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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 eta ondoren, 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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BASERRIKO GINKANA 
 
JARDUERA MOTA  
Jarduera gidatua. 
 
LEKUA  
Gela edo patioa. 
 
EDUKIA  
Euskararen ginkana egin aurretik proposatzen den jarduera, 
ginkana kontzeptua eta erritmoa haurrek barnera dezaten.  
Abeletxeko animaliak oinarri duen erritmo biziko  ginkana da, 
non euskaraz dibertituz froga ezberdinak burutu beharko 
diren. 
 
ZER LANTZEN DA 

₋ Interesa eta ekimena emanaldietan parte hartzeko. 
₋ Ipuinen, kontakizunen eta ahozko mezuen ulermena. 
₋ Elkarlana eta laguntza eguneroko lanak egiteko eta 

besteei laguntzea. 
₋ Animalien antzematea. 
₋ Animalia eta landare jakin-mina, zainketa eta 

errespetua hasierako jarrerekin ingurune naturala 
mantentzeko. 

₋ Gorputz-mugimenduaren koordinazioa. 
₋ Laguntza eta elkarlan jarrera ikaskideekin. 

 
MATERIALA 

₋ Bukaeran inprimatzeko agertzen diren irudiak 
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DESKRIBAPENA 
Lehenik irakasleak sarrera bat egingo die, Kutxa Ekogunera 
egingo duten bisita aipatuz.  
3 froga txiki egingo dituzte guztira, dena baserriaren 
inguruarekin lotuta. 
 
1 froga: non daude animaliak? 
Ikasleak hirunakako taldeetan banatuko dira eta talde 
bakoitzari Kutxa Ekoguneko abeletxeko animalia bat 
egokituko zaio (irudiarekin). Behiak, astoak eta oiloak. 
Irakaslea gelaren ertz batean jarriko da, ikasleak urrunago 
taldean.  
Irakasleak animalien ezaugarriei buruzko galdera bat 
luzatuko die eta ikasleek erantzun. 
Bukaera animalien ezaugarri bat aipatuko du (talde bati 
dagokiona) eta talde hau korrika irakaslearengana joan 
beharko du. 
Irakasleak ondokoa galdetuko du: non daude…? 

- …adarrak dituzten animaliak? 
- … “ia-ia-ia!” egiten duten animaliek? 
- … mokoa duten animaliak? 

Froga nahi adina luza daiteke ezaugarri ezberdinak esanez.  
 
2 froga: Asierren traktorea 
Asier Kutxa Ekoguneko animaliak goxo eta eroso egon 
daitezen arduratzen da eta traktore bat du. Abeletxean ez 
dugu errepide leun bat eta traktorea etengabe salto eta 
brinko ibiltzen da. 
Ikasleak lerroan jarriko dira, irakasleak zirkuitu bat 
mugatuko du eta lurrean oztopoak deritzon txartelak ipiniko 
ditu marrazkiak eginez orri txuri baten gainean.  
Ikasleak lerroan zirkuitu bat egingo dute, zirkuitu honetatik 
igarotzean haur batek oztopo bat zapaltzean oztopoak 
dioena egin beharko du. 
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3 motatako oztopoak daude. 
- Harria!: salto egin behar da ezin da oztopoa zapaldu. 
- Zuloa!: makurtu egin behar da. 
- Jo bozina!: haurrak piii! Egin behar du. 

Irakasleak ikusiko du taldearen arabera, zenbat oztopo ipini 
eta zein motakoak. Bai eta ere zirkuituaren luzera. 
 
3 froga: Oiloak janari bila 
Abeletxeko oiloei gauen afaria ematen zaie, artoa! 
Horretarako, bere zaintzailea den Eiderrek, eguzkia joaten 
denean, oilategiko argia piztu egiten du eta artoa ipintzen 
die beren jantoki borobiletan. Iluntzean eta argia ikustean, 
oilo eta oilarrek badakite janaria prest dutela eta guztiak 
borobil handi batean artoa jaten dute. 
Froga hau azkena egiteko froga da, eta lasaiagoa da. 
Ikasleek artoa jatera doan oilo talde bat errepresentatuko 
dute, artoa jaten duena borobiletik kanpora joango da.  
Haurrak borobilean jarriko dira, nahi duena oiloa izango da 
eta nahi duena oilarra. Erdian irakaslea edo haur bat egongo 
da begiak itxita.  
Zirkuluan dauden ikasleek artoa (arto irudia, artaburu bat 
edo eskulan bat) elkarri pasatzen joango dira. Erdian 
dagoena ondokoa kantatuko du nahi duen abiaduran. 
Artoa oilotik oilarrera… 
Artoa mokotik mokora… 
Nahikoa arto jan duena… 
Irten dadila!  
Artoa eskutan duen oilo/oilarra zirkulutik irtengo da, nahikoa 
arto jan baitu eta lotara doa.  
Azkena geratzen den oilo edo ilara erdira joango da eta jokoa 
berriro hasiko da. 
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Materiala 
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