori marrazkian sartzeko gomendatu (adibidez, ordenagailuan 
jezarrita ematen dugunez denbora luzea, konkorra aterako zaigu gameluen antzera… 
neurriz txikitu egingo gara… agian berriro ere australopithecus-aren itxura hartuko 
dugu!).  

Egindako irudiak panel batean jarri eta proiekturako bidera ditzakezue! 
 
 
16.  Uraren egoerak 

Lan egiteko era: Talde handian - Talde txikian - Binaka 
Materiala: Liburua, 16., 17. eta 18. or. 

 
Jarduera hasi aurretik ikasnorabidea begiratzeko une egokia litzateke, beste atal 

bati hasiera ematen hasi behar baitugu. 
Uraren egoerak zein diren, nola aldatzen diren eta egoera-aldaketa horien 

eragilea tenperatura dela jabearazteko, orrialde horietan azalpen testutxoez gain, hiru 
esperientzia egiteko proposamena duzue. Saiatu ikastolan bertan egiten esperientzia 
horiek, garrantzia handia baitute ingurumenaren arloan zuzeneko behaketak eta 
esperimentazioak. Ikastolan bertan egiteko zailtasunak izanez gero, ikasleek etxean egin 
ditzakete saiakuntza horiek, gurasoen laguntzaz, baina garbi utzita aukera bien artean 
ikastolan egitearena hobesten dugula.  

Azalpenak, esperientziak eta gelan izandako elkarrizketak bitarteko, ikasleek 
honako datuok, euren hitzekin bada ere, adierazten jakin beharko dute: 

 
• Ura naturan hiru egoeratan agertzen da: solido, likido eta gas egoeran. 

(adibideak jartzeko eskatu).  
• Uraren egoera-aldaketaren eragilea tenperatura da. 0 gradu zentigradutan 

izoztu egiten da ura, eta 100 gradu zentigradutan lurrundu. 
 
Jarduera guztiak taldean egingo ditugu. Bukatzean, ikasleek, ikasi dutela 

frogatzeko, binaka jarri eta, ahoz, ikasitakoa elkarri kontatuko diote.  
Bestetik, Mei Lik esandakoari erreparatuko diogu, eta baldintzazko esaldia era 

okerrean erabilia dagoela azpimarratu; horrekin, lan-koadernorako bidea irekiko digu 
esaldi horik lantzeko. 
 
 
17.  Aditza: baldintza 

Lan egiteko era: Bakarka - Binaka - Talde txikian - Talde handian 
Materiala: Lan-koadernoa, 41. or.; CDRa 

 
Ikasleek bakarka osatuko dituzte lan-koadernoko jarduerak. Gero, talde handian 

elkartu eta gaia aztertu ondoren, iritziak bateratuko dituzte, eta, bukatzeko, baldintzak 
erabiliz jolastuko dugu. Gelako hainbat elkarrizketa-egoeretan, baldintza erabili beharra 
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izango duzue; gogoratu Tough-en hizkuntza funtzioetako batean (iragarpenean, hain 
zuzen ere), behin eta berriro erabili beharko duzuela. Beha iezaiozue zuen ikasleen 
ahozko adierazpenei horrelako egoeretan, eta beharrezko ikusten duzuen guztietan 
jolastu edo landu itzazue baldintzazko esaldiak. 

Gogoratu CDRan hainbat jarduera dituzuela lanketa horiek indartzeko. 
 
 
18.  Ura disolbatzaile 

Lan egiteko era: Talde handian - Bakarka - Talde handian - Bakarka 
Materiala: Liburua, 19. eta 20. or.; Lan koadernoa, 42. eta 43. or. 

 
Oraingo jardueran ere, azalpen-testu, esperientzia eta elkarrizketa direla 

bitarteko, ikasleak uraren ezaugarriez jabetzea eta ezagutza hori barneratzea nahiko 
genuke: 

 
• Urak ez du ez kolore, ez usain, ez zaporerik.  
• Ura disolbatzailea da.  
 
Bestetik, ez galdu aukerarik honako hitz hauek erabiltzeko eta errepikatzeko 

esperientziak aukera ematen duen guztietan: H20, solutua, disolbatzailea, 
disolbagarritasuna, ur purua, irabiatu… euren hiztegia eurek jakin gabe aberastu dadin, 
baina kontuz!, argi izan,bestalde, hori ez dela jardueraren lehentasunezko helburua, 
ikasleek ez dituztela hitz horiek buruz ikasi behar, alegia. 

Hau da jarraituko dugun taldekatzea jarduerak burutzeko:   
Ikasleen liburuko 19. orrialdea, taldean egingo dugu; lan-koadernoko 42. 

orrialdea, bakarka. Ondoren, liburuko 20. orrialdea, taldean, eta, bukatzeko, lan-
koadernoko 43. or., bakarka.  
 
 
19.  Kanta-kantari: Euria / Hodei tripontzi handia 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Liburua, 21. or.; CDa 21. pista 

 
Gaiaren abestia, Euria / Hodei tripontzi handia, entzungo dugu, eta letra 

irakurriz taldean kantatzen saiatuko gara. Ondoren, talde handian oraindik ere, denon 
arteko elkarrizketa sortuko dugu: 

 
–Zeri buruz hitz egiten du ahapaldi bakoitzak? 
–Zein esango zenukete dela, orduan, abesti honen gaia? 
 
Orrialde horretan, Musikako lan-koadernoari sarrera ematen dion ikonoa ikusiko 

duzue, eta musikako lan-koadernoaren bidez, lengoaia musikala eta txirula landu 
ditzakezue. 
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20.  Uraren zikloa 

Lan egiteko era: Bakarka - Talde handian - Bakarka - Binaka  
Materiala: Liburua, 22. or.; Lan koadernoa, 44. eta 45. or 

 
Behar adina denbora emango diegu ikasleei azalpen-testua irakurri eta 

irudiarekin erlaziona dezaten. Gero, ziklo hitzaren esanahia gogora ekarriko dugu 
taldean aztertuz (2. mailan ere produktu baten ibilbide ziklikoa landu zuten, lehengai 
zenetik birziklatu arte), hitz hori ez baita eurentzako berria nahiz eta agian ez duten 
gogoratuko. Ondoren, azalpen-testua taldean irakurriko dugu. Hainbat ulermen-
estrategia lantzeko testu egokia iruditzen zaigunez, irakurketa elkarkaria (erreziprokoa) 
egitea proposatzen dizuegu. Hauek dira landu ditzakezuen rolak (ulermen estrategiak): 
irakurlea (dekodifikazioa, doinua, erritmoa, ahoskera garbia…); ikertzailea (hitz 
ezezagunen esanahia aurkitzen saiatuko da, esanahiaren bila bideratuko gaitu, 
inferentziak eginez, hiztegian begiratuaz…); kazetaria (ez du laburpenik egingo, horren 
ordez, esaldi edo paragrafo bakoitza argitu ondoren, bere hitzak erabiliaz adieraziko 
du); jakintsua (erlazioak bilatzen saiatuko da, garrantzitsua den, eta irakurtzen ari garen 
horrekin lotura duen, beste informazioren bat emango digu).  

Irakurketa taldean egingo dugu, eta rolak txandatu egingo ditugu. Testuaren 
ulermena dugu helburu, eta, bide batez, martxan jartzea ikasleak testu hori ulertzeko 
beharrezko dituen estrategiak. 

Ikasleei zaila egiten zaie jakintsuaren rola martxan jartzea; beraz, rol horoi inori 
egotzi beharrean, irakasleari dagokio beregain hartzea, eta erlazio garrantzitsu horiek 
ikusten dituenean, pistak emanaz, ikasleei iradoki eurek ezagutzen duten 
informazioarekin lotu dezaten. Adibidez: testuan aipatzen denean Aire bero hori aire 
hotzagoa baino arinagoa denez… iaz airearen portaera ikasi zutenez, horiek gogora 
ekartzeko eska diezaieke, etab. 

Behin testua ulertua dagoenean, ikasleek, bakarka, lan-koadernoko jarduerak 
osatuko dituzte. Gero, binaka, eta irudia euskarri dutela, ahozko kontaketan trebatuko 
dira, aurrerago irakasleari azaldu beharko baitiote.  
 
 
21.  Urak sortutako higadura 

Lan egiteko era: Bakarka - Talde handian 
Materiala: Liburua, 23. or. 

  
Denbora-bitarte bat emango diegu ikasleei azalpen-testua bakarka irakurtzeko 

eta irudiarekin erlazionatzeko.  
Bada orrialde horretan (23. or.) ikasleak ikasi beharreko inguruneko eduki 

kontzeptuala. Azalpen-testuak zehaztasun ugari ematen ditu, eta ikasleak ez du zertan 
dena buruz ikasi, baina ideia nagusiak, gutxienez, ikasi behar ditu. Beraz, ideia horiek 
zein izan daitezkeen eztabaidatuko ditugu talde handian.  

Galdera hauek lagungarri gerta dakizkizueke ideia horiek bilatzeko: 
 
–Zeri buruz ari da testua? Zein da gaia?  
–Zeri esaten zaio ibilgua?  
–Zein hiru zatitan bereizten da ibai baten ibilgua?  
–Aipatu ibilgu bakoitzaren ezaugarri nagusienak.  
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Ondoren, elkarrizketa sortuko dugu urak hainbat paisaia sortzeko duen 
erraztasunaz hitz egiteko eta aurretik irakurritako informazioarekin erlazionatzeko.  

Bukatzeko, denbora-tarte bat emango diegu ikasleei binaka elkartu, eta, liburua 
esku artean dutela, landutakoa elkarri konta diezaioten.  
 
 
22.  Hitz gurutzatuak 

Lan egiteko era: Bakarka - Binaka - Talde handian 
Materiala: Lan koadernoa, 46., 47. eta 48. or. 

 
Definizioen sekuentziari jarraipena emateko asmoz, ikasleen ezaugarriak 

kontuan izanik, banaka, nahiz binaka, lan-koadernoko jarduerak osatzen hasiko gara. 
Gurutzegrama osatzeko erliebeko elementuen izenak erabiliko ditugu. Kontzeptu 

hauek modu ezberdinean definitu beharko dituzte ikasleek. Bat, hiztegiko definizioan 
oinarrituta, eta hura ulertuta, euren hitzekin definizio formalak egin beharko dituzte 
(ulermena eta idatzizko adierazpena landuko dugu horrekin). Bi, definizio xelebreak 
osatuko dituzte (erlazioak eginaz, irudimena landuaz). Definizio horiek ez dituzte 
inondik inora buruz zertan ikasi (ez formalak eta ez xelebreak). Tarteka, horrelako 
jardueraren bat taldean osa dezakezue; hau da, hitz gurutzaturako definizio guztietatik 
bat aukeratu eta arbelean egin, denen artean; modu horretan, definizioei buruzko hainbat 
alderdi landuko dituzte (izaera, zehaztasuna, anbiguetatea…), eta, batez ere, umoreari 
eta irudimenari erreparatuko diote eta jolasarekin atsegin hartu: gozamena!) 

Egindako hitz-gurutzatuekin liburuxka bat osa dezakezue, eta txikiagoei edo 
nagusiagoei pasatu, haiek osa dezaten.  
 
 
 
 
23.  Ura fantasia iturri 

Lan egiteko era: Bakarka - Talde handian - Bakarka 
Materiala: Liburua, 24. or. 

 
Beste atal bati hasiera eman behar diogu: ikus ikasnorabidea. 
Denbora-tarte bat emango diegu ikasleei orrialdeko informazioa bakarka 

irakurtzeko. Gero, elkarrizketa sortuko dugu taldean, eta irakurritakoari buruz hitz 
egiteaz gain, horrekin zerikusia duen beste gai batzuk ere aipatuko ditugu. Ondoren, 
gelako materialen artean urarekin zerikusia duten artelanak bilatzen saiatuko gara.  

Jarduera gelan hasiko badugu ere, etxean jarraitzekoa izango da. Bestalde, 
hainbat egunetan zehar osatzen joateko jarduera da. Esaterako, gaiaren aurkezpena egin 
eta hurrengo egunean (edo hurrengoan edo dena delakoan, ondoren datozen jarduerak 
bitarte horretan ere landu baititzakezue) ikasle bakoitzak gelara ekarritako materialaren 
aurkezpena egingo dugu (abestiak, irudiak, argazkiak…).  

Ikusitako materialetatik sortutako ideiekin 24. orrialdeko azken jarduera osatzen 
saiatuko dira ikasleak, hau da, marrazkiak edota pinturak egiteari. Marrazki horiek ere 
proiektura bideratu ditzakezue. 

 
Ostadarra: ostadarra margotu paisaia batean 
Ezertan hasi aurretik, alde batetik erabilia izan den paper batean (birziklatzeko 

edukitzen dituzuen horietakoa) zirriborroa egin, bozetoa, horrek erakutsiko baitigu zer 
den, gutxi gorabehera, marraztu nahi dugun. 
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Ondoren, kartoi mehe batean, konpasarekin, zazpi zirkunferentzia erdi marraztu 
arkatzez (eskuz ere egin daitezke). 

Ostadarraren neurriaren eta aurretik egindako zirriborroaren arabera, mendi 
aldeko edo itsas aldeko paisaia marraztu.  

Egindako marrazkia margotzeko tenperak erabili. Oinarrizko hiru kolore 
erabiliko ditugu horretarako: horia, urdina eta gorria (ahal bada, horia kadmio-horia izan 
dadila, urdina cyan eta gorria magenta). 

Tenperak baldosa zuri baten gainean (zuriaren gainean kolorea hobeto ikusten 
baita eta baldosa garbitzeko erraza da) bata bestearen aldamenean ipini ondoren, eta 
pintzelak erabiliz, nahasketak egiten hasi bigarren mailako koloreak (sekundarioak) 
lortu ahal izateko: laranja (gorria gehi horia), berdea (horia gehi urdina) eta morea 
(urdina gehi gorria). Urdina eta gorria nahasterakoan gorri gehiago erabiltzen badugu 
marroia irtengo zaigu. Lortzen ditugun kolore horien guztien tonuak argitu nahi izanez 
gero (eta komeni da hori ere esperimentatzea) zuria erabiliko dugu.  

Sei kolore horiek erabiliko ditugu ostadarra margotzeko, baina hori egin aurretik 
hobe da paisaia margotzea.  

Prozesu horretan garrantzi handikoa da ikasle bakoitzak bere nahasketak egitea, 
konturatzeko horrela nahasketetan erabilitako pigmentu kantitatearen arabera hainbat 
tonu desberdin irteten direla.  

Margotzerakoan komeni da espazio zabalenetik hastea (hondoa etab.) pintzel 
zabalak erabiliz. Ondoren, margotutakoaren gainetik, behin lehortuta, edo utzitako 
unetan, forma txikiagoak margotuko ditugu pintzel finenekin. Azkenerako utziko 
genituzke xehetasunak eta perfilak egitea, hala nahi izanez gero. 

Kolore beltza ere hobe da bukaeran erabiltzea eta nahasketatik saihestea (edota 
oso kantitate gutxian erabiltzea), nahasketetan sartzen badugu lortzen diren koloreak 
zikindu egiten baitira. 

 
 
Objektuak uretan sortzen duen isla 
 
Orri batean objekturen bat marraztu eta kontuan izan objektuaz at orrian 

geratzen den beste espazio guztia ura (urmaela, itsasoa…) izango dela. Objektu hori 
botella bat, kutxa, txalupa edo beste edozer gauza flotatzen duena izan daiteke. 
Marrazkian hasiko gara adierazten uretatik kanpo gelditzen, azaltzen dena. 

Ondoren, bere azpian eta ia forma simetrikoa eginez sortzen duen isla 
marraztuko dugu. Horretarako, lerro kurbatuak erabiliko ditugu marraztu dugun 
objektuaren forma erabat okertuz. 

Marrazkia kartoi mehe batera pasatuko dugu kalkatuz (edo berreginez), eta 
margotzen hasiko gara kontuan izanik aurreko ariketan esandakoak.  

 
Paisaia (eta isla)  

 
Paisaia egiterakoan orria horizontalki bitan banatuko dugu eta bertatik tolestuko 

dugu margotzen hasi baino lehen. Zabaldu eta goiko aldean tenperaz paisaia bat 
margotu, baina urratsez urrats. Errazena soilik mendi batzuk adieraztea izango da, baina 
mendiak margotu aurretik hondoan eta goiko erdi guztia erabiliz zerua margotuko dugu.  

Urdin bakar bat erabil daiteke hasieran eta ondoren eta bustia dagoen bitartea 
beste urdin batzuekin beste efektu batzuk lor ditzakegu. Ondoren, mendiekin jarraituko 
genuke. Pintaketa hau azkar egin behar da. Mantxa zabala da; beraz, pintzel zabala 
erabili. Ez utzi pintura erabat lehortzen. Gehiago osatu nahi izanez gero, mendien 
aurrean etxe batzuk ipiniz itsasertzeko herrixka bat irudikatu dezakegu, adibidez. 
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Paisaiaren isla lortzeko, margotu gabe dagoen orriaren beheko aldean isipu batez 
ureztatu eta goiko aldea lehortu baino lehen erdialdean egindako marratik berriro 
tolestatu eta presio pixka bat egin; ondoren, zabaldu. Horrela lortuko genuke behe 
aldean goikoaren isla azaltzea. Zabaltzerakoan, ikusiko dugu nola goiko zatiko pinturak 
definizioa galdu duten, beraz, hala nahi izanez gero, lehen erabilitako margoekin 
perfilatu berriz, eta gehiago defini ditzakegu. Goiko pintura gehiago edo gutxiago 
lehortzen utziz gero efektu desberdinak lortzen dira; baita tenperak urtsuago edo 
koloretsuagoak erabiliz gero.  

Pintzelak, belakiak eta hatz buruak ere erabil daitezke kolorea difuminatzeko.  
Hala ere, jarduera hauek egin aurretik komeni da eredu batzuk erakustea 

ikasleei: argazkiak, koadroak, marrazkiak… horrela erreferentzia batzuk izango 
baitituzte. Hala nahi izanez gero, erreferentzia horietan oinarrituz ikasle bakoitzak bere 
pintura egin dezake.  

Teknika honen emaitza ikusteko, ikus eranskinak gida honen amaieran.  
 
 
24.  Lamiak 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Irakurgaiak, 93. eta 94. or. 

 
Gure mitologiako pertsonaia ezagunenak diren lamiei buruzko azalpen-testua 

aukeratu dugu. Irakurri aurretik, gelan eta talde handian, aurrezagutzak zein diren 
aztertu eta martxan jarriko ditugu, lamiei buruz dakiguna aipatuko dugu eta kontzeptu-
mapa osatu arbelean. Erdian LAMIA idatziko dugu eta inguruan ideia ezberdinak eta 
hauen arteko erlazioak.  

Aurrezagutza horien kontzeptu-mapa bukatzean, ikasleei azalpen-testua 
irakurtzearen helburua zein den adieraziko diegu; hau da, nolabait, kontzeptu-mapa hori 
osatzea, aurrez aipatu gabeko datuak erantsiz, edota aldez aurretik zeuden ideiekin 
erlazionatuz, alegia. Geure buruak ere berdin funtzionatzen du, gauzen artean erlazioak 
bilatzen ditu eta modu horretan ezagutza handituz doa.  

Testua ozenki irakurriko dugu eta paragrafo bakoitzaren ostean etena egin, 
bitartean gure kontzeptu-mapari erreparatuz, hura osatzen joateko. Bukatzean, taldean 
elkarrizketa sortuz, jarduera honen helburua bete den edo ez balioetsiko dugu. 
 
 
25.  Lamia eta gizon apostularia 

Lan egiteko era: Bakarka 
Materiala: 95., 96., 97. eta 98. or. 

 
Ikasleek bakarka irakurriko dute ipuin hori, etxean, nahi bada, eta gozatzeko 

helburuarekin. Hurrengo egunean, gelan, elkarrizketa-unea antolatuko dugu, nahi 
duenak irakurritakoari buruz nahi duena adierazteko.  
 
 
26.  Bene-benetan kondairak ahotan 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Irakurgaiak, 99. or. 

Taldean, kondairei buruzko orrialde hori (99.a) irakurriko dute, eta ataletako 
bakoitza irakurri ostean, atal horri buruz hitz egiteko elkarrizketa sortuko dugu. 
Kondaira horiez gain besterik ezagutuz gero, egin iezaiezue tartea horiek ere irakurri 
edota aipatzeko. Aprobetxatu ezazue gaia esateko ikasleei ipuin fantastiko bat idatzi 
beharko dutela aurrerago, eta, agian, aipatutako gaiak ideiak sortzeko baliagarriak 
izango zaizkiela. 
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27.  Ipuina ekoiztea 

Lan egiteko era: Talde handian - Bakarka 
Materiala: Lan koadernoa, 49., 50. eta 51. or. 

 
Jarduera honen helburua, ipuin bat ekoizteko ematen diren urratsak gogora 

ekartzeaz gain, idatzi aurretiko unea era sakonean eta partekatuan (kideen 
partaidetzarekin) planifikatzea izango da; gero, ikasle bakoitzak bere ipuina ekoitziko 
du, bakarka. Beraz, lan-koadernoko 49. orrialdea taldean irakurri eta landuko dugu. 
Hortik aurreragoko lana, bakarka egingo dute ikasleek. Ikasleek euren lana egin ostean, 
egindako lan horri berrikusketa bat emateari dagokionez, irakasleak baloratu beharko du 
zer den ikasle bakoitzak urrats horretan berrikusi eta zuzendu beharrekoa. Edizio-lana, 
berriz, aukerako lana da. 
 
 
28.  Abestia: Iluntzean uraren ertzean 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: CDa, 22. pista 

 
Denbora-bitarte bat eskainiko diegu ikasleei abestiaren letra irakur dezaten eta 

esanahiaren inguruan hausnartu (horretarako, Abestien CDan duzue letra). Gero, 
abestiaren letra aurrean dela (arbelean, paperean…) abestiaren esanahia argitzeko 
elkarrizketa sortuko dugu. Elkarrizketa horrek erakutsi diezaguke abesti berak pertsona 
ezberdinei ideia eta sentimendu ezberdinak sor diezazkiela. Elkarrizketa sortu aurretik, 
abestiaren letrak iradokitzen duenaren marrazkia egitea ere eska diezazkiekezue, nahi 
izanez gero. Bukatzeko, abestia elkarrekin kantatu. 
 
 
29.  Entzunaldia 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: CDa, 23. pista 

 
Gure konpositoreen txokoa 
Hasteko, elkarrizketa sortuko dugu entzunaldiaren izenburu eta egileari buruz 

hitz egiteko. 
 
Unitateko entzunaldian Bedrich Smetanaren Ultava (Moldava ibaia) musika-

lana entzun eta landuko dugu.  
–Ba al daki norbaitek nor den Smetana?  
–Eta zer den Ultava? Ultava txekiarrezko hitza bada ere, guk Moldava bezala 

ezagutzen dugu. Bila dezagun hiztegian…  
 Moldau, Moldava, txekieraz Vltava. Txekiar Errepublikako ibaia; 434 km. 

Bohemian sortzen da, Pragatik igaro eta Elba ibaian isurtzen ditu urak.  
–Vltaba, Txekiar Errepublikako ibaia da. Ba al daki norbaitek non dagoen 

Txekia? 
–Zer dakizue Txekiari buruz? 
–…?  
 



 23 

Ondoren, egilearen biografia irakurriko dugu eta egoki ikusiz gero, datu horien 
inguruan elkarrizketa sortu. 

Smetana, Bedrich. Konpositore eta piano-jotzaile txekiarra (Litomysl, 1824 – 
Praga, 1884). Pragako Operako zuzendaria izan zen (1866-74). Operak 
(Brandenburgtarrak Bohemian, 1866), poema sinfonikoak (Nire aberria, 1874-79), 
ganberako musika, pianorako piezak eta kantak konposatu zituen. Txekiako eskola 
erromantikoko musikari nagusienetako bat izan zen, eta bertako musika-eskola 
nazionalaren sortzailea. 

 
Jarduera:  
Oraingo honetan entzunaldia aitzakia hartuta, plastika, musika eta hizkuntza 

uztartuko dituen lana proposatzen dizuegu; hau da, ipuinaren irakurketa dramatikoa 
egingo dugu, musikarekin lotuz, eta, gainera, testua marrazkiekin adierazten saiatuko 
gara. Era horretako proposamenak egin beharrezkoak dira (hala azaltzen da gure 
curriculumean), eta honoko hau une egokia iruditu zaigu horretarako. Batetik, aurreko 
unitatean irakurketa dramatikoan trebatze-lanak egin zituztelako ikasleek, eta, bestetik, 
oraingo unitate honetan zientzia eta ingurunea ditugula aztergai nagusi, era honetako lan 
batek oreka polita eman diezaiokeelako. 

Taldean, ondorengo urratsak jarraituko ditugu: 
 
• Ttanttarin ipuina irakurri eta ulertu.  
• Ipuineko unerik garrantzitsuenak zein diren erabaki. Une edo eszena horiek 

irudikatu egingo baitigu.  
• Eszena horiek ahalik eta adierazkorrenak izan daitezen nola marraztu / 

margotu / irudikatuko ditugun erabakiko dugu. Hau da, zer elementu azalduko 
diren eszena bakoitzean (pertsonaiak, hondoak…), nola kokatu, zer eginez, 
zein kolore erabili, forma…  

• Aurkezpena zein euskarritan egingo dugun erabai: ordenadore bidezko 
diapositiben bidez, betiko diaporama bidez, kartulinen bidez, panelak eginez… 

• Aukeratutako euskarriaren arabera hainbat teknika erabil daitezke: ordenadore 
bidezko marrazketa, kollagea (aurrez erabaki zein material erabili: papera, 
birziklatzeko gauzak, oihalak…), marrazkia , pintura (tenpera, argizaria, 
errotuladoreak…), argazkiak, transparentziak, aurreko hainbat tekniken arteko 
konbinazioak… Lanak egin ondoren, hala nahi izanez gero, eskanerretik pasa 
daitezke ordenagailuaren bidez aurkezteko. 

• Irudiak prest ditugunean, entzunaldiaren musikaz lagunduta ikusteari ekingo 
diogu.  

• Gero, ipuin irakurketa dramatikoa entseatzeari ekingo diogu. Ipuin kontaketa 
polita eskaini diezaiekezue ikastolako haur txiki nahiz handiei! Ekin bada eta 
animu!  

• Ondoren (hurrengo jardueran, ingelesekoan) deskribatzen den euri-makila ere 
erabil dezakegu, tarteka, musikari laguntzeko. 
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TTANTTARIN 

 
Mitxel Murua 

 
 

Tak! Tak! Tak! Hosto batetik behera tantak, tak! Tantaka-tantaka, basoko zorura 
jausi, eta jira-biraka amildu gara aldapan behera. Gero, ur-negar batean bildu gara, eta 
hor goaz goitik behera, txirrista batean bezala, tantak tantekin elkartuta, errekarantz. 

Ni Ttanttarin naiz, ur-tanta gazte bat. Eta nire anaia-arrebekin batera itsasora 
heldu nahi dut, itsasoan gu bezalako beste milaka ur-tanta bizi baitira, eta, diotenez, oso 
ondo eta gustura egoten da han. 

Iritsi gara errekara. Hor beste ur-tanta askorekin elkartu gara eta uraren jarioa 
handiagoa da. Gure arbasoek aspaldi ireki zuten bidetik goaz, elkarri bultzaka eta 
kantari. 

Arbasoen bidetik 
denak elkarri 

Itsasorantz goaz 
Kanta-kantari (bis) 

–Ei, aizu, kontuz! –esan diot errekan sartu orduko bultzaka hasi zaidan ur-tanta 
lotsagabe bati. 

–Alde paretik! –erantzun dit haserre tanta lotsagabeak–. Zuek oraintxe sartu 
zarete errekan, eta gu sorburutik gatoz, erreka jaiotzen den tokitik. 

–Eta? Guk ere badugu errekan egoteko eskubidea! –kexatu naiz haserre. 
Baina alferrik izan da; atzetik milaka ur-tanta datoz, denak zurrunbiloan, denak 

kexaka eta marmarrean. 
Hala, ibai zabal batera heldu gara, eta, eskerrak!, hemen leku gehiago baitago. 

Gainera, hemengo tantak askoz ere lasaiagoak dira. 
–Izango ez gara, ba, lasaiagoak –esan dit patxadatsu aldameneko ur-tanta potolo 

batek–. Gu zuek baino urrutiagotik gatoz, eta nekatuta gaude. Zuei ere joango zaizue 
indarra, bai, ikusiko duzue. Inork ezin du bizitza osoa haserre eta liskarrean pasatu. 

Eta arrazoi zuen, ibaian pixkatean ibili ondoren denok lasaitu gara. Denok, tanta 
lotsagabea izan ezik. 

–Orain ere hemen al zara? Zu beti berdin, traban ez bada, enbarazuan egon 
behar! –esan dit zakar, ibai erdian zegoen harri handi batekin biok estropezu egin 
dugunean. 

–Zaude isilik, petrala! Itogin bateko ur-tanta ematen duzu eta! –erantzun diot nik 
haserre. 

Orduan, ur-tanta lotsagabea benetan haserretu zait. Izan ere, horixe baita ur-tanta 
bati gerta dakiokeen gauzarik okerrena, etxe zahar batean itogin batetik tantaka jaustea. 
Hori eta komuneko zulotik behera amiltzea. “Aj! Hori nazka!”. 

Ur-tanta lotsagabea purrustaka eta gaizki esaka urrundu da. “Hala hobe. Bake 
ederra!”, pentsatu dut nik neure artean. 

Ibaian behera jarraitzen dugu, gero eta lasaiago, gero eta patxadatsuago. 
Eguraldi ederra egiten du benetan, eguzkitsua… Egia esan, eguzkiak gogor jotzen du, 
eta sargori egiten du kanpoan, baina hemen, ibaian, oso ongi egoten da. 

Halako batean, zerbait arraroa sumatu dut; gero eta bero handiagoa egiten du ur-
azalean, eta tanta guztiak ibai hondora joateko ahaleginetan hasi dira, estu eta larri, 
freskuraren bila. Ni ere saiatu naiz hondora joaten, baina alferrik… 
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Borroka eta istilu handia sortu da ur-tanten artean, denok ibai hondoko freskuran 
toki bat bilatu nahian genbiltzalako. Zalaparta hartan, beheko ur-tantak gorantz bultzaka 
hasi zaizkigu, eta nik etsi egin dut, ni ur-tanta baketsua bainaiz eta nahiago baitut 
bakean bizi, bero pixka bat pasatu behar badut ere, ingurukoekin haserre eta sesioan 
ibiltzea baino… 

Baina bat-batean, ai-ene…! Misterioa! Nire aurreko tanta desagertzen ikusi dut! 
Eta gero beste bat desagertu da, eta beste bat eta beste bat… 

–Nora zoazte, lagunok? –hasi naiz garrasika–. Nora zoazte? 
Ur azalean, gero eta bero handiagoa egiten du, gero eta handiagoa… “Hau 

beroa! Hau itolarria!” 
Bat-batean, ai-ama!, indar misteriotsu batek bultzata neu ere ibaitik atera eta… 

airean gora joan naiz! Hegan noa behetik gora! Hegan! 
Konturatu orduko, hodei batean aurkitu naiz, eta ibaian egindako lagun asko 

ditut ondoan. Baina…, harritzekoa!, hainbeste tantaren artean nor ikusiko eta… tanta 
lotsagabea! 

–Zu ere hemen? –esan dit ikusi nauenean. 
Baina oraingoan ez dit hain zakar hitz egin. Hemen goian, hodei barruan, bake 

handia sentitzen dugu guztiok, eta adiskidetasun misteriotsu batek elkartzen gaitu, 
denok anaia-arrebak bagina bezala. 

Fiuuu! Fiuuu! Fuuu!, haizeak txistuka laztan egiten digu. Apar artean jolasean 
gabiltza gure hodeian, zer poza! Zer zoriona gurea! Gainera, gero eta ur-tanta gehiago 
gara. 

Bat-batean, pentsamendu ilun bat etorri zait. Haizeak batetik bestera garamatza, 
eta gero eta urrutiago dugu ibaia, gero eta urrutiago itsasoa. Orduan, denok beldurtu 
gara. 

–Etxe zahar baten teilatu gainera erori eta itogin izatera kondenatuak ote gaude? 
–esan du nire lagun batek beldur-ikaraz. 

–Basamortuan erori eta hondarrak irentsiko ote gaitu? –erantsi du beste batek 
izututa. 

–Mendi tontor garai batera jausi eta han geratu beharko ote dugu betiko elur 
artean? –kexatu da tanta hozbera bat. 

Lehen pozik geundenok, orain kexaka eta aieneka gabiltza, oso kezkatuta eta 
beldurrak airean. 

Bat-batean, haizeak hodei beltz-beltzak ekarri ditu, eta eguzkia estali dute. 
Eguraldia hoztu egin du, eta hodeiak, lehen azukre bezain zuriak, ikatza bezain beltz 
bihurtu dira, bat-batean tristatu balira bezala. 

Hodeiak, ur-tantez karga-karga eginda, lehertzeko zorian daude. 
–Ez, ez! Eutsi hodeia, ez hasi negarrez, ez hasi euria botatzen, oraindik ez –oihu 

egin dugu ur-tantok batera, ongi baitakigu hodeia negarrez hasiz gero, lurrera botako 
gaituela. 

Halako batean, ur-tanta lagun batek garrasi egin du. 
–Han! Han! Gure ibaia! Gure ibaia dago han behean! 
Denok behera begiratu dugu eta, ene!, hau poza! Ibaia ikusi dugu handik gertu. 

Gure hodeia, ordea, lehertzeko zorian zegoen. 
–Ezin dut gehiago! Lehertzera noa! Tanta gehiegi pilatu zarete nire gainean! –

esan digu hodeiak. 
–Ibaiaren gainera! Zoaz ibaiaren gainera, mesedez! –oihu egin diogu denok 

batera–. Eutsi, hodeia, eutsi beste pixka batean. 
Eta hodeia ibai gainera abiatu da, poliki-poliki. Guk barrutik lagundu egiten 

genion putz, putz, puzka! Putz eta putz! Hodeia gero eta hurbilago zegoen, gero eta 
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hurbilago, gero eta hurbilago eta… halako batean, puzkerka hasi da: broummm!, 
broummm! broummm! Trumoiak. Broumm, broumm, broumm! Lortu du! Hodeia ibai 
gainean dago! Eta orduan, bai, orduan ur-tantak hustu ditu. Euria. Zarra-zarra, zarra-
zarra, euria goian-behean, zarra-zarra, zarra-zarra! 

–Uaaaa! –garrasika amildu gara hodeitik goitik behera–. Uaaa! 
Eta ibaian erori gara, prist-praust! Prist-praust! 
Iufalaaa! Ibai zabalean nago berriro neure lagunekin. Hau lasaitua! Itsasorantz 

noa! Itsasorantz! 
Eta luze baino lehen, hara!, gazitasuna nabaritzen hasi gara. Aurrena pixka bat, 

gero gehiago eta gehiago eta gehiago… 
–Gesala da! –oihu egin du nire aldameneko tantak. 
–Itsasoa! –garrasi egin du jarraian nire aurrekoak–. Begira! Hor dago itsasoa! 
–ITSASOA! –deiadar egin dugu denok batera, kontentu baino kontentuago–. 

ITSASOA! 
Denok elkar besarkatu eta dantzan eta saltoka hasi gara pozak puztuta. Eta olatu 

handi bat osatu dugu. Olatuan gora, olatuan behera! Apar artean jolasean, olatuan gora, 
olatuan behera! Hau poza! Hau zoriona! 
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30.  Ingelesa. Water making a rain stick 

Lan egiteko era: Talde handian  
Materiala: Liburua, 25. or. 

 
Procedure: 
 
 Go into pupils’ class a few days before and show them the things they should bring 

from home: a cardboard cylinder, 2 big corks, (a hammer?) 
 
 Prepare your own rain stick beforehand. 
 
 As you are entering into the pupils’ world of work; ask them what they have been 

working on and encourage them to tell you what they have been doing; experiments, 
exhibitions on the walls, books in the library etc.  

 
You’ve been working on water and doing some experiments. What’s this ….and this 
… and this?? 
Now we’re looking at water and art and colours and fantasy and music. 

 
 Ask them if they can make the sound of water without using water. Leave them a 

few minutes in pairs to think about it and ask them for their ideas. E.g. with voice, 
lips, clapping etc. 

 
 Then ask them to close their eyes and when they are ready (i.e. eyes closed) produce 

your rain stick and let them listen. Explain that they can all make rain sticks too. 
 
 Ask them to find the English page in their books. (P.25) 
 
 Go through the items needed to make the rain stick. Get them to repeat the words, 

and then play for a minute by holding them up in random order until they can say 
them. 

 
 Ask them to look at the pictures and describe each picture one by one. They can use 

their own words and / or use the instructions as prompts e.g. first, hammer the nails 
into the cylinder. 

 
 When you have run through the process, ask person 1 from each group to come and 

collect the pulses. They go back and put them on their table for the 4. Ask person 2 
to come and collect the nails. Then ask person 3 to come and collect the glue and the 
scissors. And finally ask person 4 to come and collect the hammers. 

 
 Go around helping with the nailing and encouraging. 
 
 Keep paper and decorations on your table and as and when they finish they have to 

come and ask you for the paper they would like. 
 
 When they are finished have an impromptu concert with the rain sticks. 
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31.  Artelanak 
Lan egiteko era: Talde handian - Bakarka 
Materiala: Liburua, 26. or. 

 
Monet, Claude 
Pintore frantsesa (Paris, 1840 - Giverny, Eure, 1926). Inpresionismoko artista 

nagusietakoa izan zen. Paisajearen argia eta lanbro-efektuak landu zituen. Kolore argi 
eta azkarrak erabili zituen eta bere obrek bat-batekotasun sentsazio betea eta bizitasuna 
lortu zuten (Inpresioa, eguzkia sortzen, 1872; Saint Lazare geltokia, 1877; Rouengo 
katedrala, 1892-95).  

 
Arte lanei behatu eta margolariaren biografia irakurri ondoren, beren lanak egin 

ditzakete ikasleek. Aurrerago 24. orrialdean proposatutako jarduerez gain, itsasoa beste 
ikuspegi batetik marraztu eta margo daiteke era librean: itsasoa barrutik, itsasoaren 
barruan dagoena (landareak, koralak, animaliak), itsasertza…  

Horrelako lan batekin hasteko, tenpera oso urtsuarekin hondoa margotzea 
komeni da (orri guztia), eta hondoko margo hori pixka bat lehortzen denean 
(esperimentatu), haren gainean marraztu itsas-ondoko paisaia: margotu landareak, 
animaliak… 

Beste aukera bat, eguraldiaren arabera, zeruaren eta itsasoaren kolorearen arteko 
harremana lantzea litzateke. Hau da, zeru grisa eta itsaso iluna. Zeru oskarbia eta itsaso 
argia. Zuria erabili koloreak argitzeko.  

Moneten margoetan ikusiko zenuten, baita ere, olatuak margotzeko beste modu 
bat, hain ohikoa ez dena. Bada, tenperekin jarraituz, margo dezagun itsaso bizia eta 
baita itsaso barea ere. Zuria erabili urdina edo berdearen gainetik (tenpera estali 
baitaiteke) aparra adierazteko, eta itsasoaren bizitasunaren arabera, pintzelarekin forma 
kiribil desberdinak frogatu.  
 
 
32.  Ipuina irakurri bitartean: Ura isuririk 

Lan egiteko era: Talde handian - Bakarka 
Materiala: Liburua, 27. or. 

 
Ipuinak lantzen jarraituko dugu jarduera honetan, hainbat jardueretan egin dugun 

bidetik abiatuko gara, aurreko sekuentziari jarraipena eman nahian. Horrela, ipuina 
irakurri aurretik, ulermena zaildu dezaketen hitzen esanahia argitzeko inferentziak 
egingo ditugu, hiztegia erabiltzeko estrategiak aipatu eta estrategia horiek taldean landu 
eta erabili.   

Horren ostean, azken jarduera osatuko dute ikasleek, bakarka,  eta bukatzean 
taldeari irakurriko diote idatzitakoa. 
 
 
33.  Ipuina irakurri aurretik 

Lan egiteko era: Bakarka - Talde txikian - Talde handian 
Materiala: Irakurgaiak, 100., 101., 102. eta 103. or. 

 
Talde handian (ikasle bakoitzak zati bat irakurriaz), nahiz bakarka (norberak 

beretzat irakurriaz eta irakurketaz gozatuaz), nahiz talde txikietan (eta irakurketa 
elkarkaria eginaz, estrategiak lantzea baldin bada helburua) irakur dezakete ipuina 
ikasleek, beti ere, helburua eta ikasleen beharrizanen arabera. 
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34.  Abestia: Ura isuririk 

Lan egiteko era: Bakarka - Talde handian 
Materiala: Irakurgaiak, 104. or.; CDa, 24.pista. 

 
Bakarkako irakurketa egin ondoren, talde handian ipuina eta abestiaren artean 

dagoen erlazioaz hitz egingo dugu, antzekotasunez eta ezberdintasunez, alegia. 
Konturatuko zineten, ipuinean bertsio leunagoa aurkeztu dugula, hau da heriotzik 
gabekoa. Haizea taldeak abesten duen balada zaharrean, berriz, Maddi (oreina) zakurrek 
hil eta amak bere buruaz beste egiten du.  

Ondoren, CDaren laguntzaz, abestia kantatzeari eta musikaz gozatuko dugu. 
 
 
35.  Ipuina irakurri ondoren 

Lan egiteko era: Binaka - Talde handian 
Materiala: Liburua, 28. or. 

 
Ipuina irakurri ondorengo jarduerak atal berriari sarrera emateko aitzakia 

modura erabili ditugu. Atal berri bat hastera goazen bakoitzean egiten dugun bezala, 
ikasnorabidera joan etorria egingo dugu. Gero, ikasleak binaka jarrita, orrialde horietako 
jarduerak irakurri eta osatuko dituzte. Bukatzean, egindakoari buruz hitz egiteko denak 
elkartu eta elkarrizketa sortuko dugu.  

Orrialde horretan esaten den bezala, irteera egiteko aukera izanez gero, 
aprobetxa ezazue.  

Bestetik, Argitxori erreparatuz, ikastolen sorreraren izaeraz etab hitz egiteko 
tartea ere har ezazue. Gogoan izan, zuen gidak eskuratzeko sarritan bisitatzen duzuen 
sareko web gunean (www.ikastola.net) horri buruzko informazio ugaria duzuela. 
 
 
36.  Ezinbesteko ura. Ura eta osasuna. Ideia nagusia eta laburpena 

Lan egiteko era: Bakarka - Talde handian 
Materiala: Liburua, 29. or.; Irakurgaiak, 105. or eta Lan-koadernoa, 52. eta 53.or. 

 
Unitate honetan jada landu dugun ideia nagusiaren inguruko hausnarketarekin 

jarraitzeko parada dugu honoko jarduera hau ere. Zenbaitentzat zailtasun handiko lana 
denez, testua banaka irakurri ondoren, ideia nagusiaren azterketa talde handian 
bideratuko dugu, testua zatika berriz irakurriz eta irakurritakoaren inguruko azterketa 
eta ideien identifikazioa konpartituz eta eztabaidatuaz. 

Oharra: Honoko hitzok markatzen dute paragrafo bakoitzeko hasiera: 
1. paragrafoa: Gure gorputza, egoki… 
2. paragrafoa: Egunero ur kantitate… 
3. paragrafoa: Egarria da gorputzak… 
4. paragrafoa: Gorputzak ura kanpotik lortu… 
5. paragrafoa: Ura edateko uneak…  
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37.  Olerkiak 

Lan egiteko era: Bakarka - Talde handian 
Materiala: Irakurgaiak, 106. or. 

 
Tarte bat emango diegu ikasleei irakurgaietako hiru olerkiak irakurtzeko eta 

ulertzeko (ulertzen ez dituzten hitzen esanahia argitzen lagundu). Gero, hiru olerkien 
artean gustukoena aukeratu eta folio zuri batean kopiatu ondoren, hura irudi batekin 
apainduko dute. Bukatzean, talde handian, bakoitzak bere irudia erakutsiko du eta 
besteei azalduko die zergatik aukeratu duen olerki hori, zer irudikatu duen eta nola 
apaindu marrazkiarekin. Gogoratu horrelako justifikazioak egiterakoan euskara 
zuzenean egituratu behar dituztela esaldi kausalak; hau da, Nik hiru olerkien artetik hau 
aukeratu dut… -LAKO (zaidalako, dudalako…), alegia.  
 
 
38.  Landareek ura behar dute. Deshidratazioa 

Lan egiteko era: Talde handian - Talde txikian - Binaka 
Materiala: Liburua, 30. or. 

 
Orrialde honetan (30. or.) landareek (bizidunak diren neurrian) uraren premia 

dutela frogatzeko esperientziatxo bat egitea proposatzen dizuegu. Irakurri jarraibide-
testua taldean, bildu materiala aztertuz eta liburuko aginduei jarraituz, jarri esperientzia 
martxan, behaketak egin eta datuak jaso. Gero, esperientziaren azalpena egin eta 
jasotako ondorioekin panela osatu. Lan hori proiekturako erabil dezakezue. 

Esperientzia amaitu ondoren, ura zuten haziak erne egin direla ikusiko duzue; 
hori izango litzateke hazitik landare izateraino ematen den prozesuaren lehen urratsa. 
Laugarren maila honetako 6. unitatean prozesu hori aztergai izango dute ikasleek, beraz, 
ernetako haziok ez bota, gorde eta lorontzietan jarri hurrengo unitaterako beharko 
baitituzue.  

Orrialde horretako bigarren jarduerari dagokionez, urak gizakiengan duen 
garrantzia ikusita, horren gabeziak sortzen duen deshidratazioa zer den, eta zer kalte sor 
ditzakeen jakiteko, informazio-bilketa egitea proposatzen dizuegu. Iturri ezberdinak 
erabil ditzakezue, Txoko zuriko liburuak, hiztegi entziklopedikoa eta Interneta, adibidez. 
Bildutako informazioa talde txikietan irakurri eta landuko dute, eta, gero, banaka, 
liburuan galdetzen zaizkien datu zehatzen erantzunak aukeratu eta bertan idatzi beharko 
dituzte. Bukatzean, talde handian elkarrizketa sortuko dugu, ikasleek gai honen 
garrantzia ulertu, eta uraren erabilerari buruzko kontzientzia izan dezaten. 
 
 
39.  Basamortuko animaliak 

Lan egiteko era: Bakarka - Talde txikian 
Materiala: Irakurgaiak, 107. or. 

 
Hirugarren mailan esan genuen bizidunek, bizirik irauteko, ingurumenak 

eskaintzen dien baldintzetara moldatu edo egokitu beharra dutela, eta baita ere 
ingurumenak eskaintzen dienaren araberako portaera eta itxura dutela. Irakurgaietan 
basamortuko animaliak uraren eskasiari aurre nola egiten dioten ikusteko, ikasleek 
testutxoak irakurriko dituzte bakarka, eta, ondoren, talde txikietan elkarrizketa sortuko 
dute, irakurritakoaz hitz egiteko eta baita gai horrekin zerikusia duten beste gai 
batzuekin erlazionatzeko ere (hirugarren mailan ikasitakoa gogora ekarriaz, adibidez). 
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Bukatzean, talde bakoitzeko kide batek, bozeramaile-lana egingo du gelako kide guztien 
aurrean. Irakasleak ez du gidatuko taldeetako elkarrizketa hori, behaketa-lana eta 
egindakoari buruzko datu-bilketa besterik ez du egingo. Behaketa egiteko ikus 
Hizkuntza arloko ziklo amaierako helburuak eta ebaluatzeko irizpideak definitzen duen 
dokumentuan elkarrizketa eta ahozko adierazpenari dagozkion irizpideak.  
 
 
40.  Etxeetako ur kontsumoa 

Lan egiteko era: Bakarka - Talde handian 
Materiala: Liburua, 31. or. 

 
Ikasleek bakarka (nahiz binaka, beharrizanen arabera) orrialde horretan agertzen 

diren lehenengo bi jarduerak irakurri eta osatu beharko dituzte. Gero, taldean datuok 
erabiliaz arbelean grafikoa osatuko dugu eta datuok interpretatzeari eta ondorioak 
ateratzeari ekingo diogu.  

• Datuak aztertu ondoren, ondorio hauek atera ditzakegu… 
• Beraz, esan dezakegu… 
 
Bukatzean, ikasleak hiruko taldeak osatuko dituzte eta, hirugarren jardueraren 

inguruan hausnartu ondoren, hartutako erabakiak idatziz jasoko dituzte euren liburuan; 
gero, taldekide batek talde handiari adieraziko dio idatzitako hori. 

Gogoratu hainbat grafiko mota lantzeko hainbat jarduera dituzuela CDRan. 
 
 
41.  Ura nola iristen den etxeetara 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Irakurgaiak, 108. or. 

 
Talde handian, irakurgaietako Ura nola iristen den etxeetara testua irakurriko 

dugu, eta, ondoren, elkarrizketa sortu: 
 
• Irakurritako testuaren sintesia edo laburpena ahoz egiteko (adierazi 

irakurketaren helburua ikasleei).  
. Zeri buruz hitz egiten du azalpen testu honek, zein da gaia, alegia?  
. Zein dira testu honetako ideia nagusiak?  

 
• Gaiaren inguruan gure iritzia emateko, eta Tough-en hizkuntza funtzioetako 

baten bat martxan jartzeko.  
 

. Ba al dakizue gaur egun oraindik toki askotan jendeak ur bila iturri eta 
ibaietara joan beharra duela? Aipa ditzagun horietako batzuk, adibidez… 
(Kuba, Maroko…)  

. Nola uste duzue sentituko dela toki horietako jendea? Pozik biziko ote da?  

. Irudikatzen: Imajinatu dezagun momentu batez gure gaurko bizimodua 
etxeetara ura iristen ez dela. Adibidez gaur goizean ikastolara etorri aurretik, 
esnatu eta komunera joan zarete, txiza egin eta… bonbarik ez dago, ura ez 
baita etxera iristen… dutxa hartzeko ur hotza edota ur beroa izateko ura 
berotu beharra izango zenukete… 

. Proiektatzen: Aurreko egoera irudikatu ondoren, nola sentitu zarete? Ura 
etxeetara iristeak errazten al du gure eguneroko bizimodua? “Ni seguruenik 
…sentituko nintzateke” “ eta agian ez nuke gogorik izango…”  

. …? 
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42.  Teknologia: txirrika (polea) 

Lan egiteko era: Bakarka - Binaka - Talde txikian - Talde handian 
Materiala: Liburua, 32. or. 

 
Etxeetan ura ez duten (edo ez zuten) toki askotan, behar-beharrezkoa duten ur 

hori putzuetatik ateratzen dute, eta, sarritan, ura lortzeko distantzia handiak egin behar 
izaten dituzte. Ura putzuetatik nola ateratzen den jabetzeko, teknologiako lan txiki bat 
egitea proposatzen dizuegu: txirrika erabiliz putzu antzeko eginez. Jarduera osagarri 
bezala, elkartasun jolasean aritzea proposaten dugu, elkartasun lanaren bidez jabetuko 
baitzarete nola garraiatzen zuten, askotan, putzuetatik ateratako ura. 

Beraz, txirrikaren funtzionamenduaz jabetzeko, talde txikietan guk ere txirrikak 
egiteari ekingo diogu, baina aldez aurretik gai horri buruz dakiguna aipatzeko 
elkarrizketa sortuko dugu, eta txirrika hitzaren esanahia ere entziklopedian begiratu. 

Gero, materiala bildu eta teknologiako lan txiki hori taldetxoetan egiten hasi. 
Egindako txirrika horiek zuen proiektuan jar ditzakezue, izaera eta 

funtzionamenduari buruzko azalpen testutxoak ondoan dituztela.  
 
 
43.  Elkartasun jolasa 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Liburua, 32. or. 

 
Betiko erritualari jarraituz (elkartasun jolasa zertan datzan gogora ekarri, jolasa 

irakurri eta argitu) jolasari ekingo diogu. Girotzeko, imajinatuko dugu urik etxeetara 
heltzen ez den lurralde batean gaudela, ur gutxi dagoela eta oso garrantzitsua dela ur 
tantarik ez galtzea bidean, norbanakoaren lana garrantzitsua dela talde-lan honetan, 
bakoitzak egindakoak (ura isurtzea, adibidez) eragina izan baitezake besteen bizitzan 
ere. Jolas honetan ez du garrantzi handirik ura garraiatzeko erabiltzen dugun denborak, 
urak berak du garrantzia eta bakoitzaren ardura talde-lan horren barruan. 

Elkartasuna landuko dugu batez ere jolas honetan, talde bateko partaide izatea 
eta taldearen kohesioa, eta bukatzean esperientziari buruz hitz egiteko elkarrizketa 
sortuko dugu.  
 
 
44.  Ur garbiaren garrantzia 

Lan egiteko era: Bakarka - Binaka - Talde handian 
Materiala: Irakurgaiak, 109. or. 

 
Behar adina denbora eskainiko diegu ikasleei testua bakarka irakur dezaten eta 

testuaren ideia globalaz jabetzeko. Ondoren, binaka jarrita, honako lanhau egin beharko 
dute: 

• Testua paragrafoz paragrafo irakurri, eta paragrafo bakoitza irakurri ostean, 
bien artean hausnartu eta adostu beharko dute paragrafo horrek zertaz hitz 
egiten duen, alegia, zein den ideia nagusia. Ideia guztiak koadernoan idatz 
ditzakete.  

• Gero, ideiak euren artean erlaziorik ba ote duten adierazi behar dute, zer 
motatako erlazioa den, baten batek besteak biltzen dituen, etab. Azkenik, ideia 
hauekin nolabaiteko laburpena egitea eskatuko diegu ahoz zein idatziz.  
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Testu bateko ideia nagusiak bilatzea testuaren izaeraren arabera lan zaila izan 
daiteke eta testu bateko laburpena egitea eskatuko bagenie seguruenik denak ezberdinak 
izango lirateke. Esandako horretaz guztietaz jabetzeko proposatu dizuegu jarduera hau 
martxan jartzea. Ikasleek banaka egindako esfortzuaren ostean, taldean prozedura bera 
erabiliz, gauza bera egingo dugu. Bikoteak eurek idatzitakoa aipatuz joango dira eta 
horrek erakutsiko digu bakoitzak jarraitutako bidea, irizpideak, estrategiak, etab, eta 
guk, irakasleok, aipatu ez diren beste batzuk ere aipa ditzakegu, eta ideien arteko 
erlazioak bilarazi ere bai. Kontuak kontu, ikasleen azken produktuaren bila joatea baino, 
prozesua bera da landu nahi duguna: estrategiak konpartitzea eta prozesuak erakusten 
digunetik ikastea. 

Bukatzean, testuaren edukiari erreparatuz irakurritakoa ulertu den ikusteko 
batetik, eta, bestetik, irakurritakoari buruzko bestelako aipamenak egiteko, elkarrizketa 
sortuko dugu. 
 
 
45.  Ura nola zikintzen dugun. Esperientzia 

Lan egiteko era: Talde txikian - Talde handian 
Materiala: Liburua, 33. or. 

 
Ura zein erraz zikintzen den jabetzeko, talde txikietan esperientzia txiki bat 

egitea proposatzen dizuegu. Ondoren, liburuan bertan proposatzen zaizkizuen gaiak 
hizpide izanik taldean elkarrizketa sor ezazue. 
 
 
46.  Hitz-errota: Gizakiak ura nola kutsatzen duen 

Lan egiteko era: Talde handian - Bakarka 
Materiala: Liburua, 34. or. eta CDRa. 

 
Gizakiok ura ikaragarri zikintzen eta kutsatzen dugu. Horretaz kontzientzia 

hartzeko eta sentsibilizatzeko asmoz hitz-errota martxan jarriko dugu. Gai horri buruz 
informazioa bildu (liburuetan, etxean galdetuz…), hausnartu eta, liburuan proposatzen 
zaizkizuen urratsak jarraituz, azterketa-lana egingo duzue. Hasteko, taldean irakurriko 
dugu orrialde hori, eta baita hitz-errota martxan jartzeko planifikazio-lanak egin ere. 
Gero, ikasle bakoitzak, bakarka, informazioa bilatu, jasotako informazioa aztertu, hari 
buruz hausnartu eta hitz-errotarako oharrak idatziko ditu. Hitz-errota bukatu ostean, 
denon artean, balorazio txiki bat egin dezakezue, batetik, jardueraren prozedurari 
dagokionez, eta, bestetik, gaiaren inguruan aipatutakoaren sintesi txiki bat eginaz, 
ondorioak aipatzeko. 

 
–Taldean esandakoak kontuan harturik, ondorio hauek atera ditzakegu: 

gehienok… …uste badugu ere,… gutariko batzuk…, hala ere,… hortaz,… 
 
Ibaietara doan zikinkeriek sortzen dituzten kalteen kontzientzia piztu ondoren, 

gai honen inguruko sentsibilitatea lantzen jarraitu nahian, CDRan ibaian aurkitzen 
ditugun zaborrak sailkatzeko jolasa egitea proposatzen dizuegu.  
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47.  Irakurzaletasuna 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Liburua, 35. or.  

 
Irakurketa motak aipatuaz egiten diogu sarrera gure irakurzaletasunari (hitz egin 

ezazue horren inguruan), eta baita mota horietako bi martxan jartzeko aukera eskaini 
ere, Botila baten historia ipuina eta Munduko ibaien poemak poema bilduma aurkeztuz. 
Zuen esku dago irakurketa horien kudeaketa. Ipuinari dagokionez, talde handian irakur 
dezakezue ikasleek, edo bakarka, edo… Poemei dagokionez, berriz, lantzean behin 
ikasle batek bat irakur diezaieke gelako kideei: horretarako, aldez aurretik etxean 
irakurri beharko du, aurrez saioak egin, alegia. 

Bestetik, ura eta ibaiak gaiaren barnean Euskal Herrriko ibaiak ezin utzi 
aipatzeke. Kleo eta Maiderren elkarrizketari begirada bat botaz, Euskal Herrriko ibaien 
mapa gelara ekarri, eta hari beha diezaiozuen proposatzen dizuegu: ibaiak non hasten 
diren, zein probintzia iragaten dituzten ikusi, haien urak nora isurtzen diren (Bizkaiako 
golkora ala Mediterraneora), zein ibai dauden gure probintzian, ezagunak diren 
guretzako edo ez… Jarduera honetan, mapei behatzeko estrategiak lantzearekin batera, 
gure herriko ibaien berri izatea dugu helburu ibai horien izenak eta ibaien kokapena 
ikastea ez da inondik inora lehentasunezko helburua.  

Mapekin batera, ibai horietako batzuen argazkiak ere jarri ditgu, ikasle askok 
ibaien mapa suge urdinez beteriko mapa bezala ikusten baitute eta askotan mapa hori 
benetako ibaien errepresentazio denaz jabetzea zaila egiten baitzaie. Erlaziona itzazue, 
beraz, ibaiak argazkiekin, edo, behintzat, egin ezazue aipamena. 
 
 
48.  Irteera: ibai edo erreka bat aztertzera 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Liburua, 36. or.  

 
Ikastolaren inguruko ibai edo erreka baten azterketatxoa egitea proposatzen 

dizuegu jarduera honetan, hari buruzko informazioaz gain haren egoeraz ere jabetzeko. 
Irteera egin aurretik, irteera horren xedea zein den argitzeko, taldean irakur itzazue 
jarduerak, irteera egin ondoren osa beharrekoak. Gero, taldean egin ezazue planifikazio 
lana: 

 
–Irteera antolatu: noiz, nora, egun osoko edo erdiko irteera izango den, 

garraiorik behar duzuen… 
–Lanari dagokionez: taldeak antolatu, lanen banaketa egin, beharko dituzuen 

materialen zerrenda eta bilketa… 
 
Ez ahaztu aipatzea zein inportantea den, irteerak egiten diren bakoitzean, ikasle 

bakoitzak bere buruaren eta ekintzen erantzukizuna eta ardura izatea. 
Irteera burutu ostean, entziklopedia edo beste mota bateko informazio iturrietan 

zuek aztertutako ibaiari buruzko informazioa bila dezakezue, eta zuek bertatik bertara 
jasotakoarekin alderatu ostean, liburuko galderak erantzun edota osatu itzazue. 

Bestetik har ezazue irteeraren balorazioa egiteko parada ere.  
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49.  Araztegia 

Lan egiteko era: Talde handian - Talde txikian 
Materiala: DVDa; Liburua, 37. or. 

 
DVDa ikusi aurretik, DVDan Zarauzko araztegia eta araztegi horrek uraren 

garbiketa prozesuan ematen dituen urratsak ikusiko ditugula adieraziko diegu ikasleei. 
Hori ikusi ondoren, guk geuk ere, liburuko urratsak jarraituz araztegitxo bat egingo 
dugula eta ura arazteko prozesua gelan bertan martxan jarri. 

 
–Ba al dakizue zer den araztegia?  
–Egonak al zarete baten batean?  
–Ba al dakizue zein prozesu jarraitzen duten? 
 
Elkarrizketa ostean, ikusi DVDa. Arazketa-prozesuan ematen diren urrats 

bakoitza ikusi ostean, komenigarria litzateke DVDa gelditu eta prozesu horretako urrats 
hori geure hitzekin azaltzea, irakasleak berak edota galdetutako ikasleak.  

Ahoz adierazitakoa ulertu dutela ziurtatuko duzue geldiune bakoitzean. 
Bukatzean, ikasle batek entzundakoaren sintesia egin dezake, edota, agian, denen artean 
egin dezakezue lan hori. 

Materiala bilduta dugunean, talde txikietan liburuan proposatzen zaigun 
esperientzia egingo dugu gelan, eta jarduerak osatu; gero, talde handian elkarrizketa 
egin eta iritziak bateratzen saiatu. 

Gogoratu lan hau proiektura bideratu behar duzuela. 
 
 
50.  Atzizkiak: -tegi, -degi 

Lan egiteko era: Bakarka - Binaka 
Materiala: Lan koadernoa, 54. eta 55. or. 

 
Araztegi hitza aitzakia dugula, atzizkiak lantzeari ekingo diogu, eta ikasleek, 

bakarka, lan-koadernoko jarduerak egingo dute. Bukatzean, ikasleek liburuak trukatu 
ditzakete eta lagunaren lanari behatu ostean, ikusten dituen okerrak komentatu; gero, 
bakoitzak bere zuzenketak egingo ditu. 

CDRan jarrai dezakezue atzizkiekin lanean.  
 
 
51.  Urak sortutako kalteak 

Lan egiteko era: Talde txikian 
Materiala: Liburua, 38. or. 

 
Lau laguneko taldeak egingo ditugu, eta taldeetako kideek orrialde horretan 

duten informazioa irakurri eta horri buruz hitz egin beharko dute. Talde-lan hau 
taldekideak kudeatu beharko dute, informazioaz jabetzeaz gain, talde-lana landu nahi 
baitugu eduki bezala jarduera honetan. Beraz, adieraz iezaiezue hori ikasleei, bi gauzak 
direla landu beharrekoak. Bukatzean, taldekide batek bozeramaile-lana eginez hitz 
egindakoaren laburpena egingo du (irakasleak ahozko adierazpenaren behaketa egin 
dezake), eta beste taldekide batek, talde-lanaren funtzionamendua balora dezake: ondo 
kudeatu duten, denek hartu duten parte, zein zailtasun izan dituzten, zer dagoen hobetu 
beharra, etab. 
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52.  Ba al zenekien… 

Lan egiteko era: Bakarka 
Materiala: Irakurgaiak, 110. or. 
 

Ura dugu unitate didaktiko honetako azterketa-gai eta lanerako aitzakia, beraz, 
hari buruz dugun informazioa handitzeko asmoz dator jarduera hau: ikasleek, bakarka, 
irakurgaietako Ba al zenekien… atala irakurriko dute. 

Bukatzean, irakurritakoaren gainean baten batek aipamenen bat egin nahi izanez 
gero, horretarako tartea hartu. 
 
 
53.  Bertsoa 

Lan egiteko era: Bakarka - Talde handian - Talde txikian - Talde handian 
Materiala: Irakurgaiak, 111. or.; CDa 25. pista; Lan koadernoa, 56, 57, eta 58. or. 

 
Hasteko, denbora-tarte bat emango diegu ikasleei bertsoa irakurtzeko, eta, gero, 

galdera hau egingo diegu:  
 
–Zein da bertso honen gaia?  
–Zeri buruz hitz egiten du paragrafo bakoitzak?  
–Duela gutxi irakurri berri duzun zer informaziorekin erlazionatuko zenuke? 

(liburua 38. or).   
 
Jarraian, bertsoa CDan entzun eta abestu egingo dugu.  
Gero, bertsoak nola osatzen diren jakiteko lan-koadernoko 56. eta 57. 

orrialdeetara jo, eta, talde handian, irakurri eta landuko ditugu. Bukatzeko, talde 
txikietan (hirukoak edo) 58. orrialdeako jarduerak osatuko ditugu, eta sortzen ditugun 
bertsoak talde handian kantatu.  

Lana bideratzeko, lehenengo irakurgaietako bertsoa norberak irakurriko du, eta 
zalantzak talde handian argitu. Ondoren, CDaren laguntzaz, denok batera abestu egingo 
dugu. Bukatzeko, bertsolari bihurtzeko bidean, lan-koadernoko jarduerak egingo ditugu. 

Gogoratu bertsoa lantzeko hainbat jarduera dituzuela CDRan. 
 
 
54.  Antzerki gidoitxoa: Mozkorra komisarian 

Lan egiteko era: Bakarka - Hirunaka 
Materiala: Irakurgaiak, 112., 113. eta 114. or 

 
Ikasleak hiruko taldetan bana daitezela, eta, bakarka, antzerkiaren gidoitxoa 

irakurri ondoren, paperak bana ditzatela. Ados jartzen ez badira, zozketa egin dezatela 
edota saio batzuk egin ondoren erabaki zein paper dihoakion hoberen bakoitzari.  

Hirunaka, gidoiaren irakurketa dramatikoan entrena daitezela, eta denbora bat 
eman bakarka elkarrizketa buruz ikas dezaten (batzutan etxerako lana ere izan daiteke). 
Egun batzuk pasa ondoren, ahal duten eran mozorrotu daitezela eta guztien 
interpretazioa ikusiko dugu gelan. Saio batean guztiek egitea astuna eta luzea izan 
daitekeenez, banatu taldeak asteko egunetan zehar.  
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55.  Antzerki gidoitxoa: Mozkorra komisarian 
Lan egiteko era: Talde handian - Talde txikian 
Materiala: Liburua, 39. or. 

 
Hainbat izan dira unitatea landu ahala ikesleek proiekturako aurreratu dituzten 

lanak. Orain, lan horiek guztiak biltzeko eta antolatzeko ordua heldu da; beraz, jarrai 
itzazue liburuko urratsak material hori guztia biltzeko, antolatzeko eta proiektua 
burutzeko.  

Proiektua egin osteko egunean, hartu tarte bat egindakoari buruz hitz egiteko, 
bakoitzak bere balorazioa, bizipena eta sentimenduak adierazteko.  
 
 
56.  Bueltako komikia 

Lan egiteko era: Bakarka - Talde handian 
Materiala: Liburua, 40. or. 

 
Tarte bat emango diegu ikasleei komikia irakurri eta irudiak beha ditzaten. Gero, 

komikian gertatutakoari buruz hitz egingo dugu (besteak beste… aspaldion Xarpa ez da 
inon ageri, non uste duzue egongo zela? Zuen ustez, zer gertatu ote zaio? Zer gai uste 
duzue landuko dugula hurrengo unitatean? Zergatik…?). Zuen ikasleen beharrizanei 
erantzun nahian martxan jar itzazue Tough-en hizkuntza funtzio bat edo beste.  

Nahi izanez gero, komikiaren irakurketa dramatikoa egin edota komikia 
dramatizatu dezakezue.  
 
 
57.  Sintesia 

Lan egiteko era: Talde handian - Bakarka 
Materiala: Liburua, 41., 42., 43. eta 44. or. 

 
Dakigunez, sintesioorrien helburua, lehenik eta behin, taldean ikasitakoaren 

berrikusketa egitea da, ikasle bakoitzak ikasita duena kontrolatzea, baina horretaz gain, 
hainbat alderdi ebaluatzeko tresna bezala erabiltzeko aukera eskaintzen digu. Ez ahaztu, 
orde, bere izaeragatik orriotan landutakoaren alderdi batzuk baizik ezin direla 
errepasatu. Hala ere, ematen duen aukera hori aprobetxatuz, eta unitatea landu ahala 
egindako lanen behaketen ondorioz jasotako oharrekin, ebaluazio eta balorazioa globala 
egiteko datu nahikoa izango duzuelakoan gaude. 

Sintesi honetako lehenengo hiru orrialdeek ematen digute aukera aztertzeko ea 
ikasleek ingurune arloari dagozkion edukiak ulertu dituzten ala ez, eta eduki horiek 
asimilatu dituzten. Horri denari behatzeko aukera ematen dizue. Hala ere, gogoratu 
inguruneko hainbat prozedurazko eta jarrerazko eduki jorratu ditugula unitatea landu 
ahala (grafikoak, ziklogramak, esperientziak, talde-lana, etab.), eta horiek ere ebaluatu 
behar direla, nahiz eta sintesi-lanerako proposatzen ditugun orrialde hauetan guztiak 
agertu ez. 

Bestetik, eta hizkuntzari dagokionez, beste hainbeste gertatzen da. Orrialdeotan 
alderdi morforsintaktikoa islatuta agertzen bada ere, unitatea landu ahala, testu mailako 
lan handia egin dute (ahozko nahiz idatzizko ulermen- eta ekoizpen-lana) testuinguru 
horretan alderdi lexikala, fonologikoa eta ortografikoa lantzen, eta hori ere ahaztu gabe 
baloratu eta ebaluatu behar da.  

Bukatzeko, interesgarria litzateke talde handian elkarrizketa sortzea, unitatea, 
eurek burututako lana, gogoa, gozamena, proiektua eta abar, era baikor eta 
konstruktiboan baloratzeko edota kritikatzeko. 
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58.  Hemen edo han, gure Txanelan! 

Lan egiteko era: Talde handian  
 

Talde handian, bildutako argazkiak antolatu eta haiei dagozkien azalpentxoak 
idatzi ondoren, gure albumeko bigarren atala osatuko dugu. Bukatzean, tarte bat hartuko 
dugu, egindakoa lasai ikusteko eta hartaz gozatzeko.  

 
 
Hurrengo orrialdetan duzue unitateko eranskina: bi paisaia. 
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Musikako lan-koadernoa 
 
 

5. unitate didaktikoa 
 
 
5.1 MUSIKA TRESNEN FAMILIAK 
 
Kudeaketa mota: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 5.1. fitxa; jardueren CDa, 24. pista 
 

Gure kulturan ezagunenak eta erabilienak diren musika-tresnak hiru familia 
handitan banatu ditugu: perkusiozkoak, harizkoak eta haizezkoak. 

 
Grabaketa honetan sei tresna entzungo ditugu. Gainera, lana bikoitza izango 

da, zeren eta musika-tresna bereizi eta grabaketako ordenaren arabera, zenbakia 
jarri ondoren zein familiatakoa den adierazi behar baita. 

 
Fitxa hau dela eta galdeketa txiki bat presta zenezakete familia bakoitzeko 

tresnen ezaugarrien inguruan: 
- Zerez eginda daude? 
- Nola jotzen dira? 
- Zer egin behar da soinua sortzeko? 
- Zein dira tresna melodikoak? 
- Zein ez? 
- ... 
 

Ahal izanez gero, komeni da musika-tresna horiek bideo batean edo ikustea. 
 
 
 
 
 
5.2 ALDAKARIAK 
 
Kudeaketa mota: Talde handian 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 5.2. fitxa 
 

Aldakaria edo alterazioa, sostenitu edo bemol batez eginiko soinu baten 
aldaketa da. 

 
Sostenituek eta bemolek, tonu erdi batez aldatzen dute nota baten hotsa. 

Sostenituaren ikurra duen nota (#) tonu erdi batez igoko dugu. Bemolaren ikurra 
duena (b), berriz, tonu erdi batez jaitsi. 
 

Aldakari horiek interpretatzeak zailtasunak ekar ditzake. Giza ahotsari ez dio 
inongo arazorik sorrarazten. Baina musika-tresnei bai. Pianoan nahiko erraza dirudi: 
tekla zuriak nota naturalak jotzeko dira, eta tekla beltzak, berriz, nota alteratuak 
jotzeko, sostenituak eta bemolak, alegia. 
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Jarraian dauden bi noten artean aldakariarentzat tartetxoa dago. Hau da, DO 

eta RE artean DO sostenitua edo gauza bertsua den RE bemolarentzat tartea dago. 
Baina badira bi salbuespen: MI-FA eta SI-DOren artean tonu erdia dagoenez, ezin 
tarteko hotsik sortu. Hori pianoan oso ondo ikusten da, MI eta FA artean eta SI eta 
DO artean ez dago tekla beltzik. 

 
Errazena edo sinpleena, hamalau hotsez osaturiko eskala batekin lan egitea 

izango litzateke, baina aipaturiko bi salbuespen horiek direla eta, eskala hamabi 
hotsekoa bihurtu da. 

 
Beste kultura batzuetan (arabiarra, txinatarra…) mota ezberdineko eskalak 

aurki genitzake. Noten arteko tarteak beste batzuk dira. Kasu batzuetan, tonu 
laurdeneko tarteak izan ohi dituzte, eta ondorioz, sortzen dituzten melodiak arraro 
samarrak egiten zaizkigu. 
 

Sostenituen eta bemolen auzia argitze aldera froga txiki bat egitea 
proposatzen dizuegu: musika eta notak alde batera utziz, ordulariarekin egingo dugu 
jolas. 
 

Sostenituak ordu erdia aurreratuko du ordularia, eta bemolak, ordu erdia 
atzeratuko. Galdeketa egiten hasiko gara: 
 

- Zer ordu da honako hau? 
 

A. 17 # Erantzuna: arratsaldeko bost eta erdiak. 
 
B. 10 b Erantzuna: goizeko bederatzi eta erdiak. 

 
- Adierazi ordu bera, baina beste modu batez. 

 
12 # = 13 b 7 # = 8 b 23 # = 24 b 
11 # = 10 # 5 b = 4 #  21 b = 20 # 

 
 
 
 
 
 
 
5.3 SOSTENITUA 
 
Kudeaketa mota: Talde handian 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 5.3. fitxa 
 
Oharra: Fitxa honi ez dagokio grabaziorik. 
 

Oraingoz, eta ikasturte honi dagokionez, aldakari mota hau bakarrik landuko 
dugu: SOSTENITUA = #. 
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Kasu bakarra ikusi eta ikasiko dugu gainera. Berrikuntza guztiak txirularen 

ikasketarekin bat eginik aurkezten ari garen neurrian, FA sostenitua aukeratu dugu. 
FA eta SOL noten arteko hotsa da, eta piano baten aurrean jarriko bagina, FA eta 
SOL noten artean dagoen tekla beltza dela ikusiko genuke. Tekla beltz hori zapaldu 
eta segidan FA naturala edo tekla zuria, pianoaren kasuan, bi soinuak oso antzekoak 
direla ikusiko dugu. Antzekoak baina desberdinak. 

 
Gitarraren kasuan ere nahiko erraza da, mastila edo giderrean zehar aurkitzen 

diren trastetik trasterako aldea tonu erdikoa baita. 
 
Baina txirula eskuetan dugunean, FA nota jotzea erraza da eta zer esanik ez, 

SOL jotzea. Non ote dago FA sostenitua jotzeko zulotxoa? Zoritxarrez, ez dago. 
Hurrengo fitxan ikusiko dugu zer egin behar den FA sostenitua lortzeko. 

 
 
 
 
 
 

 
 
5.4 FA SOSTENITUA 
 
Kudeaketa mota: Talde handian/Talde txikian/Bakarka 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 5.4. fitxa 
 

Ez da, ez, batere erraza txirularekin hots berri hori sortzea. Txirulak dituen 
zulo guztiak itxiko ditugu eta, aldi berean, FA notari dagokion zuloa zabalik utzi 
beharko dugu. 

 
Aurpegi arraroak ikusiko ditugu ikasleen artean: 
 
- Merezi al du horrelako lana hartzeak nota bat jotzeko? 
- Total, ia ez dago diferentziarik. Ia berdinak dira. 
- Fa naturala jo eta kitto! Ez gara konturatu ere egingo. 
 
Horrelakoak izan ohi dira, normalean, ikasleen lehen komentarioak. 

 
Jakina ez dela erraza, baina kanta bat jotzeko garaia iritsiko da eta orduan geuk 

proposatuko diegu sostenituaren ordez naturala jotzea. Berdinak ez direla onartuko 
dute, eta gainera, bat ongi dagoen neurrian bestea oso gaizki dagoela aitortuko dute. 
 

Beraz, has gaitezen lehenik ariketak egiten. Lan-koadernoan batzuk badaude, 
baina dagoeneko badakizue horiek ez direla nahikoak eta “entrenamendu” saioak 
egin beharko ditugula. 
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IRAKASLEAK IKASLEEK TXIRULAZ 
  θ       θ        θ       θ 
DO  FA#  DO  FA# 
 

  θ       θ        θ       θ 
DO  FA#  DO  FA# 

  θ        θ         ε       ε       θ 
FA#  DO   FA# FA#   DO 
 

  θ        θ         ε       ε       θ 
FA#  DO   FA# FA#   DO 
 

   ε   ε       θ      ε   ε      θ 
DO DO  FA#   DO DO  FA# 
 

   ε   ε       θ      ε   ε      θ 
DO DO  FA#   DO DO  FA# 
 

  θ        θ           θ        θ 
SOL  FA#    SOL  FA# 
 

  θ        θ           θ        θ 
SOL  FA#    SOL  FA# 

   ε     ε        ε     ε         θ       θ 
SOL SOL FA#  FA#  SOL  FA# 
 

   ε     ε        ε     ε         θ       θ 
SOL SOL FA#  FA#  SOL  FA# 
 

    ε     ε         ε    ε       ε    ε         θ     θ 
SOL  FA#  SOL  SOL LA LA   FA# DO 
 

    ε     ε         ε    ε       ε    ε         θ     θ 
SOL  FA#  SOL  SOL LA LA   FA# DO 
 

 θ           ε    ε          ε     ε       θ 
DO  FA#  FA#   SOL SOL  FA# 
 

 θ           ε    ε          ε     ε       θ 
DO  FA#  FA#   SOL SOL  FA# 

 
 
 
 
5.5 TXIRULA JOTZEN IKASTEN 
 
Kudeaketa mota: Talde handian/Talde txikian/Bakarka 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 5.5. fitxa; jardueren CDa, 25. pista 
 
Xoxoak 
 

Euskal kantutegiko abesti ezaguna dugu hau. Hiruko neurrian sortua dago eta 
Fa sostenitu bakar bat agertzen zaigu: lehenengo konpaseko hirugarren nota, hain 
juxtu ere. 

 
Ohiko prozedurari jarraituko diogu abestia lantzerakoan: 
- Erritmoa irakurri eta markatu 
- Hitzak erritmikoki irakurri 
- Solfeatu 
- Abestu 
- Txirula jo 
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 5.6 MUSIKARIEN TXOKOA 
 
Kudeaketa mota: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 5.6. fitxa 
 

Rasta-rasta 
 

Musika-tresna hau ere GUIROaren familiakoa dela esan daiteke, eta gaurkoan 
ere, behar ditugun materialak oso erraz lortzeko modukoak dira. 

 
MATERIALA: 
- 30 x 12 cm inguruko okume-xafla 
- 12 intxaur 
- Kola zuria 
- Hainbat koloretako tenperak 
- Berniza 
- Ixipuak 

 
NOLA EGIN? 
1. Ireki intxaurrak, oso kontuz, intxaurraren bi erdiak osorik gelditzeko moduan, 

eta busti. 
2. Kolatu 24 intxaur erdiak xaflaren gainean eta utzi ongi lehortu arte. 
3. Margotu tenperaz, eta lehortutakoan, bernizatu, distiratsu gera daitezen. 
4. Ongi lehortzen utzi eta, nahi izanez gero, jarri sokatxo bat, lepotik zintzilikatu 

ahal izateko. 
 

NOLA SORTU SOINUA? 
Har ezazue makilatxo bat edo arkatza, eta igurtzi “rasta-rasta” erritmikoki. 
 
 
 

5.7 TXIRULA JOTZEN IKASTEN 
 
Kudeaketa mota: Talde handian/Talde txikian/Bakarka 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 5.7. fitxa; jardueren CDa, 26. pista 
 
Hani kuni 
 

Amerikako indioen abesti zahar bat omen da honako hau. Ikus daiteke ez 
dugula abisu berezirik ipini Fa sostenituak non agertzen diren jakiteko. Hemendik 
aurrera aski izango da pentagrama bakoitzaren hasieran ipinitako abisuarekin. 

 
Txirulaz jotzeko prestatu dugun doinua tonalitate jakin batean dago, MI 

Minorrean hain zuzen. Tonalitate honetan, bere erlatiboa den SOL Maiorrean bezala, 
alterazio bakarra agertzen da, eta berau FA da. Horregatik, nahiz eta lehenengo eta 
bigarren pentagrametan FA notarik agertu ez, sostenituaren ikurra jarri beharra 
daukagu FA notari dagokion lekuan, bosgarren marran. 
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Hain komenigarriak diren “entrenamendu-saioak” egin ondoren, ohiko 

prozedurari jarraituko diogu abestia lantzerakoan: 
- Erritmoa irakurri eta markatu 
- Hitzak erritmikoki irakurri 
- Solfeatu 
- Abestu 
- Txirula jo 

 
 

5.8 LETRA ZOPA 
 
Kudeaketa mota: Bakarka 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 5.8. fitxa 
 

Bederatzi musika-tresnaren irudiak aurkezten ditugu. Orain arte ikusi ditugun 
familietakoak dira: PERKUSIOZKOAK, HAIZEZKOAK eta HARIZKOAK. Bakoitzetik 
hiruna jarri ditugu. 

 
Margo bana aukeratu behar da familia bakoitzarentzat. Irudiak apaindu eta 

letra-zopako hitzak aurkitzen ditugun neurrian, aurrez aukeratu ditugun margo 
horiekin koloreztatu egin behar dira. 
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LAN KOADERNOTIK APARTEKO KANTUA 
 

Kudeaketa mota: Talde handian 
Materiala: Jardueren CDa, 27. pista 
 

MARI BALENTXI 
 

 
 


