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SARRERA 
 
Lehen Hezkuntzako garaian oinarrizkoa da garapen kognitibo eta sozio-
afektiboa errespetatzea, egoera berrien antolaketa ahalik eta modu 
naturalean mantenduz, haur bakoitza kontuan izatea beharrezkoa 
delako. Lehen 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 sakontze 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. 
 
  



 

 
 

T. 943 552 020 | E. ekogunea@ekogunea.eus | www.ekogunea.eus | @kutxaekogunea  
 

 
HAZITIK HAZIRA 
Hazia ala ez 
Ondoko zerrendatik borobildu hazia den barazkia, 
zalantzak badaude kontsultatu. 

- Arroza 
- Babarruna 
- Dilistak 
- Patata 
- Tipula 
- Sesamoa 
- Porrua 
- Marrubia 
- Pipak 
- Kalabaza 
- Soja 
- Artoa 
- Anana 
- Espelta 
- Intxaurra 
- Sagarra 
- Gaztaina 
- Sandia 

 
Hazirik jaten al dugu? 
Ikasleei egun oso batean jan dutena idazteko esango zaie 
ondoko taulan. 
Ostean portzentajeak erabiliz, ondoko datuak lortu behar 
dituzte eta galderak erantzun. 

- Ikasgelan zenbatek jan duzue hazi bat gutxienez 
gaur? Atera portzentajeak. 

- Ba al da hazirik ez zeukala uste zenuen elikagai bat? 
- Zein da gehien kontsumitu den hazia zuen gelan? 

Atera portzentajeak.  
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Nor dator hazitik?  
 
TAULA 
 

JAKIA HAZITIK 
ERATORRIA? 

ZEIN? 

Esnea Ez  
Kolakao Bai Kakao hazia 
Gailetak Bai Zekaleak 
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Hazirik gabeko mahatsak 
 
Kontsumitzen ditugun fruitu askok, zergatik ez dute hazirik? 
Hazirik gabe, nola ugaltzen dira? 
 
Ondoko bideo hau ikustera gonbidatzen da girotze moduan: 
“These images of fruits before we domesticated them will 
blow your mind” (New York Magazine) 
 
Ondoren roll play joko bat proposatzen da. 3 egoera 
proposatzen dira roll play-a egiteko. Garrantzitsua da 
antzezten ari den pertsonaiaren paperean ongi sartzea, 
horretarako pertsonaia bakoitzaren asmo eta argumentuen 
zerrendatxo bat ematen da, hala ere, ikasleak askatasun 
osoa du antzezteko. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=CDHtSHbzlOc
https://www.youtube.com/watch?v=CDHtSHbzlOc
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A egoera (2 pertsona) 
 
Hazi gabeko mahatsak merkatuan sartu nahi dituen ekoizlea 
eta dendari txikia. 

1- Hazi gabeko mahatsen ekoizlea: hazi gabeko mahatsak 
erein dituzu eta inguruko dendariei saldu nahi dizkiezu 
merkatuan eskuragarri egon daitezen. Roll-a 
prestatzeko artikulu bat hemen.  
 Hazi gabeko mahatsaren abantailak aipatu. 
 Haziak irensteak zeinen arriskutsua dituen aipatu. 
 Prezio bikaina daukala esan. 
 Hazi gabeko fruta gehiago lortu ahalko dela eta 

etorkizuna dela aipatu.  
2- Dendaria: denda txiki bat duzun dendaria zara, 

mahatsa gutxi batzuk saltzen dituzu, baina guztiek 
hazia dute. Mesfidatia zara hazirik gabeko produktuez, 
baina prezio baxuan eskaintzen badute… 
 Haziak naturaren asmakizun erabilgarriak direla 

uste duzu. 
 Haziak beharrezkoak dira, hazirik gabe ez dago 

landarerik. 
 Prezio baxua bada erosi ahalko zenuke. 

  

https://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/18/ciencia/1227033591.html
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B egoera (2 pertsona) 
 
Hazi gabeko fruten ikerketa abiarazi nahi duen enpresaria, 
bere laborategiko langilea eta nekazaria. 

1- Ikertzailea: fruta ikertzailea zara fruta-enpresa batean 
eta zure nagusiak ikerketa lerro berri bat zabaldu du, 
hazi gabeko mahatsak. Orain arte fruta handi eta 
gozoak sortzeko ikertzen aritu zara eta guztietan haziak 
erabili dituzu oinarri bezala. 
 Haziak zure ikerketa guztien oinarri erabilgarriak 

dira. 
 Hazirik gabe bananak ereitea dagoela dakizu, 

Estatu Batuetan ikertzaile batzuen ikerketa bat 
irakurri berri duzulako. 

2- Enpresaria: mahatsak askoz gehiago kontsumitu ahalko 
ziren, tartean hazi gogaikarririk ez balute, beraz, zure 
laborategia hazi gabeko bananen ikerketan aitzindari 
izatea nahi duzu.   
 Hazitxoak deserosoak dira mahatsak jaterakoan. 
 Hazirik gabe mahatsak erein ahalko diren jakin 

nahi duzu. 
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C egoera (2 pertsona) 
 
Hazi gabeko banana kalean erakusten ari den saltzailea eta 
eroslea. 

1- Saltzailea: hazi gabeko banana mordoa erosi dituzu eta 
orain kalean saldu behar dituzu, arazoa, jendeak ez 
duela hazi gabeko bananarik inoiz kontsumitu eta 
mesfidatiak dira.  Erosle posible bat hurbildu zaizu 
kuriositateak jota. 
 100 banana zaku dituzu saltzeko. 
 Hazi gabeko banana probatu duzu eta asko atsegin 

zaizu. 
 Hazi gabeko bananak osasungarriak direla esan 

dizute zure ekoizleek. 
2- Erosle posiblea: kalean hazi gabeko bananak dituela 

garrasika dabilen dendariak kuriositatea piztu dizu eta 
hurbildu egin zara. 
 Mesfidati zara fruitu berriekin. 
 Ez duzu ulertzen hazirik gabeko landareak nola 

ekoiztu ahal diren. 
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D egoera (2 pertsona) 
 
Nekazariari hazi arraro batzuk eman dizkio enpresariak. 
 

1- Enpresaria: lortu duzu hazirik gabeko mahatsaren 
milaka hazi, eta bere hazia nekazari bati eman diozu 
landatu dezan.  

2- Nekazaria: hazirik gabeko mahatsa bat landatzeko hazi 
baty eman dizu enpresariak.  
 Behin hazirik gabeko mahatsa lortzean, nola 

demontre landatu nahi du berriro mahats mota 
hau, ez badu hazirik? Ez da zure arazoa! 

 
 
 
 

 


