
JARDUEREN
PROPOSAMENA1

1. jarduera

• Munduko hainbat lekutan diren klimaren 
desberdintasunez jabetzea.

• Klimak gure bizitzan nola eragiten duen 
ikastea.

• Orriak edo kartoi meheak, koloretako 
arkatzak edo errotuladoreak. 

Helburuak

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarte eta giza gaitasunak.

Curriculumaren funtseko gaitasunak 

Materialak

• Natura-zientziak.

• Ingelesa (materialak hizkuntza horretan 
lantzea aukeratzen bada).

Irakasgaiak

Iraupena: 1 saio, ordubetekoa. 

1. jarduera

ZER-NOLAKO EGURALDIA
DAGO ZU BIZI ZARENEKO
LEKUAN?
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1. jarduera

Jardueraren garapena
Ez dago klima bakarra munduko leku guztietan. Ipar poloan, adibidez, hotz handia egiten du, eta 
basamortuetan, kasurako, Saharakoan, bero handia egiten du, nahiz eta gauetan ekaitz izugarriak izaten 
diren.

Espainian ere klima oso desberdina da iparraldean eta hegoaldean, edo kostaldean, barnealdean edo 
mendialdean. Nolanahi ere, urtean zehar lau urtaro bereiz ditzakegu edonon: udaberria, uda, udazkena 
eta negua. Andhra Pradeshen, toki batzuetan klima tropikala da eta, beste batzuetan, esaterako, 
Anantapurren kasu, erdi-idorra da eta tenperatura Espainian baino nabarmen beroagoa da. Indiako 
eskolako haurrei gure klima nolakoa den kontatuko diegu, hobeto ezagut gaitzaten?

Horretarako, honako galdera hauei erantzun beharko diegu:

 • Noiz egiten du hotz eta noiz bero?

 • Noiz egiten du euria? Noiz egiten du elurra? Bada ekaitzik?

 • Nola daude zuhaitzak? Badute hostorik? Zein koloretakoak dira hostoak?

 • Eta beste.

Zerrenda egin dugu? Bada, orain, talde handian, paisaia bat marraztuko dugu udaberrian, udan, 
udazkenean eta neguan. Adibidez, eskolako patioa, parke bat, kale bat... marraztu ditzakegu. 
Garrantzitsua da urteko une horretan egin daitezkeen gauzak marraztea. Beste xehetasun batzuei ere 
erreparatuko diegu, hala nola guk geuk daramagun arropari, zein ordutan argitzen duen, zein ordutan 
iluntzen duen…

Goi-mailetako ikasleentzako proposamena
Anantapur (bertan dago trukea egiten duguneko eskola) barrutiko klima ikertu ondoren, bizi garen lekuan 
dugun klimarekiko antzekotasunak eta desberdintasunak aztertuko ditugu.

Geroago, ingelesera itzulitako marrazki eta testuak erabiliz, bi klimen artean aurkitu ditugun antzekotasun 
eta desberdintasun guztiak azalduko dizkiegu Indiako ikasleei. Adibidez: zuek bizi zareteneko lekuan, 
neguan egon ohi den tenperatura eta Anantapurrekoa berdinak al dira? Hala ez bada, esan diezaiekegu 
zer arropa erabili behar dugun, berogailurik edo beste berokuntza-sistemarik erabiltzen dugun, elurrik 
egiten duen…
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«Argitalpen hau Nazioarteko Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) 
finantza-laguntzaz egin da, “Mundu bat, 17 erronka. Agenda 2030 eta GJHak hezkuntza-komunitatera 
hurbiltzen”. Bertako edukiak Vicente Ferrer Fundazioaren erantzukizunpekoak dira eta ez dute, nahitaez, 
AECIDen iritziarekin bat etorri behar».



JARDUEREN
PROPOSAMENA1

2. jarduera

• Munduan, tokian-tokian animalia batzuk 
edo beste batzuk daudela ikastea.

• Gure herrialdean bizi ez diren Indiako 
animalia batzuk ezagutzea.

 

 

• Orriak edo kartoi meheak, koloretako 
arkatzak edo errotuladoreak. 

• Irakasleek edo ikasleek Indiako animalien 
irudiak bilatuko dituzte aldez aurretik: 
tigreak, elefanteak, behiak, tximinoak, 
sugeak eta abar.

Helburuak

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

• Gaitasun digitala.

Curriculumaren funtseko gaitasunak 

Materialak

• Natura-zientziak.

• Ingelesa (materialak hizkuntza horretan 
lantzea aukeratzen bada).

• Arte-hezkuntza.

Irakasgaiak

2. jarduera

Iraupena:  1 saio, ordubetekoa.

GURE HERRIALDEAN BIZI
DIREN ANIMALIAK ETA INDIAN
BIZI DIREN ANIMALIAK
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Jardueraren garapena
Ikasle guztiok Espainian bizi diren animalien zerrenda egingo dugu: txakurrak, katuak, txoriak, untxiak, 
behiak, ardiak, oiloak, txerriak, hamsterrak... Ondoren, Indiako animalia batzuk bilatu eta ikusiko ditugu: 
tigreak, behiak, elefanteak, tximinoak, sugeak... Inoiz ikusi al duzue halako animaliarik? Non?

Azkenik, animalia berriak asmatzen jolastuko gara, hemen ditugunak eta han daudenak nahastu ahal 
ditugula imajinatuz. Nolakoa litzateke elefante belarriak dituen katu bat? Edo oilo-hankak dituen sugea? Eta 
tigre baten marrak dituen txori bat? Haur bakoitzak irudikatu duen animalia bat marraztuko du. Azpian, nahasi 
dituen bi animalien izenak idatzi beharko ditu, eta sortu berri duenarentzako izen berria asmatu ere. Azalpen 
txiki bat ere eman daiteke animalia horrek zer egiten duen, non bizi den eta zer jaten duen azaltzeko.

Goi-mailetako ikasleentzako proposamena
Gure herrialdean eta Indian bizi diren animalien zerrenda egin ondoren, desagertzeko arriskuan daudenak 
ikertuko ditugu. Jarraian, hori zergatik gertatzen den ikertuko dugu. Adibidez: gehiegizko ehiza eta 
arrantza, animalia basatien larruaren legez kanpoko merkataritza, itsaso, laku eta ibaien kutsadura edo 
animalien habitaten suntsipena.

2. jarduera
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«Argitalpen hau Nazioarteko Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) 
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3. jarduera

• Urak gure eguneroko bizitzan duen 
garrantziaz eta uraren eskasiak eragingo 
lituzkeen arazoez hausnartzea.

• Ura zaindu eta aurrezteko beharraz 
jabetzea, eta horretarako moduak bilatzea.

• Orriak edo kartoi mehe handiak, koloretako 
arkatzak edo errotuladoreak, aldizkariak, 
artaziak, lekeda.

Goi-mailetako ikasleentzako proposamenari 
dagokionez: 

• “Vishnuren altxorra” bideoa eta gida 
didaktikoa, esteka honetan eskuragarri:   
https://fvf-manabadi.org/es/ods/ods-6-el-tesoro-
de-vishnu 

Helburuak

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarte eta giza gaitasunak.

• Ikasten ikastea.

Curriculumaren funtseko gaitasunak 

Materialak

• Natura-zientziak.

• Gizarte eta giza balioak.

• Arte-hezkuntza.

Irakasgaiak

3. jarduera

Iraupena: 1 saio, ordubetekoa. 

URAREN 
GARRANTZIA
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Jardueraren garapena
Lehenik eta behin, ikasle guztiek esango dute ura zergatik den garrantzitsua, zertarako balio duen eta zerta-
rako erabiltzen dugun egunero. Ondoren, ura aurreztea zer den eta zergatik den garrantzitsua pentsatuko 
dugu. Geroago, ura aurrezteko ideiak emango ditugu. Benetan behar duguna baino ur gehiago erabiltzen 
dugun egoeretan pentsa dezakegu? Zer egin dezakegu etxean ura aurrezteko? Eta eskolan?

Ideia guztien zerrenda prestatuko dugu denon artean.

Azkenik, ura aurrezteko ideia onenak dituzten kartelak egingo ditugu. Marraztu, argazkiak jarri, aldizkariak 
moztu eta abar egin dezakegu. Gero, ikasgelan, etxean eta abarretan jarriko ditugu, eta ideiak laburbiltzen 
dituen liburuxka txiki bat ere presta dezakegu, banatzeko edo etxean eta eskolan uzteko, ideiok inoiz ez 
ditzagun ahaztu.

Goi-mailetako ikasleentzako proposamena
Hasteko, zerrenda bat egingo dugu gure etxeetan ura egunero-egunero nola erabiltzen dugun adierazteko. 
Zerrenda hori ahalik eta zabalena izan dadin saiatuko gara: edateko ura, janaria prestatzeko ura, garbitze-
ko ura, komunean erabiltzen dugun ura, garbitzeko ura, lanbasaz garbitzeko ura, arropa garbitzeko ura…

Prestatu ondoren, ikasleek etxera eramango dute zerrenda, familia osoak egun batean zenbat ur gastatzen 
duen kalkulatzeko. Gure senideek kopuru hori kalkulatzen lagun diezagukete. Adibidez, litro beteko pitxer 
bat urez bete dezakegu eta guztiz betetzeko zenbat denbora behar den kronometratu. Denbora hori 
kontuan hartuta, txorrota irekitzen dugun bakoitzean zenbat gastatzen dugun kalkula dezakegu. Adibidez: 
pitxerra betetzeko minutu erdia behar badut, horrek esan nahi du minutu batean bi litro ur gastatzen 
dudala. Hamar minutuz dutxatzen banaiz, hogei litro ur gastatzen dut dutxatzen.

Kasu horietako batzuetan, uste duzue benetan behar duguna baino ur gehiago erabiltzen dugula?

Zer ideia bururatzen zaizkigu ura aurrezteko egoera horietan guztietan edo batzuetan? Ikasgelan, ura 
aurrezteko ideia onenak dituzten kartelak egingo ditugu. Marraztu, argazkiak jarri, aldizkariak moztu eta 
abar egin dezakegu. Gero, ikasgelan, etxean, eskolako sarreran eta abar jarriko ditugu.

Jarduera osatzeko, “Vishnuren altxorra” ikusi eta dagokion gida didaktikoa egin daiteke.

3. jarduera
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4. jarduera

• Ingurumena zaintzeko jardunbide txarrez 
jabetzea.

• Ingurumena errespetatzeko eta babesteko 
balioak aldarrikatzea.

• Eragile aktibo gisa jardutea, mundu 
jasangarriagoa lortzeko.

• Gizalegezko hezkuntza sustatzea, 
erantzukizuna, hainbat balio erabiliz, 
kasurako, enpatia eta jarrera kritikoa. 

Goi-mailetako ikasleentzako proposamenari 
dagokionez:

• Garapen Jasangarriaren Helburuei (GJH) 
buruzko bideoak:   
https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g&t=1s

• Garapen Jasangarriaren Helburuak jasotzen 
dituen taula, esteka honetan eskuragarri:  
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es  

• “Dikshuren kriseilua” bideoa eta gida didakti-
koa, esteka honetan eskuragarri:    
https://fvf-manabadi.org/es/ods/ods-7-el-candil-de-dikshu

Helburuak

• Gizarte eta giza gaitasunak.

• Gaitasun digitala.

• Ikasten ikastea.

Curriculumaren funtseko gaitasunak 

Materialak

• Natura-zientziak.

• Gizarte eta giza balioak. 

Irakasgaiak

4. jarduera

Iraupena: Ikasturtearen barruko 
aste bateko ordu solteak.

INGURUMENAREN
DETEKTIBEAK
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Jardueraren garapena
Ikasgela hainbat taldetan banatuko da: birziklatzea, ura zaintzea, materiala xahutzea (orriak eta abar), 
energia aurreztea (argia, berokuntza) eta garbiketa. Talde bakoitzak bere egitekoa bete beharko du 
astebetez. Adibidez, uraren zaintzaren detektibe taldeak eskolako txorrotek tantarik gal ez dezaten eta 
erabiltzen ez direnean itxita egon daitezen arduratu beharko du. Garbiketako detektibe-taldeak eskolako 
jolastokian edo ikasgelan jaso beharko du zaborra, eta saihestu beharko du beste haur batzuek zaborra 
lurrera bota dezaten.

Aste honetan, ingurumena zaintzeko zer egin daitekeen hausnar daiteke. Adibidez, material eta ontzi 
berrerabilgarriak erabiltzea eta kontsumo-ohitura jasangarriak bultzatzea: janaria gordetzeko ontzi 
berrerabilgarriak; plastikozko botilen ordez, ura edateko kantinplorak; aluminiozko paperaren ordez, 
ogitartekoak material berrerabilgarriz biltzea; hurbileko produktuak (0 km) kontsumitzea… Energiaren 
kasuan, erabilera jasangarriagoa egin dezakegu kontsumo txikiko bonbillak erabiliz, argi naturala 
aprobetxatuz, gailu elektrikoak itzaliz, etab.

Astearen amaieran, talde bakoitzak aurkitu dituen egoerak azalduko ditu. Azkenik, gelako birziklatzea 
sustatzeko, ura zaintzeko, materialak alferrik ez gastatzeko, argia aurrezteko edo eskola garbi edukitzeko 
estrategia bateratua pentsatuko dute.

Jarduera amaitu ondoren, ikasle guztiei proposa dakieke festa bat antola dezatela eskolan Ingurumenaren 
Mundu Eguna ospatzeko, hezkuntza-komunitatea ingurumena babestearen garrantziaz sentsibilizatzeko 
helburuz.

Goi-mailetako ikasleentzako proposamena
Jarduera egin ondoren, ikasleek gogoeta egingo dute ingurumenari lotutako Garapen Jasangarrirako  
Helburuez. Horretarako, Garapen Jasangarrirako 17 Helburuei buruzko informazioa jaso beharko dute 
ikasleek aldez aurretik.

INGURUMENAREKIN ZUZENEAN LOTUTAKO GJHak HAUEXEK DIRA:

• 7. GJH: Energia eskuragarri eta ez kutsatzailea

Pertsona guztiek izan behar dute energia eskuratzeko aukera, argia izateko, etxetresna elektrikoak konektatzeko 
eta abar, eta energia horrek ahalik eta garbiena izan behar du. Horretarako, energia berriztagarrien erabilera 
handitu behar da, energia horiek erabiltzean inoiz agortzen ez diren iturrietatik lortzen baitira, hala nola 
eguzki-argitik, haizetik, ibai-lasterretatik edo itsasaldietatik. Garbiak dira eta ez diote ingurumenari eragiten.

• 11. GJH: Hiri eta komunitate jasangarriak

Hirietako kutsadura murriztea, berdeguneak handitzea, garraio publikoaren aukerak handitzea edo 
hondamendi naturalak prebenitzea.

• 13. GJH: Klimaren aldeko ekintza

Klima-aldaketari eta haren ondorioei aurre egiteko premiazko neurriak hartzea.

• 14. GJH: Itsaspeko bizitza

Itsasoko kutsadura murriztea eta itsaspeko bizitza babestea.

• 15. GJH: Lehorreko ekosistemetako bizitza

Zuhaitz-mozketa murriztea eta basoberritzea areagotzea mundu osoan.

INGURUMENAREKIN ZEHARKA LOTUTAKO GJHak HAUEXEK DIRA:

• 4. GJH: Kalitatezko hezkuntza

Kalitatezko hezkuntzak pertsonak kontzientziatzea ahalbidetuko du ingurumena zain dezaten.  

• 6. GJH: Ur garbia eta saneamendua

Uraren kutsadura eta erabilera txarra saihestea  

• 9. GJH: Industria, berrikuntza eta azpiegiturak

Teknologia berriek ez dute hain kutsagarriak izan behar. Gobernuek, enpresek eta komunitate zientifikoak 
elkarlanean jardun behar dute hori lortzeko.

• 12. GJH: Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Behar-beharrezkoa da modu jasangarrian eta ingurumena errespetatuz ekoiztea eta kontsumitzeko orduan 
ohitura jasangarriagoak hartzea: gutxiago kontsumitzea, ontziratuta ez dauden edo hondakin gutxi sortzen 
dituzten produktuak kontsumitzea edo birziklatzea.  

Jarduera horren osagarri, “Dikshuren kriseilua”* bideoa ikus daiteke (7. GJH du ardatz bideo horrek) eta 
dagokion gida didaktikoa egin.

Azkenik, ikastaldea taldetan banatuko da eta bakoitzak ingurumenaren aldeko ekintzaileak bilatuko ditu: 
Greta Thunberg (Suedia), Rachel Carson, Wangari Maathai (Kenya), Lois Gibbs (AEB), Vandana Shiva 
(India), Berta Caceres (Honduras), Boyan Slat (Herbehereak), Manu San Felix (Espainia) edo Sunita Narain 
(India). Horien biografia ezagutu ondoren, talde bakoitzak ikertutako ekintzailearen bizitza eta egindakoak 
jasoko ditu kartel batean eta gainerako ikasleei azalduko die.

*BIDEOA - https://fvf-manabadi.org/es/ods/ods-7-el-candil-de-dikshu
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PROPOSAMENA3

Jardueraren garapena
Ikasgela hainbat taldetan banatuko da: birziklatzea, ura zaintzea, materiala xahutzea (orriak eta abar), 
energia aurreztea (argia, berokuntza) eta garbiketa. Talde bakoitzak bere egitekoa bete beharko du 
astebetez. Adibidez, uraren zaintzaren detektibe taldeak eskolako txorrotek tantarik gal ez dezaten eta 
erabiltzen ez direnean itxita egon daitezen arduratu beharko du. Garbiketako detektibe-taldeak eskolako 
jolastokian edo ikasgelan jaso beharko du zaborra, eta saihestu beharko du beste haur batzuek zaborra 
lurrera bota dezaten.

Aste honetan, ingurumena zaintzeko zer egin daitekeen hausnar daiteke. Adibidez, material eta ontzi 
berrerabilgarriak erabiltzea eta kontsumo-ohitura jasangarriak bultzatzea: janaria gordetzeko ontzi 
berrerabilgarriak; plastikozko botilen ordez, ura edateko kantinplorak; aluminiozko paperaren ordez, 
ogitartekoak material berrerabilgarriz biltzea; hurbileko produktuak (0 km) kontsumitzea… Energiaren 
kasuan, erabilera jasangarriagoa egin dezakegu kontsumo txikiko bonbillak erabiliz, argi naturala 
aprobetxatuz, gailu elektrikoak itzaliz, etab.

Astearen amaieran, talde bakoitzak aurkitu dituen egoerak azalduko ditu. Azkenik, gelako birziklatzea 
sustatzeko, ura zaintzeko, materialak alferrik ez gastatzeko, argia aurrezteko edo eskola garbi edukitzeko 
estrategia bateratua pentsatuko dute.

Jarduera amaitu ondoren, ikasle guztiei proposa dakieke festa bat antola dezatela eskolan Ingurumenaren 
Mundu Eguna ospatzeko, hezkuntza-komunitatea ingurumena babestearen garrantziaz sentsibilizatzeko 
helburuz.

Goi-mailetako ikasleentzako proposamena
Jarduera egin ondoren, ikasleek gogoeta egingo dute ingurumenari lotutako Garapen Jasangarrirako  
Helburuez. Horretarako, Garapen Jasangarrirako 17 Helburuei buruzko informazioa jaso beharko dute 
ikasleek aldez aurretik.

INGURUMENAREKIN ZUZENEAN LOTUTAKO GJHak HAUEXEK DIRA:

• 7. GJH: Energia eskuragarri eta ez kutsatzailea

Pertsona guztiek izan behar dute energia eskuratzeko aukera, argia izateko, etxetresna elektrikoak konektatzeko 
eta abar, eta energia horrek ahalik eta garbiena izan behar du. Horretarako, energia berriztagarrien erabilera 
handitu behar da, energia horiek erabiltzean inoiz agortzen ez diren iturrietatik lortzen baitira, hala nola 
eguzki-argitik, haizetik, ibai-lasterretatik edo itsasaldietatik. Garbiak dira eta ez diote ingurumenari eragiten.

• 11. GJH: Hiri eta komunitate jasangarriak

Hirietako kutsadura murriztea, berdeguneak handitzea, garraio publikoaren aukerak handitzea edo 
hondamendi naturalak prebenitzea.

• 13. GJH: Klimaren aldeko ekintza

Klima-aldaketari eta haren ondorioei aurre egiteko premiazko neurriak hartzea.

• 14. GJH: Itsaspeko bizitza

Itsasoko kutsadura murriztea eta itsaspeko bizitza babestea.

• 15. GJH: Lehorreko ekosistemetako bizitza

Zuhaitz-mozketa murriztea eta basoberritzea areagotzea mundu osoan.

INGURUMENAREKIN ZEHARKA LOTUTAKO GJHak HAUEXEK DIRA:

• 4. GJH: Kalitatezko hezkuntza

Kalitatezko hezkuntzak pertsonak kontzientziatzea ahalbidetuko du ingurumena zain dezaten.  

• 6. GJH: Ur garbia eta saneamendua

Uraren kutsadura eta erabilera txarra saihestea  

• 9. GJH: Industria, berrikuntza eta azpiegiturak

Teknologia berriek ez dute hain kutsagarriak izan behar. Gobernuek, enpresek eta komunitate zientifikoak 
elkarlanean jardun behar dute hori lortzeko.

• 12. GJH: Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Behar-beharrezkoa da modu jasangarrian eta ingurumena errespetatuz ekoiztea eta kontsumitzeko orduan 
ohitura jasangarriagoak hartzea: gutxiago kontsumitzea, ontziratuta ez dauden edo hondakin gutxi sortzen 
dituzten produktuak kontsumitzea edo birziklatzea.  

Jarduera horren osagarri, “Dikshuren kriseilua”* bideoa ikus daiteke (7. GJH du ardatz bideo horrek) eta 
dagokion gida didaktikoa egin.

Azkenik, ikastaldea taldetan banatuko da eta bakoitzak ingurumenaren aldeko ekintzaileak bilatuko ditu: 
Greta Thunberg (Suedia), Rachel Carson, Wangari Maathai (Kenya), Lois Gibbs (AEB), Vandana Shiva 
(India), Berta Caceres (Honduras), Boyan Slat (Herbehereak), Manu San Felix (Espainia) edo Sunita Narain 
(India). Horien biografia ezagutu ondoren, talde bakoitzak ikertutako ekintzailearen bizitza eta egindakoak 
jasoko ditu kartel batean eta gainerako ikasleei azalduko die.

*BIDEOA - https://fvf-manabadi.org/es/ods/ods-7-el-candil-de-dikshu
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• Ingurumenaren arloan heztea eta 
sentsibilizatzea.

• Gure inguruko biodibertsitatea ezagutzea 
eta balioestea, babesteko.

• Natura-zientziekiko interesa eta 
naturarekiko maitasuna piztea.

• Material bibliografikoak: Internet, liburute-
gia, film dokumentalak…

• Kartoi meheak, orriak, koloretako arkatzak 
edo errotuladoreak.

Helburuak

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

• Gaitasun digitala.

• Ikasten ikastea.

Curriculumaren funtseko gaitasunak 

Materialak

• Natura-zientziak.

• Arte-hezkuntza.

Irakasgaiak

5. jarduera

Iraupena: Hiru edo lau saio, ordubetekoak.

GU BIZI GARENEKO
FAUNA ETA 
FLORAREN ALBUMA
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Jardueraren garapena
Ikastaldeko kide guztiok gu bizi garen lekuko flora eta faunaren albuma prestatuko dugu. Horretarako, lehe-
nengoz, ikertu eta espezieen zerrenda egin beharko da. Geroago, ikastaldea bitan edo hirutan banatuko 
da eta aztertu beharreko flora eta fauna denen artean banatuko da.

Talde bakoitzak egokitu zaion animaliari eta/edo landareari buruzko informazioa bilatuko du. Ikerketaren eta 
dokumentazioaren lehen fasea egin ondoren, fitxa bat egingo du informazio hau jasota:

   FAUNA: 

 • Izen arrunta eta izen zientifikoa.

 • Animaliaren argazkiak.

 • Animaliaren oinatzen argazkiak edo marrazkiak.

 • Animaliaren elikagai nagusiaren argazkiak edo marrazkiak.

  FLORA: 

 • Izen arrunta eta izen zientifikoa.

 • Landare edo loreen argazkiak edo marrazkiak.

 • Lorearen eta fruituaren argazkiak.

 • Bigarren mailako ezaugarriak, esaterako: hosto iraunkorrekoak edo galkorrekoak diren…

Azkenik, fitxa guztiak album batean bilduko dira.

Jardueraren osagarri, hurbilen dagoen landa, mendi edo basora joateko txangoa egin daiteke.

5. jarduera
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