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Aurkezten dugun proposamenak arreta jarri nahi dio COVID19k sortutako egoerari. 

Garrantzitsua da  ikastetxeetan, ziurgabetasunez beteta ditugun ikasleen eta gure 

neska-mutilen gizarte-erantzukizuna lantzea. Guztiok bizitzen ari gara une historikoa , 

eta nahi dugu ikasleak kontziente izatea beraiek ere egoeraren protagonista direla, eta, 

gizabanako diren neurrian, erantzukizunaren parte direla: haurrek eta nerabeek beren 

burua eta giza harremanak zaintzeko erantzukizuna. 

Gazteak ez dira immuneak koronavirusarekin. Gaixotu ere egin daitezke, eta birusaren 

transmisore bihurtu. Ez daude salbuetsita;  maskarak erabili, eskuak garbitu eta urruntze 

fisikoari eutsi beharko diote berdin-berdin. 

Ikasleek autozainketa indartu behar dute eta norberaren jokabidearen eta ondorioen 

arteko harremana ezagutu, jokabide desegokien arriskuak aztertzeaz gain. Bestalde, 

asintomatikoak izateak ez du esan nahi beste pertsona batzuk kutsatzetik salbuetsita 

daudenik, hala nola lagunak, aitona-amonak edota gurasoak. 

Ekimena hiru hezkuntza-etapetara zuzentzen da, hau da, Haur, Lehen eta Bigarren 

Hezkuntzetara. Kasu guztietan, proposamenak garatu behar diren mailaren 

ezaugarrietara egokitu beharko dira. Azpimarratu nahi dugu edozein arlo edo 

irakasgaitatik landu daitekeela, bere diziplinarteko izaera dela eta. Era berean, posible 

da iradokitako gaietan sakontzea eta horien hedapena zabaltzea. 

Indarrean dagoen curriculumari jarraituz, ikasleek konpetentzia desberdinak garatzeko 

erronkak proposatzen dira. Hainbat jarduera ere proposatzen dira, ikasgeletan 

aurkituko dugun aniztasuna kontuan hartzeko. 

Azkenik, baliabideen eta materialen erreferentzia batzuk gehitu ditugu, proposamena 

zabaltzeko eta aberasteko. Europako Batzordeak bultzatutako e-Bug nazioarteko 

proiektuari aipamen berezia egiten diogu. Helburu nagusia haurrak eta gazteak 

kontzientziatu eta honako hauen garrantziaz ohartzea: ohitura higieniko egokiak izatea, 

antibiotikoak arduraz erabiltzea eta txertoak erabiltzea gaixotasun infekziosoak zabal ez 

daitezen. Bere webgunean hainbat baliabide praktiko eta osagarri deskarga daitezke 

hizkuntza askotan (euskara, gaztelania, ingelesa, frantsesa, alemana …). Gainera, bideo 
didaktikoak ere ikus daitezke, eta ikasleek jolas interaktiboekin modu ludikoan ikas 

dezakete. 

Azkenik, interesgarria izango litzateke irakasle-taldeek ekimen hau ikasleei laguntzeko 

testuinguru batean kokatzea, haien emozioak kudeatzen eta bizitako esperientzien 

aurrean nola jokatzen duten hausnartzen laguntzeko; horrek guztiak beren ikaskuntza-

prozesua autoerregulatzen lagunduko die. 
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COVID-19 Eskola eta Komunitatea 

DENOK DUGU 

ERANTZUKIZUNA, DENOK 

DUGU ARDURA 

Hezitzaile/maisu-maistrentzat marko 

kontzeptuala 

C
ovid-19a dela eta han-

hemenka jaso dugu 

informazioa. Osasun 

aldetik, ekonomia aldetik, 

egunerokotasunean egiten 

genituen ohituren 

eraldaketatik… Erabaki batzuk 

mundu mailan hartutakoak 

dira, beste batzuk estatu 

maila, beste batzuk 

lurraldeka, herrika, auzoka, 

etxeka…  

HITZ KLABEAK:  

• Norberaren nahitik hartutako 

ardura. 

• Taldekide aktiboa izatearen 

bizipena. 

• Gizarteak hartutako erabakiak  
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NORBERA ETA KOMUNITATEA 

Haur Hezkuntza 

COVID 19 HIGIENEA, OSASUNA ETA ELKABIZITZA 2020-2021 

IKASTURTEA



   

  Higieneak beti izan du osasunean eragina, 

egun, garbiketaren kontzientzia eta ardura inoiz 

baino handiagoa da. Horren kontzientzia hartu 

eta erantzukizuna izan badugula barneratzea, 

indibiduo zein talde bezala ezinbestekoa dugu. 

Horrekin batera, zaintzaren ardura dugu. Geure burua zaindu eta 

babesteaz haratago doana. Ni zaintzea, zu zaintzea bezain 

garrantzitsua denean. Nitik atera eta zu zaintzeko ardura izan. 

Zutik, gura. Gutik zura. Zutik, nira. Sarearen indarra eta ahulezia. 

Komunitatearen zaintzak, arduratik eta konpromisotik gehiago 

duen aro honetan.  

  Esku artean duzun proposamen honek, norbanakoaren 

identitatea eta taldearen pertenentziaren inguruan hausnartu, 

eztabaidatu eta kokatzeko helburua du.  
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BIZIKIDETZA 



G
izakiok taldearen beharra dugu. Bizitzaren zenbait egoera 

berezietan, ingurukoen laguntza ezinbestekoa da aurrera 

jarraitzeko. Horrela gertatzen da Covid-19k eragin digun 

egoerei aurre egin behar zaionean ere. Norbanakoa 

garrantzitsua da, baina pertsona berez da soziala eta edozein 

egoeraren aurrean, gure kideak ondoan ditugunean bidea 

errazagoa da. 

   Talde bateko kide garela sentitzeko, ezinbestekoa dugu 

lehenbizi, talde horrekiko atxikimendua garatzea. Talde izaera 

eta taldean norbanakoaren kokapena eta identitatea eraiki egin 

behar da ezer baino lehen. Hori garatze eta lortze aldera, 

proposamen ezberdin asko daude, hemen bat eskainiko dugu, 

nahiz eta jakin, makina bat daudela. Eskuartean duzun 

proposamen honek pentsamendu eta sentipenetatik, 

sinbolizazioko bidea eskaintzen du. Norbanakoa dagoen lekuan 

egonik, izan dena izanik ere, 

taldearen kide den heinean, 

taldekideei, orokorrean eta 

taldekideari, eskainiko dion 

akonpainamendua, alegia.  
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   Pertsona identitateari erreparatzen badiogu, 

norbanakoaren NIa, identitatearen eraikuntza, inguruneak 

eskaintzen didanarekin estuki loturik dago. Alegia, Espazioan 

gauzatzen diren momentu, erlazio, bizipenetan, alegia. Erlazio 

horretan, begiratu, jabetu, garatu, kokatu, onartu… hartu-eman, 

hots, har(r)-emanetan dago funtsa.   Errealitatearen dugun 

harremana baita garapenaren funtsa. Harremanetarako oso 

garrantzitsua da, atxikimendua. Geroz eta konektatuago, orduan 

eta hobeto egiten dugu akonpainamendua. Beraz, proposamen 

honetan, norbanakoa/taldea, harremanak eta akonpainamendua 

izango dugu bizkar-hezur.  

   Pertsonaren ongizatea, honek izan dituen eta dituen 

harreman horien segurtasunaren maila eta formaren araberakoa 

da. Hau da, bere desioak eta beharrak nola kudeatzen diren eta 

kudeatuko direnaren arabera oinarritzen da bere ongizatea. 

Pertsonaren ongizatearen funtsa gertatzen zaionaren baitan 

soilik ez dago, baizik eta gertatu, bizi eta interpretatzen 

duenaren arabera. Zer gertatzen zaion adierazi dazakenean eta 

baita ere, erraietatik sortzen zaizkionean ere. Bere ongizatea 

sentitzen duenaren baitan eta pentsatzen duenaren baitan 

dago.  

  Pertsonaren ongizatea aipatzen dugunean, pertsona horren 

inguruan hitz egitea,   aritzea dakar, baina baita ere inguratzen 

duen horrengan, bereziki, bere gertukoengan.  

  Pertsonaren ongizatea, familiaren eta gertuko lagunen bizi 

kondizioen ekitatearen baitan mugatzen da. Ongizatea, 

identifikatzen erraza den esperientzia pertsonala den arren, 

konplexua eta multidimentsionala den prozesua da.  
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G
arbitasuna ezinbesteko eremua da. Bi 

alderdi bereziko dira. Bata, haurrekin 

batera egiten den garbiketa unea. 

Bestea, espazio, material etab. 

Haurrekin egingo diren garbiketako esku-

hartzeak, era errespetutsuan, goxo, errespetuz 

eta alarmismotik at egingo dira. Eskolan, pardel aldaketa, 

komuneko buelta, mukiak kentzea… inguruko jada dauden  

esku-hartze protokoloak mantenuko dira baldin eta haurren 

beharrak, errespetua, aukeratzeko aukera eta garapeneko 

autonomiaren araberakoak badira. Hala ez balitz, protokoloak 

errebisatu eta haurraren ongizatea eta errespetua bermatu 

behar dira.  

   Haurrek zein higiene 

izan behar duten jada 

aurreko ikasturteetatik bizi 

izan dute,  baita etxean ere. 

H a l a e r e , e g u n , 

azpimarratzea eta azaltzea 

ezinbestekoa dugu. Eskuen 

garbitasuna:  mukiak, eztula, 

doministikua, komuneko buelta aurretik eta ondoren, jan aurretik 

eta ondoren… Orain arte egiten ari direna azpimarratzea eta 

azaltzea ere funtsezkoa da.  
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HIGIENEA 



  Espazioak garbi egongo dira. Orain arte erabili ez dugun 

materiala erretiratu. Barne espazioan dagoen dena egunean 

garbitu daitekeena izatea komeni da, eta ezin bada, erretiratu 

egunetarako. Espazio eta material guztiak garbituko dira haurrak 

etorri baino lehen. Aurrez programatu eta antolatuta izango 

dugu zein material aterako dugun egun bakoitzerako, zergatik, 

zertarako eta norentzat. Gogoratu material naturalak lehenetsiko 

direla. 

  Segurtasun-eta higiene-neurriei dagokienez, jarraitu beharko 

dira honako dokumentuak:  

 

Ikastetxeetan koronabirusaren aurrean jarduteko 

Protokolo Orokorra.  2020-2021 ikasturtea. 

 Ikasturte hasierako jarduteko- protokolo osagarria eta 

ikastetxeetan COVID-19 kasuak agertzen direnerako 

jardunbideak.  
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O
s a s u n a re n g a r r a n t z i a z s a r r i t a n 

konturatzen gara berau galtzen 

dugunean. Ez da oso erraza izaten 

sekula gaixo egon ez garenean jabetzea berarik 

gabe ezer gutxi garela. Hori haurrei luzatzea eta 

haurrekin hitz egitea interesgarria izango da 

e g o e r a 

beraren sustraiak zeintzuk 

diren sentitu dezaten.  

   Hortik, gure egoera 

honetan gu geu ez akaso 

baina bai inguruan ditugun 

pertsonengan eragin zuzena 

duela adierazi dezakegu. 

Filosofiaren bidez,liburuak, 

abestiak, komunikazioaren bidez egitea gaian oinarritzeko.   
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OSASUNA 



  Pertsonaren ongizatea, honek izan dituen eta dituen 

harreman horien segurtasunaren maila eta formaren araberakoa 

da. Hau da, bere desioak eta beharrak nola kudeatzen diren eta 

kudeatuko direnaren arabera oinarritzen da bere ongizatea. 

Pertsonaren ongizatearen funtsa gertatzen zaionaren baitan 

soilik ez dago, baizik eta gertatu, bizi eta interpretatzen 

duenaren arabera. Zer gertatzen zaion adierazi dezakeenean eta 

baita ere, erraietatik sortzen zaizkionean ere. Bere ongizatea 

sentitzen duenaren baitan eta pentsatzen duenaren baitan dago 

Harremanak osasuntsuak eta osoak izateko,   atxikimendua oso 

garrantzitsua da. Geroz eta konektatuago, orduan eta hobeto 

egiten dugu akonpainamendua. Beraz, proposamen honetan, 

n o r b a n a k o a - t a l d e a , h a r r e m a n a k e t a 

akonpainamendua izango ditugu bizkar-hezur.  
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PROPOSAMENA 



Konpetentziak: 

Helburuak: 

  

Edukiak: 
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OINARRIZKO ZEHAR KONPETENTZIAK 

-Hitzezko eta hitzik gabe komunikaziorako eta komunikazio 

digitalerako konpetentzia 

-Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

-Elkarbizitzarako konpetentzia 

-Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia 

-Norbera izaten ikaseko konpetentzia

-Covid-19 hitzaren kontzeptuak argi-ilunak dituela jabetzea, 

norbanakoak eta taldeak egingo duen bidearen alderdi 

argitsuenei indar eta  behar duen lekua emateko.  

-Indibiduoaren behar, nahi, desio eta beldurretik, talde izaera 

eta konpromisoaren garrantziaz jabetzea eta  

ardurak hartzea. 

-Norbanakoaren esku-hartzeak taldearengan, sarearengan duen 

eraginaz jabetzea, hartara, era kontzientean aritzeko. 

-Covid-19 izan dezakeen edo duen pertsonari atxikimendu 

afektibotik eta talde izaeratik, prozesuaren akonpainamendu 

doitua egitea, bidea goxoagoa egiteko.

-Norbanakoa. Bere izaera. 

-Taldea. Taldearen izaera. 

-Norbanakoak taldean duen lekua. Segurtasun afektiboa eta 

atxikimendua.  

-Norbanakoaren beldurrak, nahiak, desioak eta eskaintzak.  

-Atxikimendua duen taldearen akonpainamendua. 

Norbanakotik, taldera. Taldetik, norbanakora. 



Kokapena: 

  Pertsonaren ongizatea aipatzen dugunean, pertsona horren 

inguruan hitz egitea, aritzea dakar, baina baita ere inguratzen 

duen horrengan, bereziki, bere gertukoengan.  

• Ditugun ohiturak. 

• Izan ditugunak 

• Hartu behar ditugunak  

• Aldi baterakoak direnak 

• Betiko barneratzea interesatzen zaizkigunak 

  Pertsonaren ongizatea, familiaren eta gertuko lagunen bizi 

kondizioen ekitatearen baitan mugatzen da. Ongizatea, 

identifikatzen erraza den esperientzia pertsonala den arren, 

konplexua eta multidimentsionala den prozesua da.  

  Pertsona orok lagunak eta pertsonak behar ditu ongi 

sentiteko. Lagun egiteko, mediazioetarako, antolakuntza 

ezberdinen aurrean ajusteak egiteko, hots, denok behar ditugu, 

gure garapen ebolutiboaren arabera, harreman osasuntsuak eta 

egonkorrak. Horren baitan dago pertsonaren autoestimua, 

parte-hartzearen konfiantza, oreka afektiboa eta ikaspenak 

baliabideak, besteak beste.  

  Taldearekin aritzeko, denok eroso eta intimo hitz egin 

daitekeen leku bat aukeratuko dugu. Behin espazioa aukeratuta, 

norbanakoak bere buruarekin eta taldearekin kohesionatzeko 

proposamen bat egingo dugu.   Taldea jada kohesionatua 

badago, 2. Premisa egin dezakezu salto. Bestela, ezinbestean, 

taldekideak beraien arteko kohesioa egin beharko dute ( 1. 

premisa)  
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Talde kohesioa lantzeko, makinatxo bat 

proposamen daude. Bertan, bat emango dugu 

adibide bezala.  

 1.Hezitzaileak, espazioan mugitzeko aipamena egingo die. 

Lehenengo azkar, gero oso azkar, geroz eta azkarrago… 

Pixkanaka, erritmoa jaisten joango gara ariketa poliki, oso poliki, 

polikiagoa ibiliko garen arte (adibideak jarri daitezke garapen 

mailaren arabera ( karakolak bezala…). Behin tonua jeitsita, zoriz, 

pertsona bat aukeratzeko esango diegu. Pertsona horri 

begietara begiratu, eta dituen begiak (betileak, irisa, begien 

tamaina…), begirada (gardena, garbia, beldurtia,goxoa…), 

arnasketa…  

 Begietara begiratu, hitzik egin gabe, eskerrak eman 

norberarekin pasatutako minutu horiengatik, eskerrak eman. 

Agurtu. Abiatu oinez espazioan zehar. Errepikatu daiteke nahi 

beste jende kopuruarekin.   
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PREMISA 

1.



   

D e n o k b o r o b i l e a n 

eseri. Denok elkar ikusten dugun borobil goxo 

eta babesle batean. Taldeko kide garen heinean, honako galdera 

hauek botako ditu hezitzaileak. Galderok, bakoitzak era 

pertsonalean erantzungo ditu.  
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• Zer sentitzen du bakoitzak?

• Zein beldur, zein desio ditu bakoitzak?

• Nola zaindua izatea gustatuko litzaioke bakoitzari

• Zein ardura hartzeko prest dago besteengatik?

1. Nik Covid-19a banu, zein galdera izango nituzke?

2. Nire ikuspuntutik, egoera horretan zein  behar eta desio izango nituzke?

3. Nik zer uste dut egin dezakedala, Covid-19az inor ez dadin kutsatu?

4. Nik zer egin dezaket Covid-19a duen bati laguntzeko?

PREMISA 

2.

• Zer daki bakoitzak? 

• Zer daki taldeak, talde unitate bezala?

• Non kokatzen dute egoera beraien bizitzan?

1. Nik zer dakit Covid-19taz? 

2. Zer egin behar dut? Zergatik? Zertarako?

3. Zergatik dira garrantzitsuak neurri horiek? 

4. …



Ahoz goran, bakoitzak esan dezala taldearen aurrean 

galderon erantzuna. Hezitzaileak apuntatu ditzala 

hitzak, kontzeptuak, hots, ekarpen guztiak. Idatziz, 

bere lekua eta espazio har ditzatela hitzek ere.  
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PREMISA 

3.



Behin hitzok jaso eta metatuta, hezitzaileak 

honako premisa emango die.  

1. Jaso ditugun hitz guztietatik, aukeratu ezazue, 

nik ahoz esatean, zure barruan atentzioa, 

sentsazioa sortarazi dizun hitz edo kontzeptu bat. 

Hau da, zuek esan dituzuen hitz guztiak, ahoz gora 

esatean, batek edo batzuk zirrara berezia sortarazi 

dizue. Aukeratu bat.   Adibidez: Zaintza, umorea, 

mimoak, lasaitasuna, laguntza, harremana… 

2. Ondoren, aukeratu ondoren, espazio horretan 

dagoen objektu bat   zeinak sinbolizatuko edo 

adieraziko duen norberak aukeratutako hitza edo 

kontzeptua.  
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Objektua aukeratzerakoan, sinbolismoa, 

abstrakzioa maila tangible batera dakarte. 

Materialaren formak, pisuak,… pistak emango 

dizkigu zein momentutan dagoen, zer sentitu 

dezakeen…

PREMISA 

4.



3. Bitartean, helduak erritual baterako espazio bat 

aukeratuko du haurrak /ikasleak elkartuko diren 

borobilaren barnean. Bakoitzak nahi duen bezala 

jantzi dezake. Adibidez: oinarria izango den oihal 

edo mahai bat. Naturaren lau elementuen 

s inbol izaz ioa egingo duten elementuak 

( kandelak, harriak, belar lehorrak, ura...) eta jarri 

lau ertzetan. Usain batezez (inzientsoa, belar 

usaintsuak… ) jantzi mimoz eremu hori. 
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PREMISA 

5.



 Objektua aukeratu ahala, borobilean eseriko 

dira. Denok bat egin ondoren, bakoitza bere 

kontzeptu-hitz baten zaindari izendatuko du 

bere burua.  

 Adibidez: “ Ni Valentina naiz. Neure burua 

umorearen zaindari izendatzen dut “  

 (hezitzaileak aukeratutako espazio zaindu 

horretan jar dezala nahi duen bezala eta nahi 

duen tokian). Nahi izanez gero, bakoitzarentzat 

aukeratutako hitzaren funtsa adierazi dezake 

“zaindariak”... 
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PREMISA 

6.



  Ainguratu eta itxi. Denok zeren zaindari 

izango garen esan eta adierazi ondoren, saioa 

itxiko dugu. Adibidez, abesti esanguratsu bat 

abestu. Erritual bat sortu hurrengo saioetan erabiltzeko.  

 Taldearen ibilbidea, konpromisoak, gertaerak, beharrak, nahiak, 

desioak entzunaz eta esku-hartzeaz joango gara bideak aurrera 

egin ahala. Espazioak, identitateak, sinbolismoak, ardurak, 

kidetasuna, egoerak eta gertakariek erakutsiko digute zein 

pauso eman.  
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PREMISA 

7.
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DENON ARTEAN HOBETO 
Zure burua zaintzean, gu zaintzen gaituzu 

Lehen Hezkuntzako Etapa 
COVID 19- Proposamena 
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Zu zara gizartearen funtsezko pieza 
bat! 

Denok dugu erantzukizuna 

Pentsatu orain eraikuntzako piezak garela. Denak ezberdinak, baina, aldi 

berean, guztiak ezinbestekoak gure gizartea altxatzeko, sustengatzeko eta ez 

erortzeko. Pandemiaren kasuan gauza bera gertatzen da, birusaren 

zabalkundea saihesteko denok dugu erantzukizuna eta betebeharrak.  

Zer ikasiko dugu? 

Proposamen didaktiko honek 3 HELBURU 

DIDAKTIKO nagusi izango ditu:  
 

1

DENON ARTEAN HOBETO 
Zure burua zaintzean, gu zaintzen gaituzu  

LEHEN  HEZKUNTZA 

COVID 19 HIGIENEA, OSASUNA ETA ELKABIZITZA 2020-2021 IKASTURTEA

Eskuetako 

garbiketa 

sakon batek 40-60 

segundu irauten du. 

Segurtasun 

distantzia 

ezarri behar dugu. 

Gutxienez 

1,5metrokoa. 

Musukoa 

erabili beharko dute 

derrigorrez 6 urtetik 

gorako pertsona 

orok. 

BESTEAK BABESTU 

Besteak babesten 

dituzten higiene-

neurriak ikastea eta 

barneratzea

1

ZIKINKERIA EDONON 

Zikinkeriarekin 

kontaktuan gauden 

eguneroko egoeraz 

jabetzea eta neurriak 

hartzea

2

INGURUNEA ZAINDU 

Inguruarekiko 

errespetua lortzea: 

Hondakinen kudeaketa, 

uraren gastua… 

3

    GAKOAK 



Konpetentziak: 

 

Edukiak: 

2

OINARRIZKO ZEHAR KONPETENTZIAK 

-Hitzezko eta hitzik gabe komunikaziorako eta komunikazio digitalerako 

konpetentzia 

-Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

-Elkarbizitzarako konpetentzia 

-Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia 

-Norbera izaten ikaseko konpetentzia

OINARRIZKO DIZIPLINA BAITAKO KONPETENTZIAK 

-Hizkuntza-eta literatura- komunikaziorako konpetentzia 

-Zientziarako konpetentiza 

-Konpetentzia sozial eta zibikoa 

-Arterako konpentzia

-Norberaren gorputzaren autorregulazioa 

-Informazioaren lorpena, ulermena eta interpretazioa 

-Sormenaren bidezko ideien hautaketa eta adierazpena 

-Gatazken kudeaketa  

-Harreman pertsonaletan ahozko testuak 

-Solaskideen hizkuntza-erabilerarekiko errespetua 

-Ahozko testuen ekoizpen-prozesuan estrategiak 

-Gizakiaren ongizaterako eta gaixotasunen prebentziorako ohitura 

osasungarriak 

-Nork bere gorputzaren zainketa arduratsua 

-Pertsonen zainketak eta osasunak dimentsio soziala 

-Inguruneko elementu naturalen kontserbazioarekiko sentsibilizazioa eta 

errespetua 

  



 

A
mestu izan bagenu ere, 

inor ez zen gai izango 

mundu mailan bizi 

dugun egoera irudikatzeko. 

Birus bat gai izan da mundua 

geldiarazteko eta haren aurkako 

borroka guztion erantzukizuna 

dela ikusarazteko. Horregatik, 

simulazio bat egingo dugu: imajina dezagun egoera honi 

irtenbideak emateko gaitasuna eman digutela. 

 Hainbat erronken aurrean topatuko gara eta horietako bakoitzari 

irtenbidea eman beharko diogu: 

1. Erronka: Zaindu maite duzun hori 

2. Erronka: Zikinkeria non, arreta hor 

3. Erronka: Ingurunea zaindu dezagun 

3

Jada ez gara ikasleak, 

 orain Jakintsuen Kontseilua gara! 



1. Erronka:  

Hara! Eskutitz bat heldu zaigu! Ireki dezagun ea 

zer dioen: 

4

ZAINDU MAITE DUZUN 

HORI! 

1

 Jakintsu-kontseilu hori: 

   Zer moduz zaudete? Momentuz, ezin dugu gure identitatea 
argitu. Gure arteko sekretu bat izango da. Konfiantza izan behar 
duzue gugan, guk zuengan jarri duguna bezain beste. 
Zuengana jotzen dugu zuen trebezia eta jakinduria  behar 
ditugulako. Estualdi batean gaude, eta zuen laguntza  
ezinbestekoa zaigu egoera gainditzeko. 

   Tarte batez dohai berezi eta magiko bat utziko dizuegu: 
denboran atzera egiteko ahalmena. Bai, bai, atzera egin eta 
bere garaian aukerarik onena hartu ez zuten pertsona batzuei 
lagundu ahal izango diezue. 

  Prest zaudete? Jarraian, gutun honekin batera, eman 
dizuegun boterea erabiliz konpondu behar dituzuen egoerak 
aurkeztuko dizkizuegu. Zuen maisu-maistrak argibide gehiago 
emango dizkizue. 

  Eskerrik asko zuen lanagatik! Agur bero bat. 

Misteriotsuak 



Jarduera: 

M
isteriotsuek esan duten 

moduan, gutunazalean 

bertan hainbat pertsonen 

egoera batzuk agertzen zaizkigu. 

Pandemia-garaian arauak bete ez 

dituzten edota egoera zailak 

bizitzeko zorian dauden pertsonak 

dira. Baina zortea izan dute, zuek, 

Jakintsuen Kontseiluak, denbora 

atzera egiteko ahalmena duzuenez, 

lagun ahal izango baitiezue. Irakur 

ditzagun egoerak! 
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Jon Mikel 10 urte 

Eskolatik bueltan etxera joan da Mikel etxeko lanak egitera. 

Bukatu orduko bere etxe azpiko plazara jeitsi da lagunekin 

jolastera. Helduen begirada galdu duenean, musukoa lepotik 

zintzilik jarri du. Jon Mikelen laguna, Luis, doministikuka eta 

eztulka ari da.   

Jon Mikelen ama iritsi da, arrapaladan musukoa jantzi eta hauxe 

esan dio amak:  

-Maitia, agurtu lagunak, aiton-amonen etxera goaz bisita egitera.  
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Andrea 11 urte 

Martxotik hona pandemiaren egoerari aurre egiteko arau guztiak 

bete ditu. Dagoeneko nazkatuta dago eta gainera uste du eskuak 

hainbeste aldiz garbitzeak ez duela zentzu handirik. Eskolatik 

bueltan lagunekin geratu da parkean bolo-bolo dagoen jolasean 

aritzeko. 

Andreak ez ditu egun osoan eskuak garbitu eta lagunen kartak 

eta panpintxoak ukitzen ari da behin eta berriro.  

Bapatean Iratiren ama agertu da bere anai jaioberriarekin. 

Andrea Bittor tikia agurtzera joan da eta masailatik heldu dio. 

Jamila, 7 urte 

Duela bi egun eztarriko minarekin dabil baina ez dio bere 

gurasoei ezer esan. Gaur bere lagun minaren urtebetze festara 

joan nahi du. Sekulako oparia erosi dio. Uda osoa eman du dirua 

aurrezten horretarako, ezin du hutsik egin.  

Festara iritsi da eta gelako lagun guztiak zeuden, ia 18 lagun. 

Jamilak segituan ikusi du Lore bere lagun kuttuna, berarengana 

joan da eta estu besarkatu dio.  



   

  Hiru egoera ezberdinen aurrean topatzen 

gara. Orain, banan banan aztertuko ditugu egoerak eta 

“denbora-atzera egiteko gaitasunarekin” irtenbide bat emango 

diegu. 

Azterketa egiteko galderak: 

1. Zertan egin du huts pertsonai bakoitzak? 

2. Denbora-atzera eginez gero zer aholku emango 

zenioke? 

3. Zergatik da garrantzitsua zuk emandako aholkua 

betetzea? 

Adibidez: Ez izan alferrontzi, eta eskuak garbitzerkoan ondo 

igurtzi! 

 Eskola osoko haur guztien leloak ikusgari jarri ditzakegu 

eskolako espazioetatik! Hona hemen 1. erronkaren ekoizpena. 
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  Azterketa banaka egin daiteke. Ondoren maisu-maistrak 

ozen irakurtzeko eskatuko du. Denon proposamenak jasoko 

ditugu eta eskolako kanpainarako LELOEN ERAKUSKETA 

EGINGO DUGU. 

Denbora soberan izan baduzu: 

Ausartu zaitez JAKIN-MINA ELIKATZEKO JARDUREKIN



 

2. Erronka: 

 Hona hemen Misteriotsuek bidalitako 

bigarren komunikazioa. Oraingoan ez dugu 

eskutitz bat jaso, oraingoan, TELEGRAMA bat 

jaso dugu. Honela dio: 

8

ZIKINKERIA NON, 

ARRETA HOR! 

2

Jakintsu-kontseilu hori   STOP 

Eskerrik asko zuen laguntzagatik STOP 

Oraingoan ikerketa txiki bat egitea eskatu behar dizuegu STOP 

Birus-gabeko eskolak behar ditugu STOP 

Horregatik birus edota zikinkeria non topatu daitekeen identifikatu 

 behar dugu  STOP 

Zuen laguntza ezinbestekoa zaigu STOP 

Eskerrik asko denagatik STOP 

Misteriotsuak 



 

B
igarren erronka dugu hau. 

Misteriotsuek zikinkeriaren eta 

birusen eraginpean gauden 

uneak eta lekuak identifikatzeko 

eskatzen digute. Horregatik, bidaia 

birtual bat egingo dugu (pertsonen 

mugimenduak saihestu behar 

baitugu) gure egunerokotasunean 

zehar.  

 Jaikitzen garenetik oheratu arte, zer 

leku eta une daude birusen 

eraginpean?  

 Osatu dezagun honako taula denon 

artean:  

Egoera /Lekua Non topatu ditzakegu birusak? Zer egin dezakegu birusa 

saihesteko?

9



 

  Osatutako taulan eskolari dagozkion egoerak 

edo lekuak ere agertu dira. Zergatik ez ditugu identifikatzen eta 

seinalatzen? Egin dezagun! Baina nola? Guk sortuko dugu BIRUS 

ikurrekin, azken hauek birus onak izango dira, gu zainduko 

gaituenak 

  Gure birusak sortuko ditugu. Birus horiek onak izango dira, 

arreta gehien jarri behar diegun lekuak edo uneak adierazteko 

erabiliko ditugulako.  

 Adibidez: gure BIRUS onaren seinale bat 

jarriko dugu komunetako ateetan  honako 

esaldi honekin: 

 Aizu! Eskuak garbitu al dituzu? 

  Hona hemen gure bigarren erronkaren ekoizpena! 

10

Denbora soberan izan baduzu: 

Ausartu zaitez JAKIN-MINA ELIKATZEKO JARDUEREKIN



 

3. Erronka:  

  Hara! Bi gutunazal iritsi zaizkigu. Azkenak 

izango ote dira? Lehenengoak bi argazki eta 

lau galdera ditu:  

1.Zer gertatzen ari da? 

2. Zer arrisku ikusten dituzu egoera honetan? 

3. Nor da horren guztiaren erantzulea? 

4. Zer egin dezakegu egoera konpontzeko? 

Argazkiak: 

11

INGURUNEA ZAINDU 

DEZAGUN 

3



 Bigarrena “Jakintsuen Kontseiluari” zuzendutako 

eskutitz bat da. Eta honekoa dio: 
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 Jakintsu-kontseilu hori: 

Hauxe izango da gure azkeneko eskaria . 

Estualdi batean gaude, eta zuen laguntza  

ezinbestekoa da egoera gainditzeko. 

Begiratu arretaz helarazi dizkizuegun bi argazkiak.  

Benetakoak dira, munduko hainbat txokoetatik hartuak. 

 Irtenbide bat bilatu behar da. Zer egin dezakegu? 

 Zuen erantzunaren zain gaude.  

Agur bero bat eta eskerrik asko zuen laguntzagatik. 

Misteriotsuak 



Jarduera: 

I
rakurri arretaz Misteriotsuek bidalitako eskutitza. Gure laguntza 

behar dutela diote.  Bide batez, arretaz begiratu heldu zaizkigun 

bi argazkiak. Bertan datozen galderak erantzun behar ditugu 

baina, zer iruditzen zaizue hausnarketa kolektibo bat egiten 

badugu lehenik eta behin:  

-Horrelako irudiak ezagunak egiten 

zaizkizue? 

-Zuen herriko/auzoko kaleetatik paseatzen 

zaretenean horrelako egoerekin topo egin 

duzue? 

-Nola sentitzen zarete? 

Hausnarketa egin ondoren, Misteriotsuek 

bidalitako argazkiekin batera luzatu 

dizkiguten galderak erantzuten saituko gara. Ahal bada, 1-2-4 

Dinamika kooperatiboa erabiliko dugu.  

 Ideiak partekatu ondoren 3. galderari arreta jarriko diogu: 

 Taldeetan  ateratako ideiak bilduko ditugu eta eskolan 

sentsibilizazio kanpaina bati helduko diogu. Hona hemen gure 

hirugarren erronkaren  ekoizpena. 
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Denbora soberan izan baduzu: 

Ausartu zaitez JAKIN- ELIKATZEKO JARDUREKIN



Hiru erronkak aurrera ateratzeko gai izan gara. 

Gauza asko ikasi ditugu. Eta, agian, bateratzeko eta praktikan 

jatzeko unea da (ziurrenik zuetako askok jada ari zaretela, ari 

garela). Baina norbaitek pentsatu du nor izan daitekeen 

“Misteriotsuak”? Inork ez?  

 Nork uste duzue nahi duela gu guztiok kontziente izatea 

denon artean aurre egin diezaiogun bizi dugun egoerari? Ez, ez 

da zure familia, ezta zure maisu-maistrak ere, egia esan, denok 

gara, benetan, Misteriotsuak gu guztiok gara: Gu, gizartea, gure 

komunitatea! 

Beraz, zaindu maite dituzun horiek! 
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JAKIN-MINA ELIKATZEKO  
JARDUERAK



1. Erronkako jarduera osagarria: 

 Lehenengo erronka honetan TELEGRAMA komunikatzeko 

bide bat da. Ezagutzen al zenuen? Telegramari buruz pixka bat 

gehiago ikertzea proposatzen dizut. Adibidez: 

-Nola funtzionatzen du? 

-Nork asmatu zuen? 

-Gaur egun erabiltzen al da? 

Beste erronka txiki bat luzatzen dizut: Ikertu ezazu zergatik sartzen 

zen “Stop” hitza antzinako telegrametan 

… eta interesatzen zaizun edozer bitxikeri gehiago topatu 

16



 

  

2. Erronkako jarduera osagarria: 

Bigarren erronkan birusa gora, birusa behera ibili gara baina ba al 

dakizu ezberdintzen hiru hitz hauek? 

 BIRUSA 

BAKTERIA 

MIKROBIO 

  

  

  

Ikertu ezazu, eta ikasten duzuna gelako gainontzekoekin 

partekatu! 

17



3. Erronkako jarduera osagarriak:  

A. JARDUERA: 

Hirugarren erronkan hondakinei buruz hitz egin dugu, eta 

hondakin bakoitzak leku egoki batean egon behar duela esan 

dugu. Baina pentsatu duzu zein edukiontzietan bota behar 

ditugun honako material hauek? 
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B. JARDUERA: 

Bigarren  jarduera honetan ingurumenaren zaintzaren inguruan 

zerbait gehiago jakingo dugu. Horretarako, albiste bat irakurriko 

dugu.  

Irakurri aurretik: 

Baina hasi baino lehen, galderatxo bat: 

Hitz arraro xamarra da baina egun asko erabiltzen da. Ea gelako 

norbaitek dakien esanahia edota kapaza den azaltzeko 

gainontzeko kideei.  

19

Ba al dakizu zer esan nahi duen hitz honek? 

BIODEGRADATU



I 

Testua: 

Irakurriko dugu testua arretaz. Ezagutzen ez ditugun hitzak 

galdetuko ditugu: 

Hala zehazten du Nafarroako 

Gobernuak, komunitate 

horretako Hondakinen Kontsortzioarekin batera, garatu duen ‘Ibaiko 

beste arrainak’  erakusketak. Iniziatiba horrek herritarrak COVID-19aren 

aurrean babesteko neurri nagusiez nora bota behar dituenaren inguruan 

sentsibilizatzea du helburu. 

Gobernu foralak txosten batean helarazi duenez, musukoak eta 

eskularruak bizitzak salbatu eta COVID-19 gaixotasunaren zabalkundea 

oztopatzeko elementu garrantzitsuak bihurtu dira, baina modu egokian 

zaborretara bota ezean, ingurugiroarentzat arrisku handia bihur litezke. 

Behin erabilita, errefusaren edukiontzira bota behar dira, eta inoiz ez 

lurrera. 

20

Maskara kirurgikoek 400 urte inguru 

behar dituzte deskonposatzeko 

Musuko kirurgikoek 400 urtera arte behar dituzte 

deskonposatzeko; eskularri biodegradagarriek, ostera, 30 urte 

inguru. 

https://www.nilsa.com/es/que-hacemos/consorcio-de-residuos-de-navarra/
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/07/02/las-mascarillas-quirurgicas-pueden-tardar-hasta-400-anos-en-descomponerse-en-la-naturaleza
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/07/02/las-mascarillas-quirurgicas-pueden-tardar-hasta-400-anos-en-descomponerse-en-la-naturaleza
https://www.eitb.eus/eu/albisteak/gizartea/osoa/7252306/koronabirusa-maskarak-erabili-jarri-eta-noiz-bota/


Azken hilabeteotan kaleetan edota ura arazteko makinen sarreretan 

aurkitutako maskara kopuruak nabarmen egin du gora. Horren harira, 

Nafarroako Gobernuak gogorarazi nahi izan du erabilera bakarreko 

musukoak polipropilenoz eginak egoten direla kasu gehienetan, erregai 

fosiletatik lortutako plastiko mota bat. Material horrek mikroplastikoak 

sortzen ditu desegiten doan heinean, eta sarritan ibai eta erreketan 

amaitzen dute, eta 400 urtera arte behar izaten dute deskonposatzeko. 

Nitrilo edo binilo oinarriarekin egindako eskularruak, bestalde, ez dira 

biodegradagarriak, eta latexezko oinarria dutenak, hala badira ere, 30 bat 

urte behar dituzte desegiteko. 

 ‘Ibaietako beste arrainak’ pandemia garaian ere hondakinen sorrera 

gutxiagotzea posiblea eta beharrezkoa dela gogorarazteko sortu den 

proiektu bat da. Horrenbestez, erabilera bakarrekoak baino, 

berrerabilgarriak diren produktuak erabiltzeko deia egin die herritarrei. 

Erakusketarekin batera margotzeko  2.500 koaderno ere egin dituzte 

ilustraziorik esanguratsuenak jasotzeko, eta horiek Nafarroako hainbat 

ospitaletan dauden umeei banatuko zaizkie. 

Iturria: EITB Albisteak 

https://www.eitb.eus/eu/albisteak/gizartea/osoa/7343674/maskara-kirurgikoek-400-urte-inguru-behar-

dituzte-deskonposatzeko/ 
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https://www.eitb.eus/eu/albisteak/gizartea/osoa/7343674/maskara-kirurgikoek-400-urte-inguru-behar-dituzte-deskonposatzeko/
https://www.eitb.eus/eu/albisteak/gizartea/osoa/7343674/maskara-kirurgikoek-400-urte-inguru-behar-dituzte-deskonposatzeko/


Irakurri ondoren: 

Erantzun galdera hauek: 

1.-Zer da “ Ibaiko beste arrainak”? 

2.-Zer dio Nafarroako Gobernu Foralak ateratako txostenak? 

3.-Ea asmatzen duzuen. Zenbat denbora ematen dute honako produktuek 

biodegradatzen? Lotu itzazu erantzunak. 

Kuriositatez… 

Oraindik jakimina ez baduzu asetu, hemen duzu musuko 

biodegradagarrien inguruko albiste bat bideo batean. Ea zer ikasten 

duzun eta zer partekatu dezakezun zure kideekin! 

https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/videos/detalle/7491044/video-una-empresa-

francesa-fabricara-primera-mascarilla-compostable-europa/ 

PRODUKTUA BIODEGRADATZEN TARDATZEN 

DITUEN URTEAK

Papera 5 ute

Edari baten lata 150 eta 200 urte bitartean

Txiklea  Urte bete (365 egun)

Plastikozko poltsak 10 urte

22

https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/videos/detalle/7491044/video-una-empresa-francesa-fabricara-primera-mascarilla-compostable-europa/
https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/videos/detalle/7491044/video-una-empresa-francesa-fabricara-primera-mascarilla-compostable-europa/
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COVID 19 HIGIENEA, OSASUNA ETA ELKABIZITZA 2020-2021 IKASTURTEA

DENON ARTEAN HOBETO 
Zure burua zaintzean, gu zaintzen gaituzu 

Bigarren Hezkuntzako Etapa 
COVID 19- Proposamena 



2



 

Zu zara gizartearen funtsezko pieza 
bat! 

Denok dugu erantzukizuna 

Inoiz eraikuntzako edo talde-orekako jokoetan jokatu baduzu, koordinazioa, 

talde-lana eta banakako ardura funtsezkoak direla egiaztatu ahal izan duzu, 

taldearen funtzionamendurako eta arrakastarako. Bada, antzeko zerbait 

gertatzen da zure erantzukizunarekin, gizarte honen parte baikara COVID-19 

birusa ez zabaltzeko. 

Zer ikasiko dugu? 

Proposamen didaktiko honek 3 HELBURU 

DIDAKTIKO nagusi izango ditu:  
 

1

DENON ARTEAN HOBETO 
Zure burua zaintzean, gu zaintzen gaituzu  

DBH 

COVID 19 HIGIENEA, OSASUNA ETA ELKABIZITZA 2020-2021 IKASTURTEA

Eskuetako 

garbiketa 

sakon batek 40-60 

segundu irauten 

du. 

Segurtasun 

Distantzia 

ezarri behar dugu. 

Gutxienez 

1,5metrokoa. 

Musukoa 

erabili beharko dute 

derrigorrez 6 urtetik 

gorako pertsona orok. 

BESTEAK BABESTU 

Besteak babesten 

dituzten higiene-

neurriak ikastea eta 

barneratzea

1

ZIKINKERIA EDONON 

Zikinkeriarekin 

kontaktuan gauden 

eguneroko egoeraz 

jabetzea eta neurriak 

hartzea

2

INGURUMENA ZAINDU 

Inguruarekiko 

errespetua lortzea: 

Hondakinen 

kudeaketa, uraren 

gastua… 

3

    GAKOAK 



Konpetentziak: 

 

Edukiak: 

2

OINARRIZKO ZEHAR KONPETENTZIAK 

-Hitzezko eta hitzik gabe komunikaziorako eta komunikazio digitalerako 

konpetentzia 

-Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

-Elkarbizitzarako konpetentzia 

-Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia 

-Norbera izaten ikaseko konpetentzia

OINARRIZKO DIZIPLINA BAITAKO KONPETENTZIAK 

-Hizkuntza-eta literatura- komunikaziorako konpetentzia 

-Zientziarako konpetentiza 

-Konpetentzia sozial eta zibikoa 

-Arterako konpentzia

-Norberaren gorputzaren autorregulazioa 

-Informazioaren lorpena, ulermena eta interpretazioa 

-Sormenaren bidezko ideien hautaketa eta adierazpena 

-Gatazken kudeaketa  

-Harreman pertsonaletan ahozko testuak 

-Solaskideen hizkuntza-erabilerarekiko errespetua 

-Ahozko testuen ekoizpen-prozesuan estrategiak 

-Gizakiaren ongizaterako eta gaixotasunen prebentziorako ohitura 

osasungarriak 

-Nork bere gorputzaren zainketa arduratsua 

-Pertsonen zainketak eta osasunak dimentsio soziala 

-Inguruneko elementu naturalen kontserbazioarekiko sentsibilizazioa eta 

errespetua 

  



 

A
mestu izan bagenu ere, 

inor ez zen gai izango 

mundu mailan bizi 

dugun egoera irudikatzeko. 

Birus bat gai izan da mundua 

geldiarazteko eta haren aurkako 

borroka guztion erantzukizuna 

dela ikusarazteko. Horregatik, 

simulazio bat egingo dugu: imagina dezagun egoera honi 

irtenbideak emateko gaitasuna eman digutela. 

 Hainbat erronken aurrean topatuko gara eta horietako bakoitzari 

irtenbidea eman beharko diogu: 

1. Erronka: Zaindu maite duzun hori 

2. Erronka: Zikinkeria non, arreta hor 

3. Erronka: Ingurunea zaindu dezagun 
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Jada ez gara ikasleak, 

 orain Jakintsuen Kontseilua gara! 



1. Erronka:  

Hara! Eskutitz bat heldu zaigu! Ireki dezagun ea 

zer dioen: 
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 Jakintsu-kontseilu hori: 

   Zer moduz zaudete? Momentuz, ezin dugu gure identitatea 
argitu. Gure arteko sekretu bat izango da. Konfiantza izan behar 
duzue gugan, guk zuengan jarri duguna bezain beste. 
Zuengana jotzen dugu zuen trebezia eta jakinduria behar 
ditugulako. Estualdi batean gaude, eta zuen laguntza  
ezinbestekoa zaigu egoera gainditzeko. 

   Tarte batez dohai berezi eta majiko bat utziko dizuegu: 
denboran atzera egiteko ahalmena. Bai, bai, atzera egin eta 
bere garaian aukerarik onena hartu ez zuten pertsona batzuei 
lagundu ahal izango diezue. 

  Prest zaudete? Jarraian, gutun honekin batera, eman 
dizuegun boterea erabiliz konpondu behar dituzuen egoerak 
aurkeztuko dizkizuegu. Zuen maisu-maistrak argibide gehiago 
emango dizkizue. 

  Eskerrik asko zuen lanagatik! Agur bero bat. 

Misteriotsuak 

BESTEAK BABESTU 

1



Jarduera: 

M
isteriotsuek esan duten 

moduan, gutunazalean 

bertan hainbat pertsonen 

egoerak agertzen zaizkigu. 

Pandemia-garaian arauak bete ez 

dituzten edota egoera zailak 

bizitzeko zorian dauden pertsonak 

dira. Baina zortea izan dute, zuek, 

Jakintsuen Kontseiluak, denbora 

atzera egiteko ahalmena duzuenez, 

lagun ahal izango baitiezue. Irakur 

ditzagun egoerak! 
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Andoni 15 urte 

Institututik bueltan etxera joan da Andoni etxeko lanak egitera. 

Bukatu orduko bere etxe azpiko plazara jeitsi da lagunekin 

egotera. Plazaren atzeko banku batean eseri da lagun koadrila. 

Inor begira ez dutenez, Andonik musukoa lepotik zintzilik jarri du. 

Andoniren laguna, Mikel, doministikuka eta eztulka dabil.  

Andoniren amak mezu bat bidali dio mugikorrera: 

-Andoni, agurtu lagunak eta zatoz nire bila, aiton-amonen etxera 

goaz bisita egitera.  
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Liz, 13 urte 

Martxotik hona pandemiaren egoerari aurre egiteko arau guztiak 

bete ditu. Dagoeneko nazkatuta dago eta gainera uste du eskuak 

hainbeste aldiz garbitzeak ez duela zentzu handirik. Institututik 

bueltan lagunekin geratu da parkean bolo-bolo dabilen musika 

talde baten azken kantaren bideo bat grabatzeko. 

Lizek ez ditu egun osoan eskuak garbitu eta lagunen mugikorrak 

ukitzen eta elkarren artean besarkatzen dabil. Bapatean Lorena 

agertu da bere anaia jaioberriarekin. Liz Bittor tikia agurtzera joan 

da eta maisailatik heldu dio. 

Miren Hoa, 16 urte 

Duela bi egun eztarriko minarekin dabil baina ez dio bere 

gurasoei ezer esan. Gaur bere lagun minaren urtebetze festara 

joan nahi du. Sekulako oparia erosi dio. Uda osoa eman du dirua 

aurrezten horretarako, ezin du hutsik egin.  

Festara iritsi da eta gelako lagun guztiak zeuden, ia 18 lagun. 

Miren segituan ikusi du Lore bere lagun kuttuna, berarengana 

joan da eta estu besarkatu du.  



   

  Hiru egoera ezberdinen aurrean topatzen 

gara. Orain, banan-banan aztertuko ditugu egoerak eta 

“denbora-atzera egiteko gaitasunarekin” irtenbide bat emango 

diegu. 

Azterketa egiteko galderak: 

1. Zertan egin du huts pertsonaia bakoitzak? 

2. Denbora-atzera eginez gero zer aholku emango 

zenioke? 

3. Zergatik da garrantzitsua zuk emandako aholkua 

betetzea? 

Adibidez: Ez izan alferrontzi, eta eskuak garbitzerakoan ondo 

igurtzi! 

  Institutu espazio orotik gazte guztien leloak ikusgari jarri 

ditzakegu espazioetatik! Hona hemen 1. erronkaren ekoizpena. 
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  Azterketa banaka egin daiteke. Ondoren irakasleak ozen 

irakurtzeko eskatuko du. Denon proposamenak jasoko ditugu 

eta eskolako kanpainarako LELOEN ERAKUSKETA EGINGO 

DUGU. 

Denbora soberan izan baduzu: 

Ausartu zaitez JAKIN-MINA ELIKATZEKO JARDUEREKIN



2. Erronka: 

 Hona hemen Misteriotsuek bidalitako bigarren 

komunikazioa. Oraingoan ez dugu eskutitz bat 

jaso, oraingoan, TELEGRAMA bat jaso dugu. 

Honela dio: 
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ZIKINKERIA EDONON 

2

Jakintsu-kontseilu hori   STOP 

Eskerrik asko zuen laguntzagatik STOP 

Oraingoan ikerketa txiki bat egitea eskatu behar dizuegu STOP 

Birusik gabeko eskolak behar ditugu STOP 

Horregatik birus edota zikinkeria non topatu daitekeen identifikatu 

 behar dugu  STOP 

Zuen laguntza ezinbestekoa zaigu STOP 

Eskerrik asko denagatik STOP 

Misteriotsuak 



 

B
igarren erronka dugu hau. 

Misteriotsuek zikinkeriaren eta 

birusen eraginpean gauden 

uneak eta lekuak identifikatzeko 

eskatzen digute. Horregatik, bidaia 

birtual bat egingo dugu (pertsonen 

mugimenduak saihestu behar 

baitugu) gure egunerokotasunean 

zehar.  

 Jaikitzen garenetik oheratu arte, zer 

leku eta une daude birusen 

eraginpean?  

 Osatu dezagun honako taula denon 

artean:  

Egoera /Lekua Non topatu ditzakegu birusak? Zer egin dezakegu birusa 

sahiesteko?
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  Osatutako taulan institutuari dagozkion egoerak edo lekuak 

ere agertu dira. Zergatik ez ditugu identifikatzen eta seinalatzen? 

Egin dezagun! Baina nola? Guk diseinatuko ditugu 

SEINALIZAZIOAK! Sarean topatu ditzakegu doanekoak diren 

diseinu programez edota institutuak berak dituen diseinu 

programez baliatu gaitezke ere . 

  Seinalizazioak diseinatuko ditugu. Ikur horiek arreta gehien 

jarri behar diegun lekuak edo uneak adierazteko erabiliko 

ditugulako.  

 Adibidez: gure IKUR/SEINALEa 

jarriko dugu komunetako ateetan  

honako esaldi honekin: 

 Aizu! Eskuak garbitu al dituzu? 

   

Hona hemen gure bigarren erronkaren ekoizpena! 
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Denbora soberan izan baduzu: 

Ausartu zaitez JAKIN-MINA ELIKATZEKO JARDUEREKIN



 

3. Erronka:  

  Hara! Bi gutunazal iritsi zaizkigu. Azkenak 

izango ote dira? Lehenengoak bi argazki eta lau 

galdera ditu:  

1.Zer gertatzen ari da? 

2. Zer arrisku ikusten dituzu egoera honetan? 

3. Nor da horren guztiaren erantzulea? 

4. Zer egin dezakegu egoera konpontzeko? 

Argazkiak: 
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INGURUNEA ZAINDU 

DEZAGUN! 

3



 Bigarrena “Jakintsuen Kontseiluari zuzendutako eskutitz bat da. 

Eta honekoa dio: 
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 Jakintsu-kontseilu hori: 

Hauxe izango da gure azkeneko eskaria: 

Estualdi batean gaude, eta zuen laguntza  

ezinbestekoa da egoera gainditzeko. 

Begiratu arretaz helarazi dizkizuegun bi argazkiak.  

Benetakoak dira, munduko hainbat txokoetatik hartuak. 

 Irtenbide bat bilatu behar da. Zer egin dezakegu? 

 Zuen erantzunaren zain gaude.  

Agur bero bat eta eskerrik asko zuen laguntzagatik. 

Misteriotsuak 



Jarduera: 

I
rakurri arretaz Misteriotsuek bidalitako eskutitza. Gure laguntza 

behar dutela diote.  Bide batez, arretaz begiratu heldu zaizkigun 

bi argazkiak. Bertan datozen galderak erantzun behar ditugu 

baina, zer iruditzen zaizue hausnarketa kolektibo bat egiten 

badugu lehenik eta behin?  

-Horrelako irudiak ezagunak egiten 

zaizkizue? 

-Zuen herriko/auzoko kaleetatik paseatzen 

zaretenean horrelako egoerekin topo egin 

duzue? 

-Nola sentitzen zarete? 

Hausnarketa egin ondoren, Misteriotsuek 

bidalitako argazkiekin batera luzatu 

dizkiguten galderak erantzuten saituko gara. Ahal bada, 1-2-4 

Dinamika kooperatiboa erabiliko dugu.  

 Ideiak partekatu ondoren 3. galderari arreta jarriko diogu: 

 Taldeetan  ateratako ideiak bilduko ditugu eta eskolan 

sentsibilizazio-kanpaina bati helduko diogu. Hona hemen gure 

hirugarren erronkaren  ekoizpena. 
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Denbora soberan izan baduzu: 

Ausartu zaitez JAKIN-MINA ELIKATZEKO JARDUEREKIN



Hiru erronkak aurrera ateratzeko gai izan gara. 

Gauza asko ikasi ditugu. Eta, agian, bateratzeko eta praktikan 

jatzeko unea da (ziurrenik zuetako asko jada ari zaretela, ari 

garela). Baina norbaitek pentsatu du nor izan daitekeen 

“Misteriotsuak”? Inork ez?  

 Nork uste duzue nahi duela gu guztiok kontziente izatea 

denon artean aurre egin diezaiogun bizi dugun egoerari? Ez, ez 

da zure familia, ezta zure maisu-maistrak ere, egia esan, denok 

gara, benetan, Misteriotsuak gu guztiok gara: gu, gizartea, gure 

komunitatea! 

Beraz, zaindu maite dituzun horiek! 
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JAKIN-MINA ELIKATZEKO  
JARDUERAK



1. Erronkako jarduera osagarria: 

 Lehenengo erronka honetan TELEGRAMA komunikatzeko 

bide bat da. Ezagutzen al zenuen? Telegramari buruz pixka bat 

gehiago ikertzea proposatzen dizut. Adibidez: 

-Nola funtzionatzen du? 

-Nork asmatu zuen? 

-Gaur egun erabiltzen al da? 

Beste erronka txiki bat luzatzen dizut: Ikertu ezazu zergatik sartzen 

zen “Stop” hitza antzinako telegrametan. 

… eta interesatzen zaizun edozer bitxikeri gehiago topatu 
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2. Erronkako jarduera osagarria: 

A. JARDUERA: 

Bigarren erronkan birusa gora, birusa behera ibili gara baina ba al 

dakizu ezberdintzen hiru hitz hauek: 

BIRUSA 

BAKTERIA 

MIKROBIO 

Ikertu ezazu, eta ikasten duzuna gelako gainontzekoekin 

partekatu! 
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B. JARDUERA: 

 Pandemia dela eta, azken hilabeteotan zerbait etengabe 

esaten ari bada, birusaren propagazioa gutxitzen lagunduko 

duen txerto baten beharra izan da. Baina pentsatu al duzu inoiz 

zer den txerto bat benetan? Nola funtzionatzen du? Zergatik dira 

garrantzitsuak gizakiarentzat? 

 

Gaiari buruzko ikerketa txiki bat egingo dugu eta gainerako 

jendearekin partekatuko dugu. Denon artean gehiago ikasiko 

dugu gaiaz! 
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3.Erronkako jarduera osagarriak:  

A. JARDUERA: 

Hirugarren erronkan hondakinei buruz hitz egin dugu, eta 

hondakin bakoitzak leku egoki batean egon behar duela esan 

dugu. Baina pentsatu duzu zein edukiontzira bota behar diren 

honako matereial hauek? 
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B. JARDUERA: 

Hirugarren  jarduera honetan ingurumenaren zaintzaren inguruan 

zerbait gehiago jakingo dugu. Horretarako, albiste bat irakurriko 

dugu.  

Irakurri aurretik: 

Baina hasi baino lehen, galderatxo bat: 

Hitz arraro xamarra da baina egun asko erabiltzen da. Ea gelako 

norbaitek dakien esanahia edota kapaza den azaltzeko 

gainontzeko kideei.  
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Ba al dakizu zer esan nahi duen hitz honek? 

BIODEGRADATU



 

Testua: 

Irakurriko dugu testua arretaz. Ezagutzen ez ditugun hitzak 

galdetuko ditugu: 

 Hala zehazten du Nafarroako Gobernuak, komunitate 

horretako Hondakinen Kontsortzioarekin batera, garatu duen ‘Ibaiko 

beste arrainak’  erakusketak. Iniziatiba horrek herritarrak COVID-19aren 

aurrean babesteko neurri nagusiez nora bota behar dituenaren inguruan 

sentsibilizatzea du helburu. 

Gobernu foralak txosten batean helarazi duenez, musukoak eta 

eskularruak bizitzak salbatu eta COVID-19 gaixotasunaren zabalkundea 

oztopatzeko elementu garrantzitsuak bihurtu dira, baina modu egokian 

zaborretara bota ezean, ingurugiroarentzat arrisku handia bihur litezke. 

Behin erabilita, errefusaren edukiontzira bota behar dira, eta inoiz ez 

lurrera. 
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Maskara kirurgikoek 400 urte inguru 

behar dituzte deskonposatzeko 

Musuko kirurgikoek 400 urtera arte behar dituzte 

deskonposatzeko, eskularri biodegradagarriek, ostera, 30 urte 

inguru. 

https://www.nilsa.com/es/que-hacemos/consorcio-de-residuos-de-navarra/
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/07/02/las-mascarillas-quirurgicas-pueden-tardar-hasta-400-anos-en-descomponerse-en-la-naturaleza
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/07/02/las-mascarillas-quirurgicas-pueden-tardar-hasta-400-anos-en-descomponerse-en-la-naturaleza
https://www.eitb.eus/eu/albisteak/gizartea/osoa/7252306/koronabirusa-maskarak-erabili-jarri-eta-noiz-bota/


  

 

 Azken hilabeteotan kaleetan edota ura arazteko makinen sarreretan 

aurkitutako maskara kopuruak nabarmen egin du gora. Horren harira, 

Nafarroako Gobernuak gogorarazi nahi izan du erabilera bakarreko 

musukoak polipropilenoz eginak egoten direla kasu gehienetan, erregai 

fosiletatik lortutako plastiko mota bat. Material horrek mikroplastikoak 

sortzen ditu desegiten doan heinean, eta sarritan ibai eta erreketan 

amaitzen dute, eta 400 urtera arte behar izaten dute deskonposatzeko. 

Nitrilo edo binilo oinarriarekin egindako eskularruak, bestalde, ez dira 

biodegradagarriak, eta latexezko oinarria dutenak, hala badira ere, 30 bat 

urte behar dituzte desegiteko. 

 ‘Ibaietako beste arrainak’ pandemia garaian ere hondakinen sorrera 

gutxiagotzea posiblea eta beharrezkoa dela gogorarazteko sortu den 

proiektu bat da. Horrenbestez, erabilera bakarrekoak baino, 

berrerabilgarriak diren produktuak erabiltzeko deia egin die herritarrei. 

Erakusketarekin batera margotzeko  2.500 koaderno ere egin dituzte 

ilustraziorik esanguratsuenak jasotzeko, eta horiek Nafarroako hainbat 

ospitaletan dauden umeei banatuko zaizkie. 

Iturria: EITB Albisteak 

https://www.eitb.eus/eu/albisteak/gizartea/osoa/7343674/maskara-kirurgikoek-400-urte-inguru-behar-

dituzte-deskonposatzeko/ 
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https://www.eitb.eus/eu/albisteak/gizartea/osoa/7343674/maskara-kirurgikoek-400-urte-inguru-behar-dituzte-deskonposatzeko/
https://www.eitb.eus/eu/albisteak/gizartea/osoa/7343674/maskara-kirurgikoek-400-urte-inguru-behar-dituzte-deskonposatzeko/


 

Irakurri ondoren: 

Erantzun galdera hauek: 

1.-Zer da “ Ibaiko beste arrainak”? 

2.-Zer dio Nafarroako Gobernu Foralak ateratako txostenak? 

3.-Ea asmatzen duzuen. Zenbat denbora ematen dute honako produktuek 

biodegradatzen? Lotu itzazu erantzunak. 

Kuriositatez… 
Oraindik jakimina ez baduzu asetu, hemen duzu musuko 

biodegradagarrien inguruko albiste bat bideo batean. Ea zer ikasten 

duzun eta zer partekatu dezakezun zure kideekin! 

https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/videos/detalle/7491044/video-una-empresa-

francesa-fabricara-primera-mascarilla-compostable-europa/ 

PRODUKTUA BIODEGRADATZEN TARDATZEN 

DITUEN URTEAK

Papera 5 ute

Edari baten lata 150 eta 200 urte bitartean

Txiklea  Urte bete (365 egun)

Plastikozko poltsak 10 urte
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https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/videos/detalle/7491044/video-una-empresa-francesa-fabricara-primera-mascarilla-compostable-europa/
https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/videos/detalle/7491044/video-una-empresa-francesa-fabricara-primera-mascarilla-compostable-europa/


GEHIAGO JAKITEKO    
Helbide interesgarriak 
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Higienerako eta osasunerako 

materialak 

eBug materiala euskaraz: 

•  Deskripzioa: 

 E-Bug webgunean mikroorganismoei, higieneari 

eta antibiotikoen erabilerari buruzko guztia ikasi 

dezakezu. 

 

• Hizkuntza: Euskara 

• Esteka:https://www.e-bug.eu/ 

26

https://www.e-bug.eu/


 

Materiala 

 “Information about the Coronavirus” 

•  Deskripzioa:  

Storybook "My Back to School Bubble" sortu da 

irakasle, guraso eta osasun publikoko 

profesionalen sare batetik eta haurrei laguntzeko 

eskolan egon daitezkeen babes neurri berriak 

ulertzen. 

• Hizkuntza: Ingelesa 

• Esteka: https://www.e-bug.eu/eng_home.aspx?

cc=eng&ss=1&t=Information%20about%20the%

20Coronavirus 

Unidades didácticas para la enseñanza de la 

seguridad y la  salud 

• Deskripzioa:  

      Liburu honek garapenerako proposamen bat 

aurkezten du. 

• Hizkuntza: Gaztelania 

• Etapa: Lehen Hezkuntza 

• Esteka: https://www.juntadeandalucia.es/export/

drupaljda/

1_2089_material_didactico_profesorado.pdf 
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https://www.e-bug.eu/eng_home.aspx?cc=eng&ss=1&t=Information%20about%20the%20Coronavirus
https://www.e-bug.eu/eng_home.aspx?cc=eng&ss=1&t=Information%20about%20the%20Coronavirus
https://www.e-bug.eu/eng_home.aspx?cc=eng&ss=1&t=Information%20about%20the%20Coronavirus
https://www.e-bug.eu/eng_home.aspx?cc=eng&ss=1&t=Information%20about%20the%20Coronavirus
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1_2089_material_didactico_profesorado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1_2089_material_didactico_profesorado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1_2089_material_didactico_profesorado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1_2089_material_didactico_profesorado.pdf


 

 Unidad didáctica multimedia: Escuela Lavarse las 

manos 

• Deskripzioa: Bartzelonako farmazioa fakultateak 

ateratako unitatea 

• Hizkuntza: Gaztelania 

• Esteka: https://espaiescoles.farmaceuticonline.com/

arxius/unitat_didactica/es/rentarselesmans.pdf 

Save the Childen´s resource Centre 

• Deskripzioa: Material repositorioa  

• Hizkuntza: Denetarik 

• Esteka: https://resourcecentre.savethechildren.net/type/child-

friendly-materials 

Talking with children about Coronavirus Disease 

2019Deskripzioa: 

• Hizkuntza: Ingelesa 

• Etapa: Denetarik 

• Esteka: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-

coping/talking-with-children.html 

Resources to help Expleain Coronavirus to Children 

• Deskripzioa: Mota guztietako materialak daude: 

Bideoak, irakurketak… 

• Hizkuntza: Ingelesa 

• Etapa: Haur eta Lehen Hezkuntza 

• Esteka: https://www.kidshealth.org.nz/resources-help-explain-

coronavirus-covid-19-children 
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https://espaiescoles.farmaceuticonline.com/arxius/unitat_didactica/es/rentarselesmans.pdf
https://espaiescoles.farmaceuticonline.com/arxius/unitat_didactica/es/rentarselesmans.pdf
https://espaiescoles.farmaceuticonline.com/arxius/unitat_didactica/es/rentarselesmans.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/type/child-friendly-materials
https://resourcecentre.savethechildren.net/type/child-friendly-materials
https://resourcecentre.savethechildren.net/type/child-friendly-materials
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html
https://www.kidshealth.org.nz/resources-help-explain-coronavirus-covid-19-children
https://www.kidshealth.org.nz/resources-help-explain-coronavirus-covid-19-children
https://www.kidshealth.org.nz/resources-help-explain-coronavirus-covid-19-children


 

COVID 19: Resources for Care Young Children 

(World Health Organization) 

• Deskripzioa:  baliabide multzo bat dago, hala nola 

gida-dokumentuak, eta galdera-

erantzunakCOVID-19aren inguruan. 

• Hizkuntza: Ingelesa 

• Esteka: https://www.who.int/maternal_child_adolescent/links/

covid-19-mncah-resources-care-for-young-children/en/ 
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https://www.who.int/maternal_child_adolescent/links/covid-19-mncah-resources-care-for-young-children/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/links/covid-19-mncah-resources-care-for-young-children/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/links/covid-19-mncah-resources-care-for-young-children/en/


 

Dokumentu honetan erabilitako argazki guztiak  

interneteko irudi-iturri libreetatik aterata daude 
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