GIDA DIDAKTIKOA
Izenburua: 5 ZENTZUMENAK
Hezkuntza Maila: LEHEN HEZKUNTZAKO 5. IKASTURTEA
Gaia: IZADI, GIZARTE ETA KULTURAZKO INGURUMENA EZAGUTZEA

SARRERA OROKORRA
“NATURA” proiektu hau Lehen Hezkuntzako 5. urteko ikasle guztien hezkuntza-premiei
erantzuteko sortu da, ikasketa-estrategia egokiak hartzen laguntzeko eta gaiok ikuspegi
bateratzaile batetik aztertzeko, lehenago ez bada geroago hezkuntza-helburuak iristeko
laguntza pedagogiko batzuen premia izan dezaketela kontuan harturik.
Proiektu honen gaia “Izadi, gizarte eta kulturazko ingurumena ezagutzea” izango da.
Ingurumenaren ezagutzari dagokion alorraren edukietan, bestelako gaitasun batzuk garatzeko
ere lagungarriak izan arren, mundu fisikoaren ezagutzari eta harekiko elkarreraginari dagozkion
gaitasunak garatzeari ematen zaio lehentasuna. Ikasleek ingurumen fisikoa eta naturala
ezagutu eta hura errespetatzen eta harekin batera bizitzen ikastea da helburua.
“NATURA” proiektu honek 10 sekuentzia didaktiko (edo hezkuntza-material digital) ditu.
Sekuentzia bakoitza 5 gaitan banatzen da, eta gai bakoitzak 3 ariketa ditu. Gaiok berehalaxe
erakartzen dute ikaslearen arreta eta interesa, gaiak aurkezteko moduari eta horien trataeran
eskatzen den sormenari esker. Eskolan lantzen diren alorrak eta ikasleak bere ikasketarako eta
garapenerako behar dituen trebeziak lantzen dira.
Material digital hauek lagungarri izan daitezke irakaslearentzat ere, beste baliabide batzuk
erabiltzeko, eta baita familiarentzat ere, berauetan lantzen diren ikasketa-gaiengatik. Materialok
erabiltzeko testuinguruak ikasgela edo etxea dira. Ariketa hauek egiteko aurrez eduki behar
diren ezagutzak lehen hezkuntzako 5. ikasturtean hartzen direnak dira.

DATU TEKNIKOAK
Proiektu hau LOM.ES-en etiketatuta eta SCORMez paketatuta aurkeztu da, eduki digitalak
garatzeko nazioarteko estandarrei jarraituz.
Eskakizun teknikoak: Ongi erabili ahal izateko beharko direnak: ordenagailu bat edo arbel
interaktibo bat bozgorailuekin eta Internet konexioa (1 MB gutxienez). Eta Adobe Flash Playeren plugina instalatuta edukitzea.
Pantailaren bereizmen egokiena: 1.024 x 768 pixel.
Hizkuntza: Euskara.
Erabiltzen diren media-baliabideak: Irudiak, animazioa, testuak, musika, testu mintzatuak,
hots-efektuak eta narrazio-testua.

ERABILBIDEAK
Interfazearen egitura eta diseinua sekuentzia didaktiko guztietarako berdina da, erabiltzaileei
nabigazioa eta informazioa eskuratzeko modua errazteko. Nabigatzea eta pantailako
elementuen elkarreragina sagua erabiliz egiten dira.
Sekuentzia bakoitzak 5 gai ditu. Gaion pantaila guztiek berdin funtzionatzen dute eta
interfazearen diseinu bera dute.
Goiko aldean leku bat dago gaiaren izenburua jartzeko eta 4 botoiko nabigazio-menu bat
kokatzeko. Lehenengo botoia zapalduz gero, interfazearen erdiko tartean eduki teorikoa
azaltzen da. Beste hiru botoiek gai bakoitzak dituen 3 ariketak erakusten dituzte.
Beheko partean, ezkerretik eskuinera, Hiztegia erakusteko botoi bat, denbora eta emaitzak
erakusteko botoi sail bat eta hontz bat, sekuentzia horretako gaien aurkezpentxo bat egin eta
ariketetarako sarbidea emango duena.

Teoriako pantaila

Ariketen pantaila

Teoriako pantailak azalpentxo bat izango du hasieran, zenbait irudirekin; hontzak irakurriko du
azalpen hori. Teoriak orrialde bat baino gehiago izango du. Orrialde batetik beste batera
aldatzeko, beheko partean dagoen zenbakizko menua erabiliko da.
Ariketen pantailan, hontzak ariketaren adierazpena irakurriko du hasieran, eta ariketa hori
burutzeko falta den denbora zenbatzen hasiko da. Ariketa bukatu ondoren, ZUZENDU botoia
zapalduko da, eta hura zapaldutakoan, ariketan egin diren zuzenak eta okerrak erakutsiko ditu,
gerora egingo den ebaluazio baterako. Ariketa berriro egiteko aukera ere azalduko da.
Ariketa bukatu baino lehen denbora bukatzen baldin bada, automatikoki egingo da zuzenketa.
HIZTEGIA botoia zapalduz gero, ariketa horretan erabili diren terminoak agertuko dira
interfazearen erdialdean, zein bere esanahiarekin.
Ariketatik ariketara, aurrera edo atzera, aldatzeko aukera egongo da. Ariketa bakoitza nahi
denean buka daiteke. Eta baita aplikaziotik irten ere. Ariketak nahi adina bider errepika
daitezke; era horretan, ikasle bakoitzak bere ikasketa-erritmoaren arabera egingo du aurrera,
bere ezagutza-mailaren arabera.

GAITASUN OROKORRAK
•

Galderei erantzuteko, eskura dagoen informazioa ikasleak lehendik dituen ezagutzekin
lotzea.

•

Formatu desberdinetan emandako testu laburretan dagoen informazioa irakurtzea eta
interpretatzea, hala testu horien edukiarekin zerikusirik duten galdera batzuei
erantzuteko.

•

Hizkuntza-gaitasuna indartzea, ariketak ebazteko ulermena eta adierazmena nahitaez
landu behar direnez.

•

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna lantzea.

•

Ikasten ikasteko gaitasuna garatzea.
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•
•

Nerbio-sistema osatzen duten organoak eta haien eginkizunak bereiztea.
Zentzumen-organoak, haien atalak eta bakoitzaren eginkizuna bereiztea.

EDUKIAK
•
•
•
•
•
•

Zentzumen-organoak.
Begia eta begiaren atalak.
Belarria eta belarriaren atalak. Oreka-zentzumena.
Sudurra: barne-egitura. Usainen pertzepzioa.
Mingaina: dastamen-papilak. Oinarrizko dasta motak.
Azala: geruzak eta babes-elementuak. Ukimen-sentsazioen atzematea.
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1. GAIA
Izenburua: Ikusmena.
1. ariketa: Begia osatzen duten atalak ezagutzea.
2. ariketa: Begiaren osagaiak ezagutzea.
3. ariketa: Planteatutako gaiak egia ala gezurra diren adieraztea.
2. GAIA
Izenburua: Entzumena.

1. ariketa: Entzumen-organoa osatzen duten atalak ezagutzea.
2. ariketa: Irudi bidez belarriaren atalak osatzen jakitea.
3. ariketa: Planteatutako gaiak egia ala gezurra diren adieraztea.
3. GAIA
Izenburua: Usaimena eta dastamena.
1. ariketa: Mingainean lau dasta-motak kokatzea.
2. ariketa: Usaimen-organoaren atalak beren eginkizunarekin lotzea.
3. ariketa: Usaimenari eta dastamenari buruzko esaldiak osatzea.
4. GAIA
Izenburua: Ukimena.
1. ariketa: Zenbait gauza beren ehundurarekin lotzea.
2. ariketa: Azalaren atalak ezagutzea.
3. ariketa: Planteatutako gaiak egia ala gezurra diren adieraztea.
5. GAIA
Izenburua: Zentzumen-organoak.
1. ariketa: Zenbait irudi zentzumen-organoekin lotzea.
2. ariketa: Zentzumen-organoak beren deskribapenekin lotzea.
3. ariketa: Bost zentzumenei buruzko esaldiak osatzea.

METODOLOGIA
Hezkuntzazko baliabide digital hauen bitartez ikasle bakoitzak bere ikasketa-erritmoari
jarraitzea da interesgarriena; ikaslearen estiloa, arrazoiak, interesak eta lehendik dituen
esperientziak oso kontuan hartzekoak dira betiere.
Baliabide digital bakoitza planteatzen diren egoerak ebazteko lagungarri diren prozesuak,
estrategiak eta trebeziak lantzen ahalegintzen da.
Prozedurak ikasten badira, geroago prozedura horiek berak beste egoera batzuetan baliatu
ahal izango dira, eta hala aukera hobeak izango dira emaitza hobeak lortzeko. Horretarako
zentzumenezko kanal funtzional guztiak edo batzuk behintzat indartu behar dira. Informazioa
bide askotatik iritsi behar zaie ikasleei, eta informazioaren alderdi garrantzitsuenak nabarmendu
behar dira, ikasleen interesetarako erakargarriak eta atsegingarriak izan daitezkeen forma
desberdinak konbinatuz.
Informazioaren konplexutasuna murriztu egiten da, ez egin beharreko lanerako informazioa
kentzeko, egin beharreko lanak dituen urratsetan banatuta emateko baizik.
Era berean eskolan egin daitezkeen jardueren osagarri edo ordezko jarduerak proposatzen
dira.
Proposatzen den metodologia honek ikasketa-erritmo eta ikasketa-estilo desberdinak
errespetatzeko eta ikaslearen autonomia indartzeko aukera ematen du, ikasle bakoitzak bere
gaitasunen, motibazioen eta interesen arabera ikasten ikas dezan lagunduz.
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