
Aldaketa klimatikoa



BEROTZE GLOBALA
1



©
IB

A
IZ

A
B
A
L

DATA:IZENA: FECHA:NOMBRE:

 Jarri esku argi bat laminaren atzean. Erreparatu argitzen diren eremuei.

 Urratu zetazko paper laranja, eta itsatsi argitzen diren planetako lekuetan.  
Leku horiek berotu egin dira azken urteetan.



ZER DAKIZU?
ZER JAKIN

NAHI DUZU?

2



©
IB

A
IZ

A
B
A
L

DATA:IZENA:

 Sartu biribil gorri batean aldaketa klimatikoarekin lotzen dituzun irudiak.

 Sartu biribil berde batean aldaketa klimatikoari buruz ikastea gustatuko litzaizukeena.

 Marraztu aldaketa klimatikoari buruz zer gehiago jakin nahi duzun.



IZOTZEZKO ERRALDOIAK URTZENIZOTZEZKO ERRALDOIAK URTZEN
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DATA:IZENA:

 Zenbatu mota bakoitzetik zenbat elementu dauden, eta idatzi kopuruak laukietan.

 Itsatsi zelofan paper urdina glaziarraren gainean.

 Zure ustez, zer gertatuko litzaioke herrixkari, glaziarra urtuko balitz? Eta ingurune horretan bizi diren animaliei?

Glaziarrak urtzen 
badira, handitu egiten 
da itsas maila; horrek 
arriskuan jartzen ditu 
itsasertzeko herriak, 

bai eta zenbait 
espezieren  

habitatak ere.



KONTUZ EURIAREKIN!
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DATA:IZENA:

 Margotu akuarelekin hodeiak, tonu grisetan.

  Marraztu elementu bat, etxeak ibaitik babesteko.

 Zure ustez, zer gertatuko litzaieke etxeei, ibaiak gainez egingo balu? Zer egin beharko lukete etxe horietan bizi 
direnek?

Berotze globalak 
handitu egiten du 

uholdeen maiztasuna 
eta larritasuna, eta 

ondorio suntsitzaileak 
ekartzen dizkio  

natura inguruneari  
eta herritarrei.



BERRERABIL DEZAGUN GAUZA BERRIAK SORTZEKO
26

Txorientzakø habia etxea
Materialak:

•

•

•

•



©
IB

A
IZ

A
B
A
L

DATA:IZENA:

 Eskura dituzun materialetatik, zein erabil ditzakezu txorientzako habia etxe bat eraikitzeko? Pentsatu eta idatzi.

 Marraztu bururatu zaizkizun materialekin egindako txorientzako habia etxea.

 Zerrendatu eta deskribatu habia etxea eraikitzeko egin beharreko urratsak.



Nola murriztu dezakegu?

NIRE EGUNEROKOA
AZTARNA EKOLOGIKOAREN
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Aztarna ekologikoa herritar batek kontsumitzen dituen  
baliabideak ekoizteko eta sortutako hondakinak xurgatzeko  
behar den azalera da. 

NOLA ERAGITEN DIO EGITEN 
DUZUNAK PLANETARI?

ggg
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Gauza hauetatik zein egiten duzu

etxean energia aurrezteko?

Energia aurrezteak  lagundu egiten du aldaketa klimatikoa murrizten. 

Atera entxufeak erabiltzen 
ari ez zaren gailu guztiei. 

Etxetresna elektrikoetan, 
erabili eko programa.

Argiak, erabili behar
ez badituzu, itzali. 

Bete garbigailuaren
danborra.

ENERGIA ERAGINKORRA

 k
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Ohitura batzuek lagundu egiten dute aldaketa klimatikoa moteltzen.

ZENBAT ONTZI!

Bereizi 
hondakinak,
birziklatzeko.

Zer edukiontzi dituzu etxe ondoan? Aipatu edukiontzi 

bakoitzera botatzen duzun hondakin bat.

Nola eramaten duzu 

askaria aldean?

Erabili ontzi 
berrerabilgarriak, 
kontsumoa murrizteko.
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Berrerabili materialak
gauza berriak
sortzeko.

a berriak
eko.

Diseinatu zerbait berria

eskura dituzun materialekin.



ONGI ETORRI, 
FAMILIOK, 

ERREGISTRATU GURE WEBGUNEKO FAMILY ATALEAN.
BETI IZATEN DITUGU SORPRESAK ETA PROPOSAMENAK!

INGURUMEN  
JASANGARRITASUNERA!

Dakizuen moduan, ikasketa prozesuan funtsezkoa da familien la-
guntza eta inplikazioa. Zuek zarete lotura puntua gure ikasleek 
ikastea nahi dugun edukiak haien egunerokoarekin, esperien-

tziekin eta gertueneko ingurunearekin lotzeko. Sinergia hori lortzen 
badugu, gure neska-mutilen ikaskuntza askoz adierazgarriagoa eta 
iraunkorragoa izango da.

Aldizkari honetan, zuen semea/alaba lantzen ari den proiektuari lo-
tutako zenbait proposamen dituzue. Proposamen horien helburua da 
ikasgelan ikasten eta egiten duguna etxean ikasten eta ikasten dute-
narekin lotzea.

Ziur gaude eguneroko harremanean ideia eta jarduera gehiago sortuko 
direla eta partekatuko dituzuela.

FAMILIAK ETA ESKOLAK ELKARREKIN LAN EGITEN DUTENEAN, 
 GAUZA APARTAK GERTATZEN DIRA.

ONDO PASATUKO DUZUELA ESPERO DUGU!
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OINEZ 
ETORKIZUNERANTZ
Nola har dezakegu parte etxetik, denok ditugun beharrak asetze-

ko, baina planetaren etorkizuna arriskuan jarri gabe?  

Proiektu honetan, zuen seme-alabek haiek egiteko modukoak diren 
ekintzak egingo dituzte ingurumena zaintzeko: produktu gehiegi ez 
kontsumitzen, objektuak birziklatzen, landatzen ikasten eta abar egi-
ten saiatuko dira, eta beste gauza asko ere egingo dituzte!

Denbora tarte luze batean Lurraren batez besteko baldintzak aldatzea 
da; adibidez, baldintza hauek: 

Zer da aldaketa klimatikoa?

PrezipitazioakTenperatura 

Zer ondorio ditu?

Itsas  
mailaren

igoera

Biodibertsitatearen
galera

Muturreko
fenomeno
naturalak

Ondorioak
pertsonon
osasunean
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Zerk eragiten du?

KAUSA NATURALAK

GIZAKIA

Aldaketak eguzkiaren 
erradiazioan

Sumendien 
jarduera

Aldaketak 
 Lurraren orbitan

Plaken 
tektonika

Deforestazioa Basoetako 
suteak

Nekazaritza 
intentsiboa

Ikatz, petrolio 
eta gasaren 
errekuntza

Abeltzaintza 
industriala

Hondakindegiak

Zer egin daiteke saihesteko?

NORBANAKOEN EKINTZAK

Garraiobide 
eraginkorrak erabiltzea 

eta oinez ibiltzea

Energia 
aurreztea Kontsumoa 

murriztea
Murriztea, birziklatzea 

eta berrerabiltzea

KONTSUMO OHITURAK ALDATZEA

EKINTZA KOLEKTIBOAK

Espazio naturalak 
eta mehatxatutako 

espezieak 
babestea

Energia 
berriztagarrietan 

oinarritutako energia 
eredu bat ezartzea

Askotariko 
laborantza 
sustatzea

Ab lt i t N k it

Tokiko eta 
sasoiko 

kontsumoa 
sustatzea

Ibilgailuen eta bestelako 
gailuen energia 

eraginkortasuna 
hobetzea

Espazio naturalak



• Hazitokiak:  
jardinerak, loreontziak 

edo birziklatutako 
ontziak

Aukeratu baratzean zer jarri  
nahi duzuen, urtaroaren  
arabera. 

Aukeratu lekua: eguzkitsua bada, 
tomateak, piperrak, alberjiniak eta 
abar landatu ditzakezue; itzaltsua 
bada, berriz, espinakak, letxugak, 
marrubiak...

2

Landatu, belar usaintsuren bat: 
albahaka, ezkaia, erromeroa... 
Batzuek intsektuak uxatzeko 
balio dute! 

3
Hobe ur hargunea baratzea jarri 
duzuen lekutik gertu badago; 
horrek denbora eta ahalegina 
aurrezten lagunduko dizue. 

4

1

10

Jakin nahi al duzue zein diren 
sasoiko elikagaiak? Zeuok 
landatutakoa jan nahi al duzue? 

 > Saiatu etxean baratzea 
jartzen!

Hasi 

j

• Tresnak:  

eskularruak, eskuarea, 

aitzurra, ureztagailua, 

haziak eta inausteko 

guraizeak

Laguntza behar baduzue, 
jo bizilagunengana, eta 
partekatu produktuak.  
Ongi pasa!

k:

Honako hauek beharko dituzue:
• Lurra: etxeko terraza, balkoia, leiho ertza, teilatu laua edo patioa
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BADATOR

ORAIN proiektuka lan egiten dutenek  
nahi zuten proposamena
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Zergatik gustatuko zaizu Klik?

Ezustea  ·  Emozioak   ·  Hezkidetza 

Lankidetza  ·  Ikaskuntzaren paisaiak

Geltokien bidezko ikaskuntza

Aniztasunaren trataera  ·  Argiaren pedagogia

Pentsamenduaren kultura

Askotariko adimenak  ·  Ahozko komunikazioa

Familia-eskola konexioa

Egin klik, 
eta piztu 
ikasleen  

ideiak
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Proposamen  
didaktikoa

3 · 4 · 5 urte

Promoziorako proposamen didaktiko honek Klik-eko 
bi proiektutako atalen laginak ditu. Hala, materialen  
eta garapenen aukera zabala ikusi ahal izango duzu. 

DEMO_KLIK_IB

Aktibazio lizentzia
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28 MAPA MENTALA

Aldaketa klimatikoa 5 urte

ALDAKETA  
KLIMATIKOA 

Baliabideak

Galderak

Zein dira aldaketa klimatikoaren kausa naturalak?

Zer da berotze globala?

Zer da aldaketa klimatikoa?

Zer dira berotegi efektuko gasak?

Zer ondorio ditu aldaketa klimatikoak?

Nola eragiten die pertsonei?

Zein dira aldaketa klimatikoaren kausa artifizialak? 

Zer ondorio ditu aldaketa klimatikoak?

Nola ekidin daiteke aldaketa klimatikoa?

Egunerokoa 

Irudien akordeoia

Klik digitala

Abestiak karaokearekin

Hiztegi txartelak

Argiaren pedagogia

Koadernoa

Txokorako eta tailerretarako material espezifikoa

Ikaskuntzaren paisaia

Dantza
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Ikaskuntzaren geltokiak

ALDAKETA KLIMATIKOA 

Copernicusen albiste bat

Taldearentzako mezu bat

Lurra sukarrak jota dago

Berotze globala

Metrominutua

Landare tailerra

Eguraldi iragarleak

Nire jakaren jatorria

Nire robot birziklatzailea

Hondakinik gabeko jolasgaraiak

Margolan naturalak

Aldaketa klimatikoaren photocalla

Gutun bat Copernicusentzat

Sentsibilizazio kanpaina

Aldaketa klimatikoaren aurkako manifestua

Informazio 
aldizkaria

Motibazioak

Tailerrak

Txokoak

Ebaluazioa

Amaitzeko 
jarduerak

Errotuladore ahituen ur kolorea

Txorientzako etxetxoak egingo ditugu

Desagertzeko arriskuan dauden espezieak
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30 EDUKIEN MAPA

Aldaketa klimatikoa 5 urte

ALDAKETA KLIMATIKOA

Zer da? Zein da kausa?

Lurreko batez besteko  
baldintza klimatikoak  

denbora luzean aldatzea

Adibidez, 
aldaketa hauek:

Kausa  
naturalak

Lurreko klima  
aldakorra da, 

eta ziklo  
naturala du

Gizakia

Berotegi  
efektuko gas 
isurien igoera

Karbono  
dioxidoa (CO2)

Metanoa

Oxido nitrosoa

Honako hauek  
direla eta:

Honako hauek  
direla eta:

Aldaketak 
Lurraren orbitan

Ikatz, petrolio 
eta gasaren 
errekuntza 

Aldaketak 
eguzkiaren 

erradiazioan
Deforestazioa

Plaken tektonika
Abeltzaintza 
industriala

Sumendien  
jarduera

Nekazaritza 
intentsiboa

Basoetako 
suteak

Hondakindegiak

Tenperatura 
igotzea 

Prezipitazioak 
aldatzea
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31ALDAKETA KLIMATIKOA 

Norbanakoen 
ekintzak

Muturreko  
fenomeno naturalak

Urakanak

Basamortutzea

Biodibertsitatearen 
galera

Zer ondorio  
ditu?

Ekintza 
kolektiboak

Energia eta ura 
aurreztea

Kontsumo 
ohiturak aldatzea

Energia 
berriztagarriak 

sustatzea

Energia 
eraginkortasuna 

hobetzea

Tokiko eta sasoiko 
kontsumoa sustatzea

Askotariko laborantza 
sustatzea

Espazio naturalak eta 
espezie mehatxatuak  

babestea

Kontsumoa murriztea, 
berrerabiltzea eta 

birziklatzea

Basoberritzea

Nola ekidin 
daiteke?

Itsas mailaren 
igoera

Poloak urtzea

Euriteak

Lehorteak

Ondorioak 
osasunean

Alergiak, infekzioak,
malnutrizioa

Garraiobide eraginkorrak  
erabiltzea 
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33TALLERES

Hasierako fasea



36 HASIERAKO FASEA

Jardunaldiaren hasiera edo jolaslekutik ikasgelara itzultzea une egokiak izan daitezke motibazio jar-
duera egiteko. Umeek sorprersa ikusi arte itxarongo dugu eta hipotesiak egitera animatuko ditugu: 
nork utzi ote duen ikasgelan eta nola jakin dezakegun guretzat ote den. 

Proiektua aurkezteko eta umeen interesa pizteko modu batzuk proposatuko ditugu; hala, taldearen 
ezaugarrietara ondoen egokitzen direnak aukeratu daitezke. 

Erabili Klik digitaleko  material editagarriaren barruan dagoen erregistro orria.

Erabili «Ikusi, pentsatu, jakin nahi dut» horma irudia. Galdetu ikasleei: «Zer dakizue aldaketa klima-
tikoari buruz? Zer jakin nahi duzue? Gustatuko litzaizueke berotze globalari buruz gehiago jakitea?».

Motibazio ibilbideak

Jardueraren helburua da irakurketaren erabilera sozialean hastapenak egitea, ko-
munikaziorako eta informaziorako tresna gisa.

Irakurri albistea, eta abiarazi eztabaida bat talde handian. Egin galdera hauek: «Zer 
izan daiteke Copernicus programa? Bilatuko al dugu Interneten? Nola jakin daiteke 
Lurraren tenperatura? Zergatik berotu ote da? Egin nahi al duzue zerbait planeta-
ren berotzea geldiarazteko?».

Egin galdera hauek ikasleei: «Zer ari zaio gertatzen Lurrari? Zer sentitzen da 
sukarrak jota gaudenean? Egin al genezake zerbait planeta susper dadin?».

Ikasleei aldaketa klimatikoarekiko interesa pizteko, beste bide hauek ere erabil di- 
tzakegu: 

 —  Berotze globalari buruzko libururen bat, liburutegikoa

 —  Aurretik landutako proiekturen bat (adibidez, Konstelazioak, Ura, Baratzea...), 
aurretik izandako esperientziaren batekin lotura egiteko

Copernicusen 
albiste bat

Lurra sukarrak 
jota dago

Materialak: 

Ordenagailua, tableta  
edo telefono mugikorra; 
albistea

Materialak: 

Ordenagailua, tableta  
edo telefono mugikorra 
(abestia entzuteko);  
berotze globalari buruzko 
liburuak

2020, datuak erregistratzen 
direnetik, inoiz izandako urterik 
beroena izan da

Lurrari behatzeko Europako 
Copernicus programak berretsi du 
2020a, datuak erregistratzen 
direnetik, inoizko urterik beroena 
izan zela Europan, 2016ko marka 
berdinduta, mundu osoko urterik 
beroenaren marka, alegia. Azken 
sei urteak izan direla beroenak 
berretsi du.

Lurra sukarrak jota dago, senda-
gaia behar du,

bai eta maitasun pixka bat ere, 
tristura pasatzeko. (Egokitzapena)

Entzun Bebe abeslariaren Ska de la Tierra abestia, eta aztertu errepika:
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37ALDAKETA KLIMATIKOA

Aurrez, prestatu gutuna, eta pentsatu ikasgelara nola iritsiko den. Atezainari edo 
eskolako beste langile bati eska dakioke ikasgelara ekartzeko egun horretako pos-
tarekin batera jaso izan balu bezala.

Esan ikasleei: «Gutun bat jaso dugu programa espazialetik; atezainak ekarri digu, 
postariak oraintxe eman dio eta».

Egin galdera hauek ikasleei: «Zer egin dezakegu Lurrak berotzen jarraitu ez de-
zan?». Egin zerrenda bat.

Taldearentzako 
mezu bat

Materialak: 

Gutuna eta gutun azala

Kaixo, neska-mutilak!

Azken urte hauetan ikusi dugu Lur 
planeta gehiegi ari dela berotzen. 
Sateliteetatik oso ondo ikusten da 
Lurra, eta ikusten dugu, egunetik 
egunera, gero eta izotz gutxiago 
dagoela; gainera, herrialde 
guztietako neurketa estazioek 
emandako datuak ere baditugu.

Abisatu egin nahi genizuen, Lurra 
izango baita bizitza osorako zuen 
bizilekua, eta pentsatu dugu, oso 
neska-mutil langileak zaretenez, 
seguru asko, berehala hasi nahiko 
duzuela Lurra zaintzen. 

Helduak ere kezkatu samar 
daude, baina ez dakite seguru zer 
egin, eta ziur zuei planeta 
zaintzeko eta suspertzeko ideia 
pila bat bururatuko zaizkizuela. 

Jaso ezazue agur bero bat,

Copernicus Lurraren zaintzarako 
taldea
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47TALLERES

Ikerketarako  
eta garapenerako 
fasea



50 IKERKETARAKO ETA GARAPENERAKO FASEA

• Aldaketa klimatikoaren kausa batzuk ezagutzea.

• Informazioa prozesatzea eta komunikatzea, ezagutza 
bihurtzeko.

• Aldaketa klimatikoari buruzko hipotesiak egitea.

• Aldaketa klimatikoari buruzko ezagutzak azaltzea.

• Inguruan gertatzen diren fenomenoei buruz hausnartzea.

• Ideiak hizkuntza erabiliz adieraztea eta komunikatzeko trebeziak 
garatzea.

• Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio 
digitalerako konpetentzia

• Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia

• Elkarbizitzarako konpetentzia

• Zientziarako konpetentzia

• Konpetentzia sozial eta zibikoa

• Aldaketa klimatikoaren kausak

• Edukien ezaguera eta komunikazioa, ahozko 
hizkuntza erabiliz 

• Hipotesiak 

• Adimen linguistikoa

• Adimen espaziala

• Pertsonen arteko adimena

• Pertsonaren baitako adimena

• Adimen naturalista

HELBURUAK

OINARRIZKO KONPETENTZIAK

EDUKIAK

ASKOTARIKO ADIMENAK

Galdetzeko, pentsatzeko  

eta hitz egiteko irudiak
Postalak

Berotegi efektuko gas isurien eragileak hauek dira:

–  Erregai fosiletatik abiatuta elektrizitatea sortzea. 

–  Garraioa, eta larriagotu egiten du egoera gero eta azpiegitura gehiago izateak, 
bai eta kutsatzen ez duten teknologien eta erregaien erabilera sustatzeko araurik 
ez egoteak ere.

–  Energia kontsumo handia duten industria jarduerak.

–  Energia kantitate handiak erabiltzen dituzten etxebizitzak eta merkataritza 
zentroak. Berotzeko, hozteko, argiztapenerako eta haien eraikuntzarako mate-
rialak ekoizteko erabiltzen dute energia. 

1. Postala

Zer paisaia gustatzen zaizu gehien? Zergatik? 

• Talde handian bilduta, esan ikasleei behatzeko bi irudiei, eta adieraz ditzatela, 
modu librean, haien pertzepzioak eta iritziak.

• Aipatu bi irudiek bi ingurune natural erakusten dituztela, elkarrengandik oso 
desberdinak, eta egin galdera hauek: «Non uste duzu bizi litekeela ondoen? 
Zergatik? Bi irudietatik zeinek du zure bizilekuaren antz handiena?».

• Azaldu berdeguneek gure osasuna babesten laguntzen dutela.

• Galdetu umeei: «Zer dago landa eremuaren atzealdean? Zertarako balio dute 
aerosorgailuek? Etxeek aerosorgailuek sortutako energia kontsumitzen dutela 
uste al duzu?».
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51ALDAKETA KLIMATIKOA

Aire garbia arnastea funtsezkoa da osasunerako, lagundu egiten baitu zelulak oxigenatzen, hala, toxi-
nak organismotik kanporatzeko. Gainera, naturarekin harremanetan egoteak nerbio sistema lasaitu 
egiten du eta ongizate orokorra lortzen laguntzen du.

Atmosferaren kutsadura substantzia jakin batzuk isurtzeak sortzen duen arazoa da. Substantzia ho-
rien ondorioz, ingurunea ez da segurua, edo ez da egokia hor bizitzeko. Partikula esekiak dira kutsa- 
tzaile arriskutsuenak ozono troposferikoarekin, karbono monoxidoarekin eta sufre eta nitrogeno oxi-
doekin batera.

Gas kutsatzaileen isuriak murrizteko, mugikortasun jasangarriko planak garatu, eta mugak ezarri be-
har zaizkie industrien isuri kaltegarriei.

Gainera, banakako keinu batzuek ondorio gogorrak dituzte maila globalean. Adibidez, ez sasoikoak, ez 
tokikoak ere ez diren produktu freskoak kontsumitzeko, aparteko isuri kutsatzaileak sortzen dira pro-
duktu horien garraioagatik eta laborantza intentsiboengatik.

Hona hemen gure inguruneko partikula kutsatzaileak murrizteko aukera egoki batzuk: ez erabili itzuli 
ezin diren ontziak eta behin bakarrik erabil daitezkeenak, eta egin joan-etorriak oinez edo garraio pu-
blikoan.

Zer paisaiak du airerik garbiena? Zergatik uste duzu dela hori? 

• Aire garbia ikusten al da? Nola nabaritzen dugu?

• Nola uste duzu egiten dituela joan-etorriak landa ere-
muko jendeak? Eta eremu industrialekoak?

• Nolakoa da ibilgailu batzuen ihes hoditik irteten den 
kea? Ke hori arnastea kaltegarria izan daitekeela uste al 
duzu?

• Nolakoa izango da, zure ustez, eremu industrialean ar-
nasten den airea? Eta berdegunekoa? Aire garbia arnas-
teak hobeto sentitzen laguntzen duela uste al duzu? 
Zergatik?

Nolakoa da gure ingurunea kutsadura duenean? 

• Kutsadura ikus al daiteke? Nola jakin dezakegu leku ba-
tean kutsadura dagoela? Egingo al zenuke txango bat 
kutsatutako eremu batera?

• Kutsatutako eremu batean izaki bizidunak bizi daitez- 
keela uste al duzu?

Nolakoak izan behar lukete industriak eta garraioak,  
kutsadura gutxiago izateko?  

• Zure ustez, posible al da produktuak ingurumena kutsa-
tu gabe fabrikatzea? Zer esan behar litzaieke fabrika- 
tzaileei, kutsa ez dezaten?

• Nola joan zaitezke gertu dagoen leku batera kutsadura-
rik eragin gabe? Eta bidaia luzeagoa bat egin nahi izanez 
gero?
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Proiektuko tailerrak

Proiektuaren plangintzan, tailerrak egiteko denbora kontuan hartzen da. 

• Bost tailer proposatzen dira eta, horietan, teknika ugari jarriko dituzte praktikan. Era berean, curri-
culumeko arlo guztietako edukiak eta informaziorako eta komunikaziorako teknologiak landuko 
dira; hori guztia modu integratuan eta globalizatuan, eta, tailerraren gaiaren arabera, lengoaia ba-
tean edo bestean arreta gehiago jarriko da. 

• Tailerretan, jarduera sistematizatuak eta bideratuak egiten dira, baina espazioa uzten da 
sormenerako eta umeen ekarpenetarako. Helburua da umeek teknika ugari ezagutzea eta baliabi-
deak eskuratzea, gero modu pertsonalean eta sormenez erabil ditzaten ikasgelako espazioetan 
edo txokoetan. 

• Tailerrak garatzeko, zailtasunaren arabera, familien lankidetza eska dezakegu. Hala, tailerrak gara- 
tzeko saioan, taldea hiru taldetan banatu daiteke, taldeko heldu bat jarrita. 

• Beste tailer batzuk edo egin daitezkeen proposamenak ere iradokitzen dira. 

Erabili Klik digitaleko  material editagarriaren barruan dagoen erregistro orria eta «Antola gaitezen»
Ikasgelako horma irudia.
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Lengoaiak, 
informazioa eta 
komunikazioa

Arrazoiketa 
logikoa  
eta problemak 
ebaztea

Garapen 
pertsonala  
eta autonomia

Gorputzaren 
kontzientzia  
eta gorputza 
menderatzea

Enpatia  
eta kontrol 
emozionala

Talde lana

Ongizatea,  
osasuna  
eta ingurumena

Sentikortasun 
estetikoa  
eta artistikoa

Pentsamendu 
kritikoa  
eta sortzailea

Jakintza 
zientifikoa, 
teknikoa eta 
teknologikoa

Berotze 
globala

Txorientzako 
etxetxoak 

egingo ditugu
Metrominutua

Landare 
tailerra

Errotuladore 
ahituen ur 

kolorea

1. tailerra 2. tailerra 3. tailerra 4. tailerra 5. tailerra
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1. tailerra: Berotze globala
Tailer honetan, ikasleek esperimentu baten bidez ulertuko dute berotegi efektuaren prozesu naturala.

• Berotze globalarekiko interesa erakustea.

• Berotegi efektua ulertzea.

• Hipotesiak egiaztatzeko metodo zientifikoa erabiltzea.

• Berotegi efektu naturala eta gizakion ekintzek eragindakoa 
bereiztea.

• Termometro baten bidez tenperatura neurtzea.

• Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia

• Elkarbizitzarako konpetentzia

• Zientziarako konpetentzia

• Konpetentzia sozial eta zibikoa

• Lurraren berotze globala

• Berotegi efektua atmosferan gertatzen den 
prozesu natural gisa

• Gizakion ekintzak berotegi efektuko gas isurien 
eragile gisa

• Termometroa

• Adimen linguistikoa

• Adimen logiko-matematikoa

• Adimen naturalista

HELBURUAK

OINARRIZKO KONPETENTZIAK

EDUKIAK

ASKOTARIKO ADIMENAK

Materialak

Gauzatzeko 
prozesua

• Plastikozko botila altua, botila horren barruan sartzen den beirazko flaskoa, guraizeak, 
kontaktuzko termometroa, erregistro orria (1. fotokopiatzekoa).  

1. Moztu plastikozko botila altuenaren oinarria. Berotegi gisa erabiliko dugu. Jarri termome-
troa flaskoaren barruan, eta estali botilarekin. Jarri leku eguzkitsu batean. Aukeratu egun 
bat; zerua oskarbi eta egonkortasun atmosferikoa behar dira. Handik ordubetera, begiratu 
tenperatura, eta jaso idatziz erregistro orrian (1. fotokopiatzekoa).  

2. Itxaron beste ordubete. Jaso berriro tenperatura idatziz, eta alderatu aurreko neurketako 
tenperaturarekin. Egiaztatu bigarren aldiz neurtutako tenperatura aurrekoa baino beroa-
goa dela. 

3. Azaldu, Lurraren atmosferak esperimentuko botilaren antzeko funtzioa betetzen duela: 
eguzki erradiazioari pasatzen eta lurrazala berotzen uzten dio eta gero ez dio uzten ihes 
egiten. Jaso ondorioak idatziz.

1. saioa

• Aurkeztu tailerra ikasleekin gure planetari eta Eguzkiari 
buruz izandako elkarrizketa batetik abiatuta. Galdetu: 
«Nondik jasotzen du Lurrak berotasuna? Nola babesten 
da Lurra eguzkiaren erradiazioetatik?».

• Azaldu, atmosfera Lurra babesten duen gasezko geruza 
dela eta izaki bizidun guztiek funtsezkoa dutela bizitzeko. 
Ikusi atmosferari buruzko azalpen bideoren bat (Klik  
digitala).

• Egin galdera hauek: «Zer gertatzen da Eguzkiaren ener-
giak atmosfera zeharkatu, eta lurrazalera iristen denean? 
Zer gertatzen da Eguzkiaren izpiak atmonsferan harrapa-
tuta gelditzen badira?». Ondoren, hitz egin berotze glo-
balari eta haren eragile diren berotegi efektuko gasei 
buruz.

• Osatu zerrenda bat tailerrerako behar diren materialekin, 
eta pentsatu material horiek nola eskuratuko ditugun.

2. saioa

• Jarri antolatutako material guztia erabiltzeko moduan. 

• Azaldu termometroa giro tenperatura neurtzeko tresna 
dela. Galdetu ikasleei ea ba al dakiten kontaktuzko ter-
mometro baten bidez tenperatura neurtzen. 

• Jarraitu tailerrean deskribatutako 1. eta 2. urratsei.

3. saioa

• Ordubetera, egin lehen neurketa, eta jaso idatziz tenpe-
ratura 1. fotokopiatzekoan.  

Epeak eta garapena
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Beste 
proposamen 

batzuk

• Ez azaldu gaia estutasuna sor dezakeen ikuspegi katastrofista batetik. Azaldu aldaketa 
klimatikoari aurre egiteko zerbait egin dezakegula lehen egiten ez genituen ekintzak egi-
nez, eta planetari kalte egiten diotenak egiteari utzita. 

• Egin Klik digitalean  dauden esperimentuetakoren bat. 

4. saioa

• Itxaron beste ordubete, eta jaso idatziz bigarren neurke-
tako tenperatura. Egiaztatu bigarren aldiz neurtutako 
tenperatura aurrekoa baino beroagoa dela. Egin hipote-
siak tenperatura igoera horren arrazoiei buruz.

• Azaldu, berotegi efektua fenomeno natural bat dela eta 
haren bidez Lurraren atmosferaren osagai diren gas ba-
tzuek atxiki egiten dutela Lurrak, eguzki erradiazioaren 
bidez berotzen denean, igortzen duen energiaren zati 
bat. Berotegi efektuari esker, planetako tenperatura ego-
kia da Lurrean bizitza izateko. Berotegietan gertatzen 
den prozesuaren antzekoa da. 

• Nabarmendu gizakion jarduerak handitu egin duela at-
mosferan dauden berotegi efektuko gasen kantitatea 
eta, hala, berotasun handiagoa atxikitzen dela eta igo 
egiten dela planetaren tenperatura. Horixe da berotze 
globala.

• Ikusi aldaketa klimatikoari buruzko azalpen bideoren bat 
(Klik digitala).

• 1., 2., 3., 4., 5. eta 6. laminak  egin ditzakezu.

Oharrak

 062-067_180489_CLICK_LP_Promocional_Ibz.indd   65 18/03/2021   10:13:09



Laneko  
koadernoa

 079-088_180489_CLICK_LP_Promocional_Ibz.indd   79 18/03/2021   10:11:42



82 IKERKETARAKO ETA GARAPENERAKO FASEA

• Lurraren gainazaleko tenperatura aldaketa ezagutzea.

• Lurreko leku batzuetako eta besteetako tenperaturak bereiztea 
eta alderatzea.

• Ikasten eta pentsatzen ikastea

• Zientziarako konpetentzia

• Berotze globala

• Tenperatura 

• Planisferioa

• Adimen linguistikoa

• Adimen naturalista

HELBURUAK

OINARRIZKO KONPETENTZIAK

EDUKIAK

ASKOTARIKO ADIMENAK

Laneko  
aukerak

Aurretiazko  
orientabideak

• Talde handian bilduta, behatu irudiari, eta hitz egin hari buruz: Zer ikusten dugu? Zer adie-
razten dute zuriz dauden eremuek? 

• Jarri esku argia laminaren atzean, eta egin hipotesiak argiztatuta dagoen horrek erakusten 
duenari buruz. Azaldu ikasleei argiztatuta dauden eremuek Lurraren azalera osoak azken 
50 urteetan izan duen aldaketa termikoa adierazten dutela. Esan kontinenteen izenak esku 
argiarekin argitu ahala. 

• Ohartarazi, berotzea planeta osoan orokortu dela, batez besteko igoera 1-2º C-koa izanik, 
eta nabarmenagoa dela poloen eremuan. 

• Berotze globala 1. tailerra  egin daiteke.

• Jarri esku argi bat laminaren atzean. Behatu argitzen diren eremuei.

• Urratu zetazko paper laranja, eta erantsi argitzen diren planetako lekuetan. Leku horiek 
berotu egin dira azken urteetan.

1. lamina
Berotze globala

BEROTZE GLOBALA
1 i k i b l i i di iJarri esku argi bat laminaren atzean. Erreparatu argitzen diren eremuei.

Urratu zetazko paper laranja, eta itsatsi argitzen diren planetako lekuetan. 
e u o e be otu eg d a a e u teetaLeku horiek berotu egin dira azken urteetan.
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2. lamina
Zer dakizu? Zer jakin nahi duzu?

• Aldaketa klimatikoarekin lotutako ezagutzak azaltzea.

• Aldaketa klimatikoari buruz dakienarekin eta jakin nahi 
duenarekin lotutako irudiak identifikatzea.

• Grafikoki adieraztea aldaketa klimatikoari buruz jakin nahi 
duena.

• Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio 
digitalerako konpetentzia

• Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia

• Hizkuntza eta literatura komunikaziorako konpetentzia

• Ahozko hizkeraren erabilera, ezagutzak 
komunikatzeko

• Aldaketa klimatikoari buruzko aurretiazko ideiak

• Marrazkia interesak adierazteko bide gisa

• Adimen linguistikoa

• Pertsonen arteko adimena

• Pertsonaren baitako adimena

• Adimen naturalista

HELBURUAK

OINARRIZKO KONPETENTZIAK

EDUKIAK

ASKOTARIKO ADIMENAK

Laneko  
aukerak

Beste ideia  
eta ohar batzuk

Aurretiazko  
orientabideak

• Talde handian bilduta, hitz egin gaiari buruz dituzten aurretiazko ezagutzei buruz, eta jaso 
idatziz ematen dituzten erantzunak. Ikasleek biribilean sartu behar dituzte aldaketa klima-
tikoarekin lotzen dituzten irudiak eta jakitea gustatuko litzaiekeena, kontuan hartuta irudi 
berean bi aukerak jar ditzaketela. Ondoren, marraztu dezatela zer jakitea gustatuko litzaie-
keen, aipatu dituzten aukeretatik.

• Sartu biribil gorri batean aldaketa klimatikoarekin lotzen dituzun irudiak.

• Sartu biribil berde batean aldaketa klimatikoari buruz ikastea gustatuko litzaizukeena.

• Marraztu aldaketa klimatikoari buruz zer gehiago jakin nahi duzun.

• Idatzi irudien azpian irudiek zer esan nahi duten: desizoztea, sua, deforestazioa, itsas mai-
laren igoera...

• Osatu zerrenda bat ikasleek talde handian adierazitako aurretiazko ideia guztiekin, eta 
idatz dezatela zerrenda paper jarraituan, ikasgelan erreferentzia gisa uzteko eta proiek-
tuak irauten duen bitartean kontsultatzeko.

• Elkarrizketa birakaria egitura erabiliz, ume bakoitzak taldekideei esango die aldaketa klima-
tikoari buruz zer ikertu nahi duen. Ume batek hau galdetuko dio ikaskide bati: «Zer gusta-
tuko litzaizuke jakitea?». Galdera hori egingo dute elkarren jarraian, harik eta denek eran- 
tzuten duten arte. Talde bakoitzeko bozeramaile batek azalduko dizkie taldearen ideiak 
gainerako ikaskideei. Ondoren, proposamena laminan marraztuko dute.

2

ZER DAKIZU?
ZER JAKIN

NAHI DUZU?
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• Barra grafiko bat ulertzea.

• Gailu elektrikoen kontsumoa eta energia gastuaren esanahia 
ezagutzea.

• Stand-by funtzioa identifikatzea.

• Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio 
digitalerako konpetentzia

• Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia

• Elkarbizitzarako konpetentzia

• Zientziarako konpetentzia

• Konpetentzia sozial eta zibikoa

• Barra grafiko baten irakurketa sinplea

• Etxetresna elektrikoak eta haien kontsumoa

• Stand-by funtzioa

• Adimen linguistikoa

• Adimen logiko-matematikoa

• Adimen espaziala

• Adimen naturalista

HELBURUAK

OINARRIZKO KONPETENTZIAK

EDUKIAK

ASKOTARIKO ADIMENAK

Laneko  
aukerak

Beste ideia  
eta ohar batzuk

Aurretiazko  
orientabideak

• Aipatu energia eraginkortasuna: zerbitzu berdinak lortzea, ahalik eta baliabide gutxien era-
bilita. Etxeek banpiro kontsumoa edo stand-by esaten zaiona izaten dute; hain zuzen ere, 
entxufatuta uzten diren gailu elektrikoek sortzen dute. 

• Pasatu arkatza gainetik laminako etxetresna eta gailu elektrikoei, eta etxean nahiz ikasge-
lan ditugunei. Identifikatu beti piztuta egon, eta itzali ezin direnak (hozkailua). Ezagutu 
stand-by funtzioan gelditzen diren gailuak: argia keinuka edo finko izaten dute, eta gailuak 
energia kontsumitzen jarraitzen duela adierazten du horrek. 

• Hitz egin kontsumo elektrikoari eta kontsumo horrek dirutan nahiz baliabideetan duen 
kostuari buruz, eta aipatu zer egin dezakegun kostu hori murrizteko.

• Margotu, gorriz, energia gehien erabiltzen duen gailuaren barra, eta berdez, energia gu-
txien erabiltzen duenaren barra (argia, hozkailua, berogailua, telebista, ordenagailua).

• Sartu biribilean erabiltzen ari ez garenean itzali egin behar diren gailuak.

• Zer egin dezakegu ikasgelan energia ondo erabiltzeko? Jarri idatzita umeen ideiak, eta 
izendatu arau berri horiek egunero gogoraraziko dituen norbait; adibidez: etxerakoan, or-
denagailuari entxufea ateratzea; jolasgaraia edo gorputz hezkuntzako eskola dugunean 
kanpora bagoaz, proiektagailua itzaltzea, ikasgelatik irtetean edo eguzkiaren argia nahikoa 
denean, argiak itzaltzea eta abar.

14. lamina
Erabil dezagun ondo energia

ERABIL DEZAGUN ONDO ENERGIA
14
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• Elikatzeko, aukera onena sasoiko fruta dela identifikatzea.

• Auzoko dendak ezagutzea.

• Eguneroko bizimoduan zenbakiek duten funtzionaltasunaz 
jabetzea.

• Elkarbizitzarako konpetentzia

• Matematikarako konpetentzia

• Konpetentzia sozial eta zibikoa

• Urtaroak: Udazkena

• Sasoiko frutak

• Zenbakiak: 1etik 10era

• Adimen linguistikoa

• Adimen logiko-matematikoa

• Adimen espaziala

• Adimen naturalista

HELBURUAK

OINARRIZKO KONPETENTZIAK

EDUKIAK

ASKOTARIKO ADIMENAK

Laneko  
aukerak

Beste ideia  
eta ohar batzuk

Aurretiazko  
orientabideak

• Urte osoan munduko edozein lekutako elikagaien eskaria izateak handitu egiten du aztar-
na ekologikoa. Ahuakate, mango, banana eta Hego Amerikatik inportatzen diren beste 
fruta batzuek karbono aztarna handia sortzen dute. Garaian garaiko produktuen kontsu-
moaren alde egin behar da, horrela kontsumitzen baitira une bakoitzeko fruta eta barazki 
onenak, eta tokiko ekoizleenak badira, hobe. Kontsumitzaileok, gure ekintzekin, alderan- 
tzikatu egin ditzakegu praktika oker horiek.

• Irakurri laminako irudiak: «Zer motatako saltokia da? Zer urte garai da? Zergatik?». 

• Esan ikasleei begiratzeko fruta guztiei, eta zirriborra ditzatela udazkenekoak ez direnak 
(ananak).

• Erreparatu irudiari, eta idatzi zer urtaro den: «UDAZKENA».

• Marraztu saskietan adierazitako kopurura iristeko falta diren frutak eta barazkiak.

• Zirrimarratu udazkenekoak ez diren frutak (ananak).

• Atondu sasoiko frutak saltzeko azoka bat ikasgelako jostailuekin. Idatzi kartelak frutaren 
prezioekin, eta antzeztu erostearen prozesua. 

20. lamina
Egin ditzagun erosketak auzoan

20

EGIN DITZAGUN EROSKETAK AUZOAN

7 3 9
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• Ingurumenari lotutako problemak ebazten parte hartzea.

• Ingurune naturalak kontserbatzearen beharraz jabetzea.

• Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia

• Elkarbizitzarako konpetentzia

• Konpetentzia sozial eta zibikoa

• Hondakin motak

• Hondakinentzako edukiontziak

• Segidak egitea

• Adimen linguistikoa

• Adimen logiko-matematikoa

• Adimen espaziala

• Adimen naturalista

HELBURUAK

OINARRIZKO KONPETENTZIAK

EDUKIAK

ASKOTARIKO ADIMENAK

Laneko  
aukerak

Aurretiazko  
orientabideak

• Naturaguneak aisialdirako eta naturarekin harremanetan egoteko eremuak dira. Aspalditik 
bizi dira eremu horietan animaliak eta landareak, eta elkarrekiko mendekotasun estua 
dute. Horregatik, gu gonbidatuak gara leku horietan eta bizikidetzako arauak bete behar 
ditugu.

• Planteatu zaborrik gabeko espazioak izatearen beharrari buruz hausnartzeko egoera bat. 
Goiz batean, ikasleak ikasgelara sartu aurretik, utzi gauzak lurrean botata: jostailuak, mar-
goak, paperak, ipuinak... Ikasleak ikasgelara sartzean, egin galdera batzuk: «Zer gertatu 
da? Norbait etorri al da? Horrela utzi al genuen atzo? Horrela utzi behar al dira gauzak?». 
Hitz egin hondakin bakoitzari dagokion edukiontziari buruz.

• Egin girlanda bat ondo zainduta dagoen espaziorako.

• Sartu biribilean zazpi desberdintasunak marko arrosa duen irudian.

• Itsatsi gometsak zaborrik ez duen naturagunearen markoan.

21. lamina
Naturagune babestuak

NATURAGUNE BABESTUAK
21

Beste ideia  
eta ohar batzuk

• Aurkitu bizileku dugun lekutik gertu dauden naturaguneak; alegia, naturarekin harrema-
netan egotera eta gozatzera joateko espazioak. 
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92 AMAIERAKO FASEA

Ikaskuntzaren geltokiak

Ikaskuntzaren geltokiak jolasean oinarritutako tresna motibatzailea dira eta aukera ematen diete 
umeei jarduerak autonomia handiagoz garatzeko. Proposamen malgua da, eta, gainera, ikasleen arte-
ko komunikazioa eta lankidetza sustatzen ditu.

Proiektu osoko edo kontzeptu batzuen jardueren ibilbidea planteatuta garatzen dira. Jarduera ho-
riek ikasgelako zenbait espaziotan egiten dira; geltoki deitzen zaie espazio horiei. Horietan, ikas-
leek modu autonomoan egiten dute lan. Jarduerak askotarikoak izaten dira formari eta estiloari dagoz-
kionez, eta askotariko adimenekin lot daitezke. Bost edo sei ikasleko talde txiki bateko kideek aldi 
berean lan egiteko behar adina material izan behar du ikaskuntzaren geltoki bakoitzak. Irakaslea ikas-
leek egiten dituzten jardueren bitartekaria, behatzailea eta ebaluatzailea da.

Ebaluazioa bi modutan egiten da. Batetik, irakasleak erregistro orri bat betetzeko esaten die ikasleei 
geltoki batetik igarotzen diren bakoitzean, behaketaren teknika erabiliz, eta bestetik, autoebaluazioa 
egiten dute umeek ibilbidearen amaierako geltokian. Ikaskuntzaren geltokietan bildutako informazioak 
eta proiektuan zehar bildutako ebaluazioek osatzen dute amaierako ebaluazioa.

1. GELTOKIA

3. GELTOKIA

2. GELTOKIA8. GELTOKIA

4. GELTOKIA6. GELTOKIA

7. GELTOKIA

5. GELTOKIA

• Ikaskuntzaren geltokietako ebaluazioaren eta autoebaluazioaren erregistro orriak Klik digitalean  
daude.

Funtzionamendua

Osatu bost edo sei ikasleko taldeak. Talde bakoitza geltoki batean hasiko da; denek zikloa 
osatutakoan amaituko da jarduera. Taldeka ibili arren, geltoki bakoitzean jarduera nola egin behar 
duten adieraziko zaie (taldeka, binaka, bakarka...). Jarduera amaitutakoan, ikaskuntzaren hurrengo gel-
tokira igaroko dira eta horrela jarraituko dute, harik eta ibilbide osoa osatzen duten arte. Orduan egin-
go dute, denek batera, amaierako geltokiko jarduera (autoebaluazioa).

Aholku praktikoak

• Hasi aurretik, talde handian bilduta, azaldu dinamikaren funtzionamendua eta zer jarduera egin 
beharko dituzten.

• Dinamika lehen aldiz egiten denean, komeni da talde bakoitzak identifikazio txartel bat erabiltzea 
kideen argazkiak edo izenak jarrita. Txartel hori une bakoitzeko ikaskuntzaren geltokian jarriko 
dugu eta, geltokiz aldatzen diren bakoitzean, txartela hurrengo geltokira eramango dugu. Horrela, 
errazagoa izango da ikasleei jarraipena egitea.

AMAIERAKO GELTOKIA 
Autoebaluazioa
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93ALDAKETA KLIMATIKOA 

1. GELTOKIA Zer gertatuko litzateke…?

Bakarka egiteko jarduera / Pertsonaren baitako adimena

Ekarri aldaketa klimatikoarekin lotutako egoeren irudiak (Postalak  edo Internetetik ateratako irudiak erabil dai-
tezke). Esan ikasleei aukeratzeko bat eta marrazteko egoera/ekintza horrek dakartzan ondorioak. Gainera, aurpe-
gitxo bat marraztu behar dute, irudiak sorrarazi dien emozioa adierazteko. Jarri orriak eta arkatzez, argizariz eta 
errotuladorez hornitutako erretilu bat, eta erabil dezatela umeek nahi duten materiala.

Eremua: leku lasaia, ikasleek modu independenteak lan egiteko —lurrean edo mahai gainetan— behar adina 
espazio duena

Narratiba: «Aldaketa klimatikoak asko pentsarazten digu ea egiten dugun horrek ingurumenari laguntzen dion 
edo ez. Horregatik, behatu irudiei, aukeratu dezala bakoitzak bat, eta marraztu egoera horrek dakartzan ondo-
rioak. Ondoren, gehitu aurpegitxo bat, ondorioak ikustean sentitzen duzun emozioa adierazteko».

2. GELTOKIA Informazioa emateko kartelak

Taldeka egiteko jarduera / Adimen linguistikoa

Prestatu kartel batzuk, aldaketa klimatikoa geldiarazten laguntzen duten ekintzak gogorarazteko. Jarri erretilu bat 
gometsez, errotuladorez, bolatxoak egiteko zetazko paperez, plastilinaz eta abarrez hornituta, eta jarri A3 neurriko 
kartoi meheak ere, kartelak egiteko, apaintzeko eta marrazteko. Proposatu esaldiak eta esloganak (Klik digitala),  
nahi dutena aukeratu eta kopiatu dezaten. Amaitutakoan, ikasgela edo gainerako ikasgelak, korridorea, komunak... 
apaintzeko erabil daitezke.

Eremua: mahai batzuen gainean, letren txokoan izan daiteke, liburutegian edo beste nonbait

Narratiba: «Pertsonok ez daukagu erremediorik: ahaztu egiten zaigu planeta zaintzen eta gure aztarna ekologikoa 
murrizten lagundu dezaketen gauza garrantzitsuei arreta eskaintzea. Horregatik, kartelak prestatuko ditugu, ikasge-
lan eta haien beharra dagoen ikastetxeko beste leku batzuetan jartzeko: beste ikasgela batzuetan, komunetan, 
korridorean... Aukeratu esaldi bat, idatzi, egin esaldia azalduko duen marrazki bat, eta apaindu kartelaren markoa».

3. GELTOKIA Eguraldia zoratu egin da

Binaka egiteko jarduera / Adimen zinestesiko-korporala

Jarri behera begira elementu klimatikoen irudiak dituzten sei txartel, intentsitatearen araberako lotura dutenak: 
euria eta uholdeak, eguzkia eta basamortutzea, ekaitza eta urakana (Klik digitala).  Ikasle bakoitzak bat hartuko 
du eta, txandaka, egokitutako elementu klimatikoa adierazten duten keinuak egingo ditu; adibidez, euria: txaloak 
hatzekin; uholdeak: txalo ozenak; eguzkia: besarkada; basamortutzea: lurrean arrastaka ibiltzea mihia aterata; 
ekaitza: trumoiaren soinua; urakana: biraka hastea. Ondoren, ume bakoitzak asmatu egin behar du zer ikaskide ari 
den dagokion bikotekidearenak bezalako keinuak egiten. Gero, trukatu rolak.

Eremua: espazio bat lurrean, inguruan altzaririk gabe

Narratiba: «Badirudi eguraldia zoratzen ari dela, ezta? Euriaren ordez, uholdeak; ekaitzen ordez, urakanak; eguz-
ki epelaren ordez, desertizazioa... Erabil dezagun gure gorputza, egoera klimatiko horietako bakoitza adierazteko. 
Hartu txartel bat, eta adierazi egokitu zaizuen eguraldia. Ondoren, bilatu zurearen antzeko eguraldia adierazten 
edo antzezten ari den ikaskidea: euria-uholdea, eguzkia-basamortutzea eta ekaitza-urakana. Aurkitutakoan, 
trukatu txartelak, eta interpretatu ikaskideak zuen eguraldia».
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ETA PIZTU IDEIAK
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