
5. MAILA:  ekosistemak aztertzen hastea: heskaia eta horma. (2 eskola‐
egun) goizez eta arratsaldez, eguerdian eskolara bueltatuz ohiko atsedenaldia hartzeko. 
 
 

 Begetazioa desberdintzeko irizpideak ikasten hastea. 
 

 Landareen ezaugarri desberdinak erabiltzen ikastea, horiek identifikatu eta 
antzemateko. 

 
 Ingurune bizigabearen eta bertan bizi diren izaki bizidunen arteko harremana 

ulertzea. 
 

 Ikasleak metodo zientifikoa erabiltzen hastea, ikerketa‐ eta ikasketa‐sistema gisa . 
 

 Ikasleak datu‐taulak egiten hastea. 
 

 
                       

 
 

 
Egindako jarduerak: 
 
Lehenengo eguna "heskaia" aztertzeko erabiliko dugu. Ikasgelan heskaia definituko dugu. 
Bere balio ekologikoa azaldu eta heskaia osatzen duten landareetan antzeman beharreko 
ezaugarriak zerrendatuko ditugu: 
 

o Zuhaitzak edo belarrak diren 
o Erorkorrak edo iraunkorrak diren 
o Hosto arrunta edo konposatua daukan, eta abar. 

 
Datu horiek koadernoan jasota ditugula abiatuko gara landako behaketa egitera. 
Landare bakoitza aztertu, datuak jaso eta, eguraldia gure alde baldin badugu, landareen 
marrazkiak egingo ditugu. 
Arratsaldean, materiala jaso ostean, horma‐irudian heskaia marraztu eta irtenaldian zehar 
jaso ditugun landareak itsatsiko ditugu. 
 
Bigarren egunean: 
 



Oraingoan, "horma" aztertuko dugu. Lan horren helburua ikasleek "landareek hormak nola 
kolonizatzen dituzten" pentsatu eta horren inguruko hipotesi bat egitea da. 
 
Hormak bisitatu aurretik, ikasleei gogoraraziko diegu zer landare‐talde aurkitu ohi dugun 
hormetan, bizirauteko zer behar duten eta ingurune horrek dakarzkien baldintzatzaileak 
zeintzuk diren. 
 
Bisitaldian zehar, degradazio‐etapa desberdinetan dauden hormak aztertuko ditugu, 
bakoitzaren ezaugarriak eta bertan dauden landareak zeintzuk diren idatziz jasoz. 
Hormetako ohiko hamabi espezierekin sortu dugun "identifikazio‐gakoa" erabiliko dugu 
landareak desberdintzeko. 
 
Arratsaldean, datu‐taula bat egingo dugu, jasotako datu guztiak erabiliz. Koadroan 
agertzen diren desberdintasunak aztertuz, ikasleek euren hipotesiak sortuko dituzte, 
hormetan espezieak agertzea hezetasun‐mailarekin eta pilatutako lurrarekin erlazionatuz. 
 
 

 
 

 
6. MAILA:  landa‐ingurunea aztertzea. (4 eskola egun).  Bi egunetan irtenaldiak 
egingo dira landa‐eremura, hortaz, ura eta janaria eraman behar dira. Beste bi egunak 
ikasgelan bertan tailerrak egiteko erabiliko dira, goizez eta arratsaldez, ohiko ordutegian. 
 

 Landa‐paisaia osatzen duten osagaiak ulertu eta aztertzen ikastea. 
 

 Gure inguruneko zuhaitzak aztertu eta antzematea. 
 

 Getxo eta Berangoko landa‐eremuan dagoen ingurumen‐problematikara hurbiltzea 
eta  baliabide natural desberdinen ustiapena eta erabilera ezagutzea. 

 
 Mapa topografikoak eta mapa horiek osatzen dituzten sinboloak eta bestelako 

elementuak erabiltzen eta ulertzen hastea: eskalak, sestra‐kurbak, eta abar. 
 

 Udalerriko alderdi geografiko garrantzitsuenak ezagutzea. 
 

 



 
 

Egindako jarduerak: 
 
Nekazaritza‐ekosistemari buruzko irtenaldia 6. mailako ikasleentzat. Berango udalerrian 
urte askotan egin izan da. Ibilbide ekologikoaren helburu nagusietako bat ikasleek euren 
ingurunea ezagutzea da. Hori dela eta, egungo begiraleek jarduera hori Getxoko Andra Mari 
auzora ekartzea erabaki dute. 
 
Halaber, Berango udalerrian aztertzen ziren osagai eta gai berberak aztertzeaz gain, beste 
hainbat alderdi ere barne hartu dira, besteak beste, etxeko animalien azterketa, osagai 
antropikoen ikasketa sakontzea... 
 
 
 
Ibilbidearen laburpena: 
 
 
 

 



 
Geldialdiak 
 
1‐ Paisaiaren analisia (Berango): erliebea, landaredia, klima eta faktore antropikoak. 
 
2‐ Otxandategi dorretxea (Berango): testigantzarik zaharrena 1250. urtean jaso zen. Ortiz, 
Butron eta Otxandategi familiak izan dira eraikinaren jabeak. 
 
3‐ Kandelu erreka: ibaiertzeko landarediaren eta faunaren analisia, ibai baten egoera zein den 
ezagutzeko. Bioadierazle izeneko kontzeptua. 
 
4‐ Martiturriko harraska: auzoko emakumeen antzinako bizimodua erakusten digu (ez pentsa 
hainbeste urte ere igaro direnik!). 
 
5‐ Murua baserria: Andra Mariko handiena eta zaharrenetarikoa da (400 urte baino gehiago). 
Sarrera, habeetako tailu artistikoak, ogia egiteko labea… 
 
6‐ Irtenaldiaren amaiera probalekuan; datorren urteko irtenaldiaren hasiera. 
 
 
Berangoko metro geltokitik atera eta ikasleek eremuko paisaiaren analisia egingo dute. 
Ondoren, Kurtze auzora abiatuko gara; bertan, Intxaurraga Goikoa baserria erakutsiko 
diegu. Hurrengo geldialdia 1250eko Otxandategi dorretxean egingo dugu. Atsedenaldiaren 
ostean, Kandelu errekako fauna eta flora aztertuko dira, Getxoko udalerrian dagoeneko. 
Peruena estratatik abiatuta, Murua baserrira iritsiko gara. Andra Mariko baserririk handiena 
eta zaharrenetariko bat dena (400 urte inguru). Azken geldialdia Martiturriko harraskan 
egingo dugu, eta Zientoetxe errepidean aurrera eginez, probaderoan bazkalduko dute 
ikasleek. Aipatu beharra dago DBHko 1. mailako ikasleentzako hiri‐ibilbidea puntu horretan 
hasten dela; hortaz, bi irtenaldiak zuzenean lotzen dira. Itzulera oinez edo autobusez egin 
daiteke, ikastetxearen arabera. 
 
 

 
 



 
Ibilbidean zehar geldialdiak egingo dira. Unean‐unean ikusten ari direnari buruz irakasleak 
ematen dituen azalpenen gainean ikasleek oharrak jaso ditzaten. Horrez gain, bidean zehar 
topatzen ditugun zuhaitz eta zuhaixken gaineko datuak jasoko dituzte taldeka. 
 

 
 
 
 
 

Bigarren egunean, ikasgelan lan egingo dute, ohiko ordutegian. Goizean, Getxoko ohiko 
zuhaitz eta zuhaixken gida bat egingo dugu. Arratsaldean, udalerriaren eta inguruen 
erliebedun maketa bat egiten hasiko gara. 
 
 
Hirugarren egunean, maketa osatuko dugu. Elementu geografikoak kokatuko ditugu 
maketan eta hurrengo egunean egingo den irtenaldiari buruzko ezaugarriak zehaztuko 
ditugu. 
 
 
Laugarren egunean egingo den irtenaldia Bokue errekaren ondotik igaroko da, Martiartu 
dorretik hasi −Leioatik autobusez hel gaitezke haraino− eta errekak Gobelan (Fadura) duen 
bokalera heldu arte, Santa Koloma baselizatik igarota. Beste aukera bat ibilbidea oinez 
egitea da: joan‐etorria bide beretik eginez. 
 
 
Oraingoan, ikasleek euren ibilbide ekologiko propioa egingo dute, aurreko egunetan 
jasotako informazioa eta oharrak kontuan hartuta: baliabideak eta horien erabilera 
deskribatuz; mendiak eta errekak zer egoeratan dauden eta zergatik adieraziz; eraikin 
bereziak eta animaliak deskribatuz, eta abar. Horrez gain, ikasgelan egindako zuhaitzen 
gida erabiliko dute ibilbidean dauden espezieak identifikatzeko. 
 
Ibilbide horien iraupena, ustekabekoak salbu, ikastetxean eskolak bukatu ohi diren 
ordutegian amaitzeko kalkulatuta daude. 
 


