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FITXA
d Non: Kutxa Ekogunea.
d Eskaintza: Udarako: ludoteka eta
udalekuak. Ikasturterako: Hezkuntza
eskaintza.
d Udarako izena emateko epea:
Ekainaren 15a.
d Telefonoa: (0034) 943-55 20 20.
d Informazio gehiago:
www.ekogunea.eus
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Ingurunea,

denon etxea
Naturako sekretuak eta bizimoduak ezagutzeko, jarduera sorta oparoa du
Donostiako Kutxa Ekoguneak ikasleentzat. Askotariko ekintzen eta tailer ludikoen bidez,
baratzea, ura, energia eta hizkuntza ekologia jorratzen dituzte. Parte hartzaileen adinaren
arabera egokitzen dituzte eduki eta bisita guztiak.
txe erraldoi bat da natura; askotariko biztanlez osaturiko bizilekua: gizakiak, animaliak, landareak,
errekastoak...
Izaki bizidun bakoitzak du
bere bizitzeko lekua, bere txokoa, eta betetzen du bere funtzioa. Inor ez dago soberan; guztiak dira beharrezko, naturak bizirik iraungo badu eta oreka
mantenduko bada. Guztiak dira
naturaren parte, eta, beraz, guztien ardura da etxea zaintzea.
Ingurunea zerk eta nork osatzen duten eta nola funtzionatzen duen erakusteko gunea
da Donostiako Kutxa Ekogunea. Inguruneak gordetzen dituen sekretuak, txokoak, biziak
eta jarduteko moduak ikasleei
azaltzeko, programa zabal eta
oparoa dute prestatua Ekogunean.
Adin tarte zabal batentzako edu-

Bizirik irauten
ikasteko egunak

E

da garai aproposa da naturaz eta inguruneaz gozatzeko. Urtaroak eskaintzen duen giroa aprobetxatuz, 6 eta 12 urte bitarteko haurrentzako udalekuak antolatu ditu Kutxa Ekoguneak, uztailerako eta
abuzturako. Hauxe da proposamena egiten duten hirugarren urtea.
Aurten, basoan zentratuko dira ia ekintza guztiak, eta «naturan bizirik
irautea» izango da erronka, Orbegozok zehaztu duenez. «Bizirik irauteko
udalekuak izango dira, eta basoan nola iraun eta bizi landuko dute haurrekin, askotariko jarduerak eginez», gaineratu du. Denetarik ikasiko
dute: orientatzen, jakirik gabe geratuz gero elikatzen, sua pizten,
txabola bat eraikitzen, errekan arrantzatzen eta beste.
Bi txanda egongo dira: uztailaren 4tik 29ra izango da lehena, eta
abuztuaren 1etik 26ra bigarrena. Bi txandetan ordutegia bera
izango da: astelehenetik ostiralera, 09:30etik 13:00era. Astebeteko egonaldiak, bi astekoak edo, nahi izanez gero,
lau astekoak ere izan daitezke. Haur bakoitzak aukera dezake zenbat egunez izena eman. Uztaileko
txandak beteta daude, baina abuzturako lekuren bat geratzen da oraindik.
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kiak dituzte prest: Haur Hezkuntzarako, Lehen Hezkuntzako hiru
zikloetarako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzarako.
Oinarrian, lau arlo lantzen dituzte: baratzea, ura, energia eta hizkuntza ekologia. Eta landu, askotariko jarduera, ekintza eta tailer ludikoen bidez lantzen dute.
«Adinaren arabera, azalpenak, jarduerak, eta, azken batean, bisitak
egokitu egiten ditugu», kontatu du
Kakun Orbegozo Ekoguneko Programa eta Edukien zuzendariak.
Baratze eskola bat dago Ekogunean, eta baratzeko lanari eta biziari buruzko argibideak emateko
baliatzen dute gunea. «Baratzea
sei eremutan banatua dago, eta
eremu bakoitzean ikuspuntu batetik lantzen da baratzea. Baserri kulturari ere garrantzi berezia ematen
diogu», zehaztu du Orbegozok. Baratzean dituzten intsektu hotelak

Jarduera bete goiz

udoteka zabalduko dute 3 eta 10 urte bitarteko haurrentzat, uztailean eta abuztuan.
08:30ean, haur parkean bilduko dira, eta haurrak euren kabuz jolastu ahal izango dira, ordu
erdiz. «Parkea publiko orokorrarentzako itxita egongo da; beraz, ludotekan izena ematen dutenentzako izango da», zehaztu du
Ekoguneko Programa eta Edukien arduradunak. Jolas libreko saioaren
ere bisitatzen dituzte,
ondotik, parketik irten, eta joko kooperatiboren bat edota txangoren bat
eta baratzean egin beegingo dute: errekara bisita, oilategira, basora... Noizbehinka, tailer ludikoharreko lanak egiten
ak ere egingo dituzte: txabola bat eraiki, zelaia apaindu... Bazkalaurretik,
jartzen dituzte ikasleak.
beste egonalditxo bat egingo dute haur parkean. Berez, 13:30ean
amaitzen da ludotekaren ordua, baina 15:00 bitartean zaintza
zerbitzua jarriko dute; haurra Ekogunean bazkaltzen geratzen
Hautatzeko aukera
baldin bada, bazkari zerbitzua kontratatu beharko da.
Errekako bizitza eta ekosiste«Hainbat gurasok uztailean lan egiten dutenez, haurra
ma, uraren kontsumoa eta arazgurekin geratzeko aukera eskainiko dugu 08:30etik
tegi naturalaren funtzionamendua
15:00etara. Horrez gain, haurrak Donostian jalantzen dituzte, besteak beste,
sotzeko eta ekintzak amaituta eramateko
uraren arloko jarduerak hautatzen
autobus zerbitzua ere jarriko dugu».

dituztenek. Energiaren arloari dagokionez, Ekopolis programa jorratzen da: «Espazio bat urbanizatzean edota etxe bat eraikitzean, naturari espazioa kentzen diogu.
Okupazio hori errespetuz eta ahalik eta kalte gutxiena eraginez egin
behar dela erakusten dugu», dio
Orbegozok. Ekogunean eraiki dituzten lastozko eta termobuztinezko
eraikuntzak ere aztertzen dituzte.
Ginkana bat prestatu dute hizkuntza ekologia hautatzen dutenentzat, munduko hizkuntza guz-

L

tiak beharrezkoak diren bezala, ingurunean ditugun espezie guztiak
ere beharrezkoak direla eta elkarrekin bizi daitezkeela frogatzeko.
Hezkuntzarako duten eskaintza
zabaletik ikastetxeak berak aukera
dezake lau arlo horietatik zein landu. «Ikastetxeek menu bat dute,
eta menu horretatik eurek antolatzen edo diseinatzen dute Ekogunerako bisita», zehaztu du Orbego-

zok. Ekogunean igaroko duten denboraren arabera, tailer batean edo
bitan parte har dezakete, haur parkean jolasean ibil daitezke eta, nahi
izanez gero, doan eta modu autonomoan egiteko dituzten ekintzak
ere egin ditzakete. «Tailer guztiak
oso praktikoak» dira, eta ordubete
inguru irauten dute.
Egiten dutena egiten dutela,
Ekogunera etortzen diren guztiei
ideia argi bat transmititzen saiatzen dira: natura zaintzea eta
errespetatzea ezinbestekoa da;
azken batean, denon etxea da
inguratzen gaituena.
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