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SARRERA 
Haur Hezkuntza garaian oinarrizkoa da garapen kognitibo eta sozio-
afektiboa errespetatzea, egoera berrien antolaketa ahalik eta modu 
naturalean mantenduz, haur bakoitza kontuan izatea beharrezkoa delako. 
Haur hezkuntzako ikasleek egoera berrien aurreikuspena behar dute, ziur 
sentitzeko eta norberaren autonomia eta oreka lortzeko. 

Kutxa Ekogunera bisita egin aurretik, eskolak  aukeratutako tailerraren 
osagarri diren unitate didaktikoak eskaintzen ditugu. Hauek girotze saioak 
direla esan dezakegu, hau da, harrera eta itxierakoak. Saio hauek burutuko 
den jarduera berriarekin kokatzen laguntzeko beharrezkoak dira.  

Eskolan hasita, etxean partekatuz eta Kutxa Ekogunearen arteko lotura 
sortuz, haurren hezkuntza komunitate guztia inplikatuko dugu; haurrek 
ikasketa- prozesu esanguratsua izatea gure helburua delako. 
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MOKOA 
JARDUERA MOTA 

Jarduera gidatua, dinamikoa eta esperimentala. 

LEKUA 

Gela edo patioa. 

EDUKIA 

Mokoa hegaztietan agertzen den aho berezia da, baina mokoek 
forma asko har ditzakete, hegaztiaren jateko moduaren arabera 
ezberdina. 
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MOKO-MOTAK 

Moko hazi jalea 

 

 

 

 

 

 

Espeziea: Jilgero edo Karnaba 

Info: https://www.seo.org/ave/jilguero/ 

Haziak oso txikiak dira eta hauek hartzeko moko txikia eduki 
behar du hegaztiak.  

  

https://www.seo.org/ave/jilguero/
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Moko intsektu jalea 

 

 

 

 

 

 

Espeziea: Erlatxoria 

Info: https://www.seo.org/ave/abejaruco-europeo-2/ 

Intsektuak txiki eta oso mugikorrak dira, beraz moko luze eta 
indartsu bat behar da hauek ehizatzeko. 

  

https://www.seo.org/ave/abejaruco-europeo-2/
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Moko filtratzailea 

 

 

 

 

 

 

Espeziea: Flamenkoa 

Info: https://www.seo.org/ave/flamenco-comun/ 

Hegazti filtratzaileak, uretan igerian dabiltzan intsektu eta 
elikagaiak jaten dituzten hegaztiak dira. Horretarako bahe 
moduko moko bat dute, ura pasatzen uzten dute eta elikagai eta 
intsektuan mokoan harrapaturik geratzen dira. 

  

https://www.seo.org/ave/flamenco-comun/
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ZER LANTZEN DA 

- Jarduerarekin gozatzea. 

- Elkarlana.  

- Motrizitate fina. 

- Txandak errespetatzea. 

- Naturaren ezagutza: Zer dira mokoak, nolakoak dira, moko 
motak. 

- Sailkapena: berdintasunak/desberdintasunak behatzen, 
mokoen forma, tamaina eta funtzioen azterketa. 

- Pentsamendua, hausnarketa eta gauzen azterketa 
irakaslearen galderen bidez. 
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MATERIALA 

- Hatzak 

- Haziak 

- Pintza luzeak 

- Paper zati luzeak  
(2-5cm) 

- Bahea 

- Ontzi bat 

- Ura 

- Arroza 
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DESKRIBAPENA 

Ikasleei hiru hegaztien eta hauen mokoen zergatia 
azalduko zaie (bideo bidez osatu daiteke informazio 
hau), ostean egunero erabiltzen duten gailuekin moko 
hauen funtzionamendua aztertuko dute. 

Moko honen funtzionamendua frogatzeko gailu bat 
aurkeztuko da, hegaztiaren mokoa bezala, ostean gailu 
honekin espezieak jaten dituen elikagaiak bildu beharko 
dira eta gelakide guztien artean elkarlanean  arituko 
dira, esperimentatzeko tartea utziz.  Itxiera bezala, 
bizitakoa komunean jartzeko bilgunea osatuko da eta 
burutuko den irteerari buruz azalpenak emango dira. 
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Espeziea: Jilgero edo Karnaba 

Gailua: gure hatzak 

Elikagaiak: haziak 

Froga: mota ezberdinetako haziak lerroan ipini eta 
ikasleek hazi hauek bildu eta pototxo batean sartu 
beharko dituzte.  

Espeziea: Erlatxoria 

Gailua: pintza luzeak 

Elikagaia: paper zati luzeak (2-5 cm) 

Paper zatiak hegan doazen intsektuak izango dira eta 
erlatxoriek mokoarekin ehizatu beharko dituzte. 
Irakasleak pintzak banatu osten airera paper zatiak 
botako ditu eta ikasleek airean zein lurrean harrapatu 
ahal dituzte. 

Espeziea: Flamenkoa 

Gailua: bahea 

Elikagaiak: ontzi batean ura eta arroza 

Irakasleak ontziko ura astinduko du, arroz aleak flotatuz 
eta ikasleek bahearekin bildu egin behar dituzte. Bahea 
ahoan hartzen badute errealagoa izango da jarduera.  


