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 IKASLEEKIN IRAKURKETA HASI 
AURRETIK IRAKASLEENTZAKO MEZUA

00 FITXA

IRAKASLE... inoiz gustatu al zaizu zuhaitzetara igotzea? Oraindik igotzen al zara? Eta zure ikasleak 
zuhaitzetara igotzera animatuko zenituzke?

Galdera hauek gure buruari egitea komenigarria da haurrekin “Ez gara jaitsiko!” materialaren irakurketa eta 
lanketa hasi aurre�k. Luzatzen dugun proposamen pedagogiko honek Amazoniarekin du zerikusia bai, 
baina gai hau ez dugu ikuspegi teoriko, urrun edota idealizatu bate�k egin nahi: gertuko inguru eta natura-
rekin dugun harremane�k hasi nahi dugu. Harreman hau desberdina izan daiteke pertsona bakoitzaren 
arabera eta ez du zertan be� posi�boa izan behar.  Zuri adibidez, xomorroak gustatzen zaizkizu? Eta 
sugeak? Eta esparru lokaztu batetan ibili behar izatea? Arauekin ere badira kontuak: parkeetan belarra 
zapaltzen uzten diren leku eta garaietakoa zara ala alderantziz? Nola eragiten dizu horrek barne�k zelai 
baten aurrean zaudenean?

Irakasle zein ikasleongan familia, giro, bizileku, aurreko esperientzia eta beste hainbat elementuk naturare-
kin dugun harremanean eragin handia dute. Hau errealitate bat da eta horretaz jabetzea eta “Ez gara 
jaitsiko!” ipuin, abes� eta proposatzen dizkizuegun jarduerekin aritzeko orduan kontutan hartzea da 
hemen luzatzen dizugun proposamena. 

Baina bada harreman atsegin/desatsegin bat izateaz haratago aztertu nahiko genukeen elementu sakona-
go bat: naturarekin harreman u�litarista dugu ala naturarekin bat garelako bizipena daramagu barruan? 
Izan ere abiapuntu bat aipatzen dugu, norabide bat proposatu nahi dizuegulako: bizitzaren zaintza 
erdigunean kokatzea, hau da, natura eta pertsonen zaintza. Giza eskubideen bermea, eta horien 
barruan, naturaren eskubideen bermea. 
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Adibidez: arrotza ala gertuko egiten zaizu “naturaren eskubideak” kontzeptua? Pentsatu al duzu inoiz 
naturak eskubiderik ba ote duen? Zer elementuk mugatzen dituzte naturaren eskubide horiek? Badakizu 
La�noamerikako kultura indigena batzuek “naturaren eskubide” horiek kontzeptualizatu dituztela? “Ez 
gara Jaitsiko!” liburua “Amazonia gara” kanpainaren barruan kokatzen da, ez bakarrik Amazoniak Lur plane-
tako bizitzarentzat duen garrantziaga�k, bertako hainbat herri indigenek naturarekin duten harremanaz 
erakusten digutenaga�k ere bai, eta haiekin bat egitea da ere da proposamen honek luzatzen duen gonbi-
tea. 

Errealitatea eraldatu ahal izateko, gure eraldaketa propioari ekin behar diogu aurre�k maiz. Eta edozein 
prozesu eraldatzaile izateko benetako errealitatea izan behar dugu abiapuntu.  Aipatu ditugun hainbat 
gauza agian oso gertuko zaizkizu, agian oso arrotz. Konfidantza piskat eskatuko dizugu, eta gogoeta eta 
begirada bideratzeko bi irizpide kontutan hartzeko proposatzen dugu: izan gaitezen era beran egiazko eta 
ireki. Egiazko gu, gure ikasle eta gure inguruko errealitate, egoera, emozioak kontutan hartu eta onartzeko; 
ireki, proposatutako eduki eta jarduerak aurre-iritzirik gabe ulertu eta bizitzen saiatzeko, dakarten nobeda-
de, edertasun eta potentzialari etekina ateratzeko aldez aurre�k mugarik jarri gabe. Ikasleen eta gure 
aurreko ezagutza eta esperientziak jokoan jarriko ditugu, eta baita gauza berriek sortu ahal diguten zirrara 
ere. Errealitateak eta ametsak uztartu Ira��k Amazoniara; gure etxe�k hasita guz�on etxea den mundua-
rekin loturan.

Ildo hauei lotutako proposamenak egiten saiatu gara jarraian dituzun fitxetan. Orain, gurekin batera, zu 
zara jardueren sortzaile: zureak ere dira proposamenak, nahi eta beharrezkoa ikusten duzun moduan 
aldatu eta berritzeko. 

Fitxa didaktiko hauen edukia honako lantaldeak osatu ditu:

• Libe Narvarte Eguiluz, Alboan Fundazioa, Hezkuntza teknikaria

• Ariane Paredes Palacín, Alboan Fundazioa, Hezkuntza teknikaria

• Oihana Orkolaga Fernandez, Cris�na Enea Fundazioa, Hezkuntza teknikaria

• Edurne Ugarte Nieto, Irakaslea, Ingurumen Hezkuntzako aholkulari pedagogikoa Ingurugelan

• Mikel Barcenilla Álvarez, Irakaslea, Ingurumen Hezkuntzako aholkulari pedagogikoa Ingurugelan 

Laguntzailea:

Sustatzaileak:Laguntzaileak:
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ZURI ZUHAITZETARA IGOTZEA GUSTATZEN ZAIZU? 
IPUINAREN IRAKURKETA AURRETIK HAURREKIN SOLASEAN

01 FITXA

Fitxa honek “Ez gara Jaitsiko!” liburuarekin hasi aurre�k lantzeko proposamen bat luzatzen du. Zerga�k 
aurre�k? Liburuko abentura eta edukietan murgiltzeko eta probetxu handiena ateratzeko norberaren 
errealitatea aintzat hartzea egokiena dela uste dugulako.

Aukera badago, jarduera kanpoan egitea proposatzen dugu, pa�oko edo inguruko zuhaitz baten 
ondoan, lurrean borobilean eserita. Prozesu guz�a harreman dialogiko bate�k egiten saiatuko gara. 

1. Lehenengo pauso bezala ikasleei ezagutzen dituen zuhaitzak aipatzea proposatzen dugu: 
• Zuen inguruan, non daude zuhaitzak? 

• Ezagutzen dituzuen zuhaitz horiek, nolakoak dira? 

Ez gara ari “gaztainondo, pago, haritz, urki..” aipatzeaz, baizik eta beste mota honetako erantzunez:

• Ikastolako pa�oan daude zuhaitzak. Txikiak/handiak dira, politak, zaharrak… Aspaldi landatu 
zituzten, ikasle batzuk pasa den urtean landatu zituzten…
• Kalean, espaloietan zuhaitzak daude. Gazteak/zaharrak, politak, txikiak… Oztopo egiten dute, 
itzala ematen dute…  
• Herriko parkean zuhaitz pila/gutxi dago, handiak dira.. Itzala ematen dute, xomorroak dituzte, 
bertan txoriak bizi dira…
• Mendian ikusten ditut zuhaitzak. Gurasoekin/lagunekin/taldean joaten naiz… Ongi pasatzen 
dugu/nekatzen naiz/aspertzen naiz.
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Euren inguru eta errealitatearen araberako egoerak iden�fikatzen saiatuko gara. Beste herrieta�k datozen 
haurrak baditugu, beraiei espazioa erraztuko diegu, behartu gabe, beraien herri eta errealitate horie-
tako zuhaitzen eta inguruaren ezaugarriak aipatzeko. 

Zuhaitz baten ondoan bagaude, berarekin zentzu desberdinak erabiliz harremantzeko aukera aprobe-
txatuko dugu: begiekin aztertuko dugu, ikuitu egingo dugu; usaindu, nahi izanez gero besarkatu… 
Haurrak zuhaitza zentzu desberdinak erabiliz aztertzera animatuko ditugu, eta euren sentsazio eta 
emozioetan arreta jartzera animatu (Adibidez, zuhaitzaren azala lehuna/lakarra/fina/lodia… da eta niretzat 
ikutzea atsegina/desatsegina/berezia/da hozkirria ematen dit…). Gero borobilean zuhaitza elkarrekin 
deskribatzen saiatuko gara, eta sen�tutako gauzak ere aipatuko ditugu. Deskribapena “adostu” daiteke 
(eta elkarrekin aberasten joan), baina sentsazio eta batez ere emozioak subje�boak dira eta zentzu horre-
tan onargarri eta egiazko dira denak. Zuhaitz bat baino gehiago egonez gero, bakoitzak bat aukeratu dezake 
zerga�a konpar�tuz.

Kalera atera ezin bagara, inguruko parke, mendi, kale eta zuhaitzen argazkiak erakutsi ahal dizkiegu  eta 
honako galderak luzatu:

Horrelako lekuak ezagutzen dituzue? Zeintzuk bai/zeintzuk ez? Zeintzuk nahiago dituzue? Zergatik?

Hona hemen argazki mota posible batzuk:

* Honen helburua da umeen errealitateekin lotura egin ahal izatea bizi izan ditugun aurreko esperientzie-
ta�k sortzen zaizkigun emozioak azaleratzeko. Horretarako, irudiak ikustearekin batera, planteatu ahal 
diegu umeei: 

Zer egin daiteke horrelako leku batetan?
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2. Emozioen lanketa ere egiten saiatuko gara
Haurrek aipatu dituzten lekuak abiapuntu hartuko ditugu. Honako galderak egin ahal ditugu: 

• Gustatzen zaizkizue aipatu dituzuen leku horiek?
• Zer egiten duzue bertan zaudetenean? Zer da gehien gustatzen zaizuena? Eta gutxien gustatzen 
zaizuena?
• Nola sen�tzen zarete horrelako lekuetan zaudetenean. Berdin udan zein neguan? Berdin lagune-
kin edo bakarrik?

Gu geuk ere adibideak eman ditzakegu, hala nola:
  

• “Nire etxe ondoan parke bat dago, Nik txakurra dut eta berarekin bertara joatea gustatzen zait. 
Nire txakurra askatzen dut eta korrika egiten dut eta oso ongi pasatzen dugu, baina beldurra dioten 
umeak daudenean lotu egiten dut txakurra”.
• “Ikastolako nire txokorik ku�unena zuhaitz hori da. Zuek jolas-garaian zaindu behar zaituzteda-
nean, bero egiten duen egunetan, itzala ematen dit”.
• “Mendira bakarrik euria egin ez duenean joaten naiz, ez zait ezer gustatzen lokatzarekin zikintzea, 
bestela gero etxean zapata horiekin sartzea desastre bat da”. 

* Honen helburua da umeek beren benetako emozio eta bizipenak partekatu ahal izatea, atseginak zein ez 
atseginak. “Erantzun zuzena”-ren dinamikarekin hautsi nahi dugu. Ez ditugu zalantzan jarriko emozioak, 
denok ez baitugu harreman bera naturarekin, eta ez ditugu gustuko gauza berak. Eta egokia ikusten 
badugu azaldu dezakegu emozioak ez direla “onak” edo “txarrak”, guretzat garrantzitsua den informazio 
bat ematen digutela, eta beraz kontutan hartu behar ditugula. 
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3. Hirugarren pauso batetan gatazka kognitiboa sortzen saiatuko gara. 
Liburuko lehen irudira joango gara, Marimototsena zuhaitz gainera, eta umeen arteko eztabaida sortzeko 
asmoz, honakoa galdetuko diegu: 

Zuhaitz batera igo da Marimo: hori egin daiteke? Ongi dago hori egitea? Zergatik?

Ziurrenik ume batzuek baietz esango dute, beste batzuk ezetz. Arrazoiak entzungo ditugu. Eta gure eskolan 
zuhaitzak badaude, aipatuko dugu zuhaitz horien kasuan zer esaten dugun eskolan egin behar dela eta 
zerga�k, arauen gaiari helduz beharrezkoa bada. Landu dezakegu ere bai erantzuna egoeraren arabera ere 
aldatu daitekela. Adibidez: 

Adinaren arabera arriskutsuagoa izan daiteke zuhaitzetara igotzea. 
Norbaitek mina egin dezakela ikusten baduzu, zer egin beharko genuke?

Zuhaitzak txikiak direnean, edo ezin dutenean pisu asko hartu, bertara igotzen bagara 
puskatu ditzakegu eta kaltetu. Zuhaitzak oso handi eta sendoak direnean desberdina izan daiteke. 

Adibide horrekin zaintzaren gaia landu dezakegu: pertsonak zaintzea garrantzitsua da, zuhaitzak zaintzea 
ere bai. Horrek arduraz jokatzea eskatzen du: norberarekiko, besteekiko, naturarekiko.

Talde eta eskola bakoitzean gauza desberdinak aterako dira. 

Eta orain, ikus
 dezagun zertan ari diren ba gure lagunak!

* Jarduera hau egin eta gero, liburuaren irakurketarekin hastea proposatzen dugu. Hurrengo fitxan 
eskaintzen ditugu irakurketarako hainbat iruzkin. Irakasleei fitxa hori umeekin irakurketa hasi aurre�k 
irakurtzea gomendatzen dizuegu. 

Fitxa didaktiko hauen edukia honako lantaldeak osatu ditu:

• Libe Narvarte Eguiluz, Alboan Fundazioa, Hezkuntza teknikaria

• Ariane Paredes Palacín, Alboan Fundazioa, Hezkuntza teknikaria

• Oihana Orkolaga Fernandez, Cris�na Enea Fundazioa, Hezkuntza teknikaria

• Edurne Ugarte Nieto, Irakaslea, Ingurumen Hezkuntzako aholkulari pedagogikoa Ingurugelan

• Mikel Barcenilla Álvarez, Irakaslea, Ingurumen Hezkuntzako aholkulari pedagogikoa Ingurugelan 

 

Laguntzailea:

Sustatzaileak:Laguntzaileak:
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IPUINA UMEEKIN IRAKURTZEKO HAINBAT GALDERA ETA IRUZKIN   

02 FITXA

1. Giro egokia
Ipuina irakurtzeko lehen urratsa giro egokia sortzea da: lasaia, goxoa, erosoa, eta denek ongi ikusi eta 
entzutea bermatzen duen moduan eseriz (edota etzanez etb.). Ikastetxean (edo, aurreko fitxan proposat-
zen den bezala, kanpoan bagaude ere) borobilean eseri gaitezke, kontutan hartuta irudiak talde osoari 
erakusteko liburua mugitzen joango garela eta ikasleei desberdinei zuzen-duko diegula begirada denak 
barruan gaudela sen�arazteko. U forman esertzea ere egokia izan daiteke. Ume guz�ak naturaltasun eta 
konfiantzaz parte hartu ahal izatea bermatzen saiatuko gara. 

2. Aurkezpena
Ipuina zuzenean irakurtzen hasi aurre�k, umeei liburuaren unibertsoan sartzen errazteko, liburuaren azala 
aztertuz hasi gaitezke. Haurren erreakzio eta iruzkinei helduz hasiko gara liburuari buruz hitz egiten, baina 
modu espontaneoan aipamenak ateratzen ez badira, honako galderak ere lagungarri izan daitezke: 

• Ezagunak al zaizkizue hemen ikusten ditugun pertsonaiak? Nortzuk dira? Umeren batek 
pailazoak ezagutzen ez baditu, besteei nortzuk diren azaltzeko eskatuko diegu.
• Zertaz ezagutzen dituzue pailazoak? Beraien beste abentura batzuk ezagutzen dituzue? Umeei 
pailazoekin dituzten beste historia eta harremanak azaltzeko lekua utziko diegu. 
• Eta abentura berri honetan non ikusten ditugu Pirritx, Porrotx, Marimototx, Pupu eta Lore? Non 
daude? Zerga�k egongo dira zuhaitz batetan? Zuei zuhaitzetara igotzea gustatzen zaizue? Zerga�k? 
• Zerbait berezia sumatzen al diezue? (hemen adibidez denek buztanak dituztela esan dezakete, 
eta horri heldu ahal diegu). 
• Liburuaren izenburua “Ez gara jaitsiko!” da. Zerri buruz uste duzue izan daitekeela ipuina? 

Aurkezpen honekin jakin-mina sortzen saiatuko gara, eta umeek aldez aurre�k pertsonai eta gaiarekin izan 
ditzaketen lotura afek�boak piztu. Umeek liburuko gaiekin lotura duten aipamenak egiten dituzten 
heinean, ipuinean azaltzen diren gako batzuk aurreratu ditzakegu. 

Ez gara jaitsiko! Ipuinaren irudi eta hitzak 
oso aberatsak dira edukietan. Hemen 
aberastasun horri probetxua ateratzeko 
umeekin partekatu daitezken hainbat 
galdera eta iruzkin proposatzen ditugu. 
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3. Irakurketa: galderak eta iruzkinak
Aurre�k esan bezala ipuina, hitz zein irudi, edukiz oso aberatsa da eta gai ugari lantzeko aukera ematen du. 
Hemen gai posible batzuk eta horiek lantzeko galdera eta iruzkin batzuk aipatzen ditugu (gai espezifikoak 
landu nahi badituzue, proposatzen ditugun beste jarduerak ere ikusi). Garrantzitsua da proposatutako 
edozein galdera edo adibide erabiltzeko orduan norberarentzat zentzua izatea, eta eroso sen�tzea aipat-
zen ari garenarekin. 

KONTUTAN HARTU behar da galdera garrantzitsuenak haurrek beraiek planteatzen dituztenak direla. 
Hasierako irakurketa umeek beraiek ipuinaren unibertsoan sartzeko izan behar da, abenturaz eta ederta-
sun gozatuz, haurrek beraiek planteatzen dituzten iruzkin eta galderei heltzeko baino ez. Hemen proposat-
zen ditugun galderak irakurketaz irakurketa ateratzen joan daitezke, edota umeek beraiek planteatzen 
dituzten galdera eta interesekin loturak aprobetxatuz.

Gogoratu audioipuina dugula, eta hasteko egokia izan daiteke pailazoen ahotsak entzunez ipuina entzutea.
  
Galdera eta iruzkinak batera jartzen ditugu, baina ideia da galdera botatzea, umeen ikuspuntuak ezagutze-
ko. Agian umeek beraiek emango dute espero genuen erantzuna (gurea baino egokiago eta mo�batzailea-
goa ere izan daiteke beraien erantzuna edota gogoeta) eta beraien hitz eta inpresioak azpimarratuko 
ditugu kasu horretan. Aipatu nahi duguna umeek beraiek ateratzen ez badute, guk geuk aipatuko dugu, 
horretarako giroa aproposa bada.

a) Naturarekin bat gara, gu geu natura gara. 

• Zerbait berezia al dute pailazoen gorputzek marrazkietan? Pailazoek buztanak dituzte, eta batzuk 
belarri handiak ere, animali batzuk bezala. Zein animali bururatzen zaizkizue? Zertarako balio dute 
buztanek? Lurrazaleko animaliek adibidez oreka mantentzeko edota gauzei heltzeko erabiltzen 
dituzte, Lore zuhaitze�k zintzilikatzeko bezala. Bi gauza horiek oso egokiak dira zuhaitzetan ibiltze-
ko. Buztana oso ongi etorriko zaie pailazoei euren abenturan. Azken finean, gu animaliak ere 
bagara, eta animaliengandik ikasteko ere badugu. 

• Zuhaitzez zuhaitz saltoka doazenean zer topatzen dute pailazoek? Animaliak: urtxintxak, tximuak, 
txori desberdinak, tximeletak, kakalardoak etb. zuhaitzetan bizi direnak; eta elikagaiak ere bai: 
bananak, kakaoa… Tukanak Loreri kakaoa kendu nahi dio! Animalien etxeak dira zuhaitzak, eta 
baita elikadura ere, animaliek eta guk behar ditugunak. 

• Nolakoa da zuhaitz moztuak agertzen den irudia? Nora joan dira animaliak? Non daude 
elikagaiak? Eta berdea? Eta Itzala? Nola sen�tzen zarete irudi hori ikusten duzuenean?

• Ze pertsona topatzen dituzte pailazoak bidean? Nor uste duzue dela berarekin hizketa ari den 
umea? Zer erakutsi diote bera eta bere herriko beste pertsonei beraien arbasoek? Naturari zerbait 
hartzeko baimena eskatu behar zaiola erakutsi diete arbasoek. Amazonian “herri indigena” ugari 
dago. Horrek esan nahi du Amazonian aspaldi�k bizi direla, beraien bizimodu, hizkuntza bereziekin. 
Munduko herri indigena gehienek naturarekin oso harreman berezia dute, eta natura asko 
zaintzen dute, badakitelako natura suntsitzen badute beraien bizimodua arriskuan jartzen dutela. 
Asko dugu beraiengandik ikasteko. 

• Marimo noizbait zuhaitzeta�k jaisten al da? Uretara pasatzen denean. Natura�k ez du jaitsi nahi 
Marimok, naturaren gainean doa be�… Zuhaitzak, ibaia, animaliak, gu… denak gara naturaren 
parte. Amazonas hitza berak oihana eta ibaia deitzeko balio du. Amazonia abes�ak esaten duen 
bezala “baso heze hostotsua” eta “ibai bizi ahaltsua” dira: biak dira Amazonia. 

• Liburuaren hitzaurrean, Xabier Amurizaren poeman etenalditxo bat egin dezakegu, edota Lurra 
abes�a entzun. Zer esan nahi du “ez ehortzi gure lurra, gu baikara lurra bera”? Zer gertatuko zaigu 
pertsonei lurra suntsitzen badugu, natura suntsitzen badugu? 

    



El 

capaci
teorí
entre 
cómo 
media
produ
produ
Ta

Por úl
pueden
ámbito
que se p
el mer
Es

b) Mundua da gure etxea: konektatuta gaude.

• Zerga�k uste duzue igo dela Marimo zuhaitz baten gainera? Zer ikusten du zuhaitz gaine�k? 
Hasiera batetan itsasoa ikusten dela esaten du, gero zuhaitz pila ikusten dira, desberdinak. Zuhait-
zetara igotzen garenean gauzak beste modu batetan ikusten al dituzue zuek ere bai? Mundua 
goi�k ikusita nola uste duzue dela? Nola ikusten dituzue zuek gauzak zuhaitzetara igotzen zarete-
nean? Urru�ago ikus dezakegu, azpian ongi ikusten ez diren gauzak ikusi, beheko pertsonak txikia-
go bihurtzen dira, etb. 

• Marrazkiei erreparatuta, zer forma du munduak? Batzuetan laua ikusten da, baina beste batzue-
tan borobila. Zerga�k uste duzue horrela dagoela marraztuta? Lurra borobila delako, beste plane-
tak bezala. Zer gertatzen da, inurri bat pilota batean zuzen ibiltzen jartzen bada? (pilota bat erabili 
dezakegu eredu bezala, eta pilota hori munduko irudia badu, are hobeto). Marimo eta pailazoak 
ere leku bate�k atera dira eta leku berdinera iritsi dira baina beste alde�k (lehen eta azken marraz-
kietan ikusten da leku bere�k atera eta itzuli direla, baina zuhaitzaren albo desberdineta�k). 
Momenturen batetan buruz-bera ere joan dira, munduaren hegoaldeko zuhaitzetan zehar! 
Munduari buelta egin dute zuhaitzez zuhaitz! 

• Nor da Pailazoek topatzen duten pertsona? Nola da pailazoekin duen tratua? Beraiekin uretan 
sartzen da irribarretsu, beraiekin musika jotzen du, bere arbasoek erakutsi diotena kontatu… 
Harrera ona egiten die, eta momentu batetan ere esaten die beldurrik ez izateko: “Ez zarete galdu, 
hau ere zuen etxea da”. Zerga�k esaten die hori? Euskal Herria ume horren etxea ere izango al da? 
Zer esango zeniokete?

• “Konektatuta gaude! Be�danik! Urru� geundelakoan eta elkarren alboan!”, diote pailazoek. 
Munduko alde batetan gertatzen diren gauzak munduko beste lekuetan ere eragina dutela uste 
duzue? Galdera konplexuegia da agian, baina honako galdera motak egin ahal ditugu: Entzun 
duzue noizbait mezuak bo�la batetan itsasora bota izan direla? Mezu bat bo�la barruan Amazo-
nasen botatzen badute, guri iritsi ahal zaigu? Eta mezu bat beharrean, zakar puska bat balitz? 
Egiten ditugun gauza onak leku bate�k bestera joan daitezke, txarrak ere bai. Hau guz�a azaltzeko 
liburuaz gain, mapamundi pilotaz laguntzea ona litzateke. 

• Lur planeta denon etxea bada, nork du bera zaintzeko ardura?
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c) Aniztasuna (kulturak, hizkuntzak, biodibertsitatea..)

• Zuhaitzez zuhaitz doazela, nolakoan dira pailazoek saltoka igotzen dituzten zuhaitzak? Desberdi-
nak dira, zuhaitz mota asko dago, forma, kolore desberdin pilo bat ikusten ditugu. Animaliak ere 
aldatzen joaten dira. 

• Noraino iristen dira Pailazoak? Nolakoa da topatzen duten lekua? Hasiera batetan zuhaitz 
moztuak dauden leku batera iristen dira, baina hala ere gero Oihan moduko batera iristen dira... 
Nolakoa da Oihan hori? Zuhaitz eta landare ugari daude, oso berdea da, ibai zabal bat dago (Ama-
zonia abes�ak esaten duen bezala “baso heze hostotsua” eta “ibai bizi ahaltsua” dira: biak dira 
Amazonia). Animalia bereziak ikusten dira (izurde arrosa, tukana, guakamaioa, tapirra, jaguarra, 
nagia…). Zenbat animali desberdin dauden munduan! Liburuan azaltzen diren animalia guz�ak 
benetan exis�tzen dira: bai, Amazonasen ibaiko izurde arrosak daude. Animalia horien bideo eta 
argazkiak ere ikusi daitezke umeek interesa badute. 

• Euskal Herrian ere zuhaitz eta animali oso bereziak ditugu. Zeintzuk bururatzen zaizkizue? 

- Bidean topatzen dituzten pertsonak nortzuk dira? Ze ezaugarri dituzte? Beraiekin hitz egiten duen 
umeak, adibidez, instrumentu berezi bat jotzen du. Ze hizkuntzetan hitz egiten duela uste duzu? 
Hemen euskaraz egiten du, baina Amazonian 300 hizkuntza inguru daude..  

• “Zer galtzen da zuhaitzak desagertzen direlarik? Zer gartzen da txoriak desagertzen direlarik? Zer 
galtzen da hizkuntza bat desagertzen delarik? Ez munduak, ez txoriek ez hitzek ezin dutela hegan 
egin”. Liburuko orrialde honetan eten bat egin eta hitzei ezezik irudiari ere erreparatu.Zer ikusten 
dugu? Ados daude bertan esaten denarekin? Hizkuntzek ere hegan egiten al dute? Hizkuntzak eta 
kulturak, zuhaitz eta txoriak bezala, mundua edertu eta osatu egiten dute. Munduak (eta pertso-
nek) bere parte eder eta garrantzitsu bat galtzen du kulturak eta hizkuntzak galtzen direnean.

d) Bizitza ona eta Bizipoza Amazonian eta Euskal Herrian 

• Batez ere bi ilustrazio/testu ataletan zentratuko gara: Amazoniako herrixka erakusten duen horre-
tan, eta “gauzak debalde” direla aipatzen duen horretan. Nola eskuratzen dituzte herrixkako 
pertsonek jateko behar dituzten gauzak? Modu horrek natura zintzen duela uste duzue? Zerga�k? 
Badirudi bizitzeko beharrezkoa dutena baino ez diotela eskatzen naturari, naturak eman dezakee-
na baino gehiago ez. Lehen ere esan dugu Amazonian hainbat herri indigena bizi direla. Indigena 
izendapenaz gainera, ohikoa da herri eta herri hauetako kideei aborigen, na�bo, autoktono edo 
besterik gabe bertakoa deitzea. Herri horietako askoren ohituren barruan dago bizitzeko behar 
duguna lortzeko lan egitea, be� ere naturaren zaintza bermatuz. 

• Lehen esan dugu hizkuntza desberdin ugari daudela munduan. Bizitza onari adibidez, deilekil 
kuxlejal (maya tsotsil-tseltal), sumak kawsay (quechua), suma qamaña (aymara),Teko porã (guara-
ní), Küme mogen (mapuche) Amerikako hizkuntza indigena desberdinetan. Euskaraz adibidez 
zeintzuk dira zuen hitz ku�unak? Bizipoza ematen dizuetena? 

• Bizitzako gauzarik onenak debalde direla pentsatzen al duzue zuek ere bai? Ongi bizitzeko, 
zeintzuk dira behar ditugun gauzak? Marrazkietan ikusi daiteke jaguar bat ura edaten, Pirritx fruta 
jaten, Amazoniako laguna musika jotzen, Porrotx eta Pupu musu ematen, Lore Nagiarekin atseden 
hartzen eta Marimo zuhaitza besarkatzen: janaria, edaria, maitasuna, atsedena, musika, ederta-
suna… Ze gauzak dira zuentzat garrantzitsuenak bizitzan?

• Euskal Herrian eta Amazoniak gauza berak behar ditugu? Pertsona guz�ok al ditugu behar berak?
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4. Itxiera
Irakurketa amaitzean, umeak ipuina ikusi eta entzun eta gero nola geratu diren jasotzen saiatuko gara, zer 
den gehien gustatu zaiena, zer gutxien, eta zer sen�menduekin lotzen duten ipuina:

• Nola sen�tu zarete ipuina entzun eta ikustean? 

• Zerbaitek bereziki pozik jarri zaituzte? Zerga�k?

• Eta bereziki triste? Zerga�k?

Irakurketa egin eta gero, momentua ixteko/borobiltzeko  proposatu ahal diegu:

• Marrazki bat egitea ipuinean entzundakoan edota hasierako jardueran oinarrituta (ikusi Fitxa 01): 
beraien zuhaitz ku�un baten marrazkia egin, adibidez.

• Margotu bitartean CDa entzun dezakegu. 

• CDko abes� bat aukeratu eta dantzatu, gehien aipatu diren gaiekin harremana duen abes� bat 
aukeratuz, adibidez. “Ez gara jaitsiko!” abes�eta�k zuhaitzekin zerikusia duten abes�ak “Aintzinako 
zuhaitza” (8. Pista), “Zuhaitz” (18. Pista), edo “Arbola nahi nuke izan” (23. Pista).

Fitxa didaktiko hauen edukia honako lantaldeak osatu ditu:

• Libe Narvarte Eguiluz, Alboan Fundazioa, Hezkuntza teknikaria

• Ariane Paredes Palacín, Alboan Fundazioa, Hezkuntza teknikaria

• Oihana Orkolaga Fernandez, Cris�na Enea Fundazioa, Hezkuntza teknikaria

• Edurne Ugarte Nieto, Irakaslea, Ingurumen Hezkuntzako aholkulari pedagogikoa Ingurugelan

• Mikel Barcenilla Álvarez, Irakaslea, Ingurumen Hezkuntzako aholkulari pedagogikoa Ingurugelan 

      

Laguntzailea:

Sustatzaileak:Laguntzaileak:
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03 FITXA

Ipuina irakurri eta gero, kalera aterako gara, natura sen�tu (ikusi, entzun, usaindu) daiteken gune batera. 
Jarduerak zerikusi berezia du ipuineko pasarte honekin:

Naturari modu berezian erreparatzeko jarduera dugu hau. Oinarrian, helduei zuzendutako jarduera bat da, 
eta horrega�k fitxa honetan bi proposamen topatuko dituzue: bate�k helduei egindako proposamenaren 
moldaketa, haur nagusiagoei zuzendu ahal zaiena; beste�k haur txikiagoentzat moldaketa. Biak mantendu 
ditugu, irakasleek biak ezagutzeko aukera izan dezazuen.  

1. LHrako proposamena 

Ikasleak binaka jarriko ditugu. Bietako bat argazkilaria izango da, eta bestea argazki makina. Argazki maki- 
naren lana egingo duen umeak, begiak itxi egingo ditu, eta argazkiak egiteko orduan bakarrik irekiko ditu 
begiak. 

Emango ditugun azalpenak honakoak dira:

• Zuetako bat argazkilaria izango da. Arratsalde euritsu batean familiako etxeko ganbarara igo zarete eta 
traste zaharren artean kutxa batek atentzioa eman dizue. Ireki duzuenean bertan argazki kamera aurkitu 
duzue, amonaren argazki kamera zaharra.
Eta kameraren ondoan ohartxo bat:
Kamera hau oso berezia da, argazki ederrak egiten ditu baina kontu handiz erabili behar da. Ondo aukeratu 
3 argazki baino ez baititu ateratzen

• Argazki kamera zaretenok honakoa egin behar duzue: begiak itxita eraman, eta argazkilariak eskatzen 
dizuenaren arabera poliki-poliki mugitu. Belarri�k �ra egiten dizunean begiak irekiko dituzu, aurrean 
duzuna begiratu, sen�tu, eta berriz �ra egitean itxi.

“BEGIRA, BEGIRA! ENTZUN, ENTZUN!”: 
NATURARI ARGAZKIAK ETA GRABAZIOAK EGITEN

* Cristina Enea Fundazioko lagunek erakutsitako jarduera baten moldaketa da hau. Eskerrik asko Cristina Enea!

“Nola aurkituko dugu itzulerako bidea?
Landareei entzunez, zuhaitzei entzunez, txoriei entzunez”
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5 minutu izango dituzue 3 argazki ateratzeko. Ez ibili presaka. Abisua ematen dizuedanean paperak 
aldatuko ditugu argazkilaria kamera bihurtuz eta alderantziz.

Amaieran, taldean biribilean eserita nahi duenak taldekideekin kamera izatean sen�tu eta ikusitakoa parte-
katuko du, zaindua sen�tu den, ikusi dituen argazkiak gustatu zaizkion... Argazkilariak izaterakoan argazki 
bakoitza zerga�k aukeratu duten ere partekatu dezakete.

Eguneroko bizitzan, adi-adi begiratzen diozue inguruneari? Erreparatzen al diozue gauza txikiei?

2. HHrako moldaketa 

Kasu honetan, argazki kamera erabili beharrean marko bat erabiliko dugu parte hartzaileen atentzioa 
finkatzeko. Kartoizko markoak erabili ditzakezue baina hauen ordez uztaiak edo sokak ere baliagarriak 
izango dira.

Zelai batera joango gara. Ariketa hasi aurre�k behaketa orokor bat egin dezakegu. Zer da belardi bat? Zein 
koloretakoa da? Lehenengo begirada batean belarra besterik ez dugu ikusten eta bere kolorea berdea da. 
Baina benetan horrela al da?

Ikasleak taldeka jarrita, zelai�k mugitzea eskatuko diegu eta lurrean berdea ez den zerbait ikustea 
markoarekin inguratzea. Orduan hasiko da behaketa zehatza:

• Nolakoa da markoaren barruan dagoen belarra? Gertu�k begiratuta belar guz�a ez da berdina 
izaten. Belarra bera aurkituko dugu baina baita hirusta, txikoria belarra eta beste motatako landa-
reak ere.
• Ba al dago berdea ez den zerbait zuen koadroan? Loreak aurkitzea ez da arraroa izango, negua 
bada ere posible da bitxiloreren bat egotea, baina bestela ere hostoak, harriak edo beste elemen-
turen bat aurki dezakete.
• Ba al dago xomorrorik?

Behaketa egin ondoren ikusitakoa marrazki batean jaso dezakete.

Zelai bat belarra baino askoz gehiago da!

Fitxa didaktiko hauen edukia honako lantaldeak osatu ditu:

• Libe Narvarte Eguiluz, Alboan Fundazioa, Hezkuntza teknikaria

• Ariane Paredes Palacín, Alboan Fundazioa, Hezkuntza teknikaria

• Oihana Orkolaga Fernandez, Cris�na Enea Fundazioa, Hezkuntza teknikaria

• Edurne Ugarte Nieto, Irakaslea, Ingurumen Hezkuntzako aholkulari pedagogikoa Ingurugelan

• Mikel Barcenilla Álvarez, Irakaslea, Ingurumen Hezkuntzako aholkulari pedagogikoa Ingurugelan

Laguntzailea:

Sustatzaileak:Laguntzaileak:


