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Abstract 
In this article the authors give an account of how some material was created in the school of Bakio in order to develop the curriculum 
at the primary education level.  Likewise, they explain the theoretical criteria and the practical decisions that had to be made in this 
respect.  It is basically a proposal to work with the environment, using the student’s near environment as a starting point.  This time, 
the authors focus on the village as the most important subject of study, although they open the way to study the region as well. The 
basic element in the explanation is the particular manner of talking of that village, since they use oral speech in order to explain all the 
contents. The contents are placed in a global context by linking together the different fields of the curriculum.  By means of 
technologically-induced simulation, the students get to have a close look to a real situation in which people, houses, and places they 
already know make their way to the school room. 

Laburpena 
Artikulu honetan Bakioko eskolan Lehen Hezkuntzaren curriculuma lantzeko prestatuko material batzuen garapenaren berri ematen 
dugu. Era berean, horretarako erabili diren irizpide teorikoak eta hartu behar izan diren erabaki praktikoak ere azaltzen dira. Ingurune 
hurbila lantzeko proposamena da, ikaslearen hurbilekoa jasoz. Oraingo honetan “herria” erabili dugu garrantzizko gune moduan, 
eskualdea ere jorratzeko bideak zabaltzen diren arren. Herriko berbeta da ildorik nagusiena, ahozko berbeta baitarabilgu gainontzeko 
eduki guztiak azaltzeko. Curriculumeko arloen arteko loturak eginez, edukiei izaera globala ematen zaie. Ikasleari –teknologiaren 
bidez simulatuta-, egoera erreala jartzen zaio hurbilean, arterik ezagunak dituen pertsonak, etxeak, lekuak.... eskolara ekarriz. 

Hitz gakoak: Hizkuntzaren didaktika, hizkuntzalaritza aplikatua, curriculuma, baliabide didaktikoak, ingurune hurbila. 
 

 

1. Sarrera 
Zergatik batu ondarea? Zertarako batu herrietako 

ondarea? Gorde egingo dugu beste barik? Zer edo zer 
egin daiteke batuko material horrekin? Eskolako 
curriculumeko eduki moduan erabil daiteke? 

Itaun hauek guztiak eta beste batzuk egin daitezke 
eta egin behar dira. Artikulu honetan Bakion eskolarako 
prestatu dugun DVDa egitean, hartu dugun marko 
teorikoaren ildo nagusiak eta gauzatzean hartu behar 
izan ditugun erabaki praktiko batzuk iragartzera ematea 
hartu dugu helburutzat. 

Eskolan dabiltzan neska-mutilak euren inguruan 
bizitzeko prestatzen direla esaten da. Horretarako, 
eskolan ikasten diren edukietan inguru horren 
ezaugarriak landu behar dira: hurbil-hurbiletik hasi eta 
gero eta ezagutza zabalagoak eta orokorragoak ikasiz. 
Norbera, etxea, kalea, auzoa, herria, eskualdea, lurra lde 
historikoa, Euskal Herria.... Orden horretan ikasteko 
antolatzen dira edukiak. Hemen egiten dugun 
proposamen didaktikoan HERRIA hartu dugun arren 
garrantzizko gune moduan, eskualdea lantzeko bidea 
ere zabaltzen da.  

Gure behar honen aurrekarietan artean Bakion egin 
diren proiektu bien inguruan (Bakio Berbarik Berba eta 
Bakio Bazterrik Bazter) topatzen dira; proiektu horietan 

24 CD eta ordu beteko bideo-zinta baten biltzen den 
altxorra jaso da. Era berean material horietan oinarrituta 
ondoko hainbat azterketa eta produktu egin ziren 
(Gaminde 1999a, 1999b, 1999c, Gaminde eta lag. 
2002a, b, c, d; Olalde eta lag. 2002) 

Materiala osotu: Herri kultura eta berbeta etengabe 
moldatu eta garatzen dabilenez gero, beti egoten da 
aukera artean bildu ez dena biltzeko eta ikertzeko. 
Horregatik oraingo DVD hau egin ahal izateko material 
berriak jasotzeari ekin behar izan genion. 

Proiektu honen helburu nagusia Bakioko ondarea 
jasoko duen materiala prestatzea izan da. Eskolarako 
materiala izanik, bertako ondarearen edukiak eskolako 
curriculumaren gaiekin batera integratu behar da.  

Lana lau zati nagusitan banatuta aurkezten dugu; 
lehen zatian lan osoaren oinarri teorikoak ikusiko ditugu 
gaingiroki; bigarren zatian edukiak aurkezten ditugu; 
hirugarren zatian jarduerak burutzeko ematen diren 
aukeretariko batzuk erakutsiko ditugu; azkenik behar 
osoa bururatzeko ondorioak eta hurrengo lanetarako 
proposamen batzuk iradokiko ditugu. 
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2. Oinarri teorikoak 
Proiektu hau garatzeko oinarritzat hartu ditugun 

oinarri teorikoak ardatz nagusi biren inguruan bilduko 
ditugu. Ardatz bat curriculuma bera da, ingurune 
hurbila lantzeko erabili ditugun hatsarreak aurkeztuko 
ditugu azpi-atal honetan. Bestea, hizkuntza bera da, 
gure beharrean hartu ditugun erabakien funtsa azalduko 
dugu azpi-atal honetan. 

2.1. Curriculuma:  ingurune hurbilean 
testuinguratutako eduki eta jarduerak 

Proiektu honetan ikaslearen ingurune hurbila lantzea 
proposatzen dugu, testuinguru hori zenbat eta sakonago 
ezagutu, orduan eta harreman hobean bizitzeko era 
izango duelako gazteak. Ingurune hurbila landu nahi 
dugu, beraren ezaugarri guzti guztiak. Eraiki dugun 
proposamen didaktiko honetan era desberdinetako 
oinarriak erabili ditugu, honako hauek dira nagusienak. 

Eusko Jaurlaritzak indarrean daukan Lehen 
Hezkuntzako oinarrizko curriculuma -Euskal Herrian 
ditugun curriculum ofizial desberdinak ere kontutan 
hartuta, eta bertan datozen eduki, helburu zein 
metodologiarako irizpideak izan ditugu begi-aurrean. 
Curriculumean lantzen diren edukietatik Euskara, 
Ingurunearen Ezaguera, Matematikak eta Arte 
Hezkuntza arloetakoak aukeratu ditugu, beti ere esku 
artean batuta daukagun informazioaren arabera. Ahozko 
berbeta izan dugu ardatz, bizi bizirik dagoen berbeta.  
Eta ahozko berbeta erabiliko dugu materiala taiutzeko 
zein hizkuntza jorratzeko zein gainontzeko edukiak 
lantzeko.  

Ingurunearen Ezaguera deritzon arloaren definizioan 
ezagutza hauen garrantzia azalarazten da, “ingurunea 
pertsonen jarduerak burutzen direneko testuingurua 
osatzen duten elementu, faktore edo gertaera 
desberdinen multzoa” dela baieztatzen baita. Ingurunea 
“osotasun” bat da,  elkarren arteko erlazioa eta 
menpekotasuna duten elementu natural eta sozialek 
osaturiko multzo konplexua. Gainera, inguruneak, bere 
dimentsio sozialean eta kulturalean, batez ere, "balioen, 
tradizioen, jakintzen berri ematen digu", eskola 
erakundeak transmititu behar duen inguruneko kultura 
da eta, ondorioz, arlo guztien curriculumean funtsezko 
eduki gisa, barruan hartu beharrekoa; baina "Inguru 
Naturalaren eta Sozialaren arloan modu zabalago batez 
eta garrantzi gehiagoz". Halaber, adin honi berez 
dagokion ingurunea globaltasun gisa hautemateak, 
arloari fokapen globalizatzailea ematea dakar, eta 
halaber "bere edukiak abiapuntu gisa hartzea, arlo  
guztiak globalizatzeko". Funtsezkoak dira, beraz, arlo 
honetako edukiak, pertsonaren bizimoduari zuzenean 
dagozkionak, eta hala, garrantzi handia ematen zaie 
eskolan. Funtsezkoa eta garrantzizkoa izateaz gain, 
ardatz eta abiapuntu moduan ere planteatzen dira 
curriculumean, Lehen Hezkuntzako arlo guztiak 
globalizatzeko funtzioa ere ematen zaie eta. 

Lehen Hezkuntzari dagokion diseinuan, helburu 
legez ikasleari eskatzen zaio, ingurunean integratzeko 
gaitasuna zein era aktibo eta kritiko batez parte hartzeko 
trebetasuna izatea, baita kulturarekiko identifikazioa eta 
indibidualki zein kolektiboki inguruneko bizitza 
sozialean parte hartzea ere. Hori lortu ahal izateko, 
beste arloekin batera, Ingurune Natural eta Sozialaren 
Ezaguera arloak egiten dituen ekarpenen artean, 
ondorengo puntu hau azpimarratu gura genuke:  
"Ikasleengan berauek partaide diren eta erreferentzia 
gisa dituzten talde sozialekiko identifikazioaren 
garapena; (...) garrantzi apartekoak dira jarduera 
sozialean parte hartze arduratsu eta kritikoa, bai eta 
ikaslea partaide deneko taldearenak edo besteenak diren 
ohitura, tradizio eta forma kulturalekiko balorapena". 

Kasu honetan proposatzen den ingurune hurbila, 
ikaslearen ondokoa da. Etxea, familia, herria eta 
eskualdea dira ikasleari dakartzaguna.  

Herri honen eta eskualdearen gaineko edukien 
aukeran ondokoetariko aldeak izan ditugu kontutan: 
Bakiok, Bizkaiko kostaldean dagoen herriak badituela 
bere bereak dituen ezaugarri batzuk, hala nola, 
baserriak, kaleak edo zerbitzuak. Berta-bertakoak dira 
San Pelaio, Andra Mari eliza, Santa Ursula eta 
gainontzeko eraikuntza bereziak. Itsasoa ere badago, 
beraz, itsas ertzari dagozkion beste ezaugarri batzuk ere 
landu behar direla ikusten dugu: hondartza, udan 
dagoen populazio aldaketa, surfa eta honelako kirolak 
nahiz arrantzari buruzko edukiak zein nekazaritzari 
dagozkionak. Bestalde, inguruan badira mendiak, 
landareak, animaliak, basoak, e.a. Gainera, Bakioko 
txakolina famatua da, mahatsa jagoteari eta bertako 
klimari esker. Azokak ospatzen dira Bakion 
txakolinaren inguruan zein bestelako produktuen 
inguruan. 

Urtean zehar badira mota askotako ekintzak, kirolak, 
musika, dantzak zein jai desberdinak; batzuk Euskal 
Herrian zabal ospatzen direnak: Inauteriak, Gabonak… 
besteak bertakoagoak. 

Irakastea eta ikastea ahalik eta modurik errealenean 
garatzeko interesak, arlo desberdinetako edukiak 
harremanetan jartzera garamatza. Globalizazio 
printzipioak ingurunea osotasunean ulertu beharra 
dakar, edukien izaera partziala alboratuz. Edukien 
arteko harremanak, bestalde, ikaslearen ikaste 
esanguratsua segurtatzeko bidean jartzen gaitu, ikasten 
duenak zentzua edo esanahia hartuko duelako, 
interesgarriagoa izan daitekeelako, eta azken finean, 
ikaslearen formazio osoa bideratuko duelako. 

Horrela, Ingurunearen ezaguera arloarekin batera, 
Matematika arloko eduki batzuk landuko dira,  
neurketak –era guztietakoak-, distantziak, eragiketak, 
latitudeak eta longitudeak, espazioaren irudikapena…; 
Arte arloari dagokionez kantak eta  errezitatuak lantzen 
dira eta baita euren letra eta partiturak ere –soinua, 
doinua, erritmoa…-.  
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Gazteen ikaste esanguratsua bideratzeko 
metodologia aktiboa proposatzen da –ikaslearen parte 
hartzea bermatzen duena- eta edukiak euren artean 
erlazionatzea edo edukien globalizazioa. Hauek izan 
dira, besteak beste, erabili ditugun oinarri 
psikopedagogikoak. 

 Edukia ez da lineala, leku batetik bestera, eduki 
batetik bestera, edo edukietatik jardueretara, edo 
hauetatik berriro edukietara, erraz joango da ikaslea. 
Proposatzen dugun hau ez da hasiera eta amaiera 
daukan sekuentzia, ez baita sekuentzia didaktiko 
arrunta, ezen edonon hasi baitaiteke lanean eta edonon 
amaitu. Ikasle bakoitzak – irakaslearen iradokizunen 
arabera-, bere bidea egingo du. Saio bakoitzean ikaslea 
da bere sekuentzia didaktikoa aukeratu, garatu eta 
burutuko duena. Horregatik, proposamen didaktiko 
honek ez dauka ezagutza jakin bat bultzatzeko funtzioa; 
ikasleek jardun dezaten –ekintzaren bidez edo 
pentsamenduaren bidez-, egoera edo beharrizan berriak 
planteatzen dira, horrela euren ideiak gara daitezen, beti 
ere ikasle bakoitzaren egoera pertsonalaren arabera. 
Entzun, irakurri, ikusi, idatzi, esan, errepikatu… edo 
aurkezten zaion jarduera berezia betetzea dira batean 
bestean beteko dituen beharrak. Beti ekinean. 

Metodologia aktiborako darabilgun euskarria 
teknologia da. Bakion batu informazioa eta eskolarako 
moduan jarri dugu, baina teknologia berriena erabilita. 
Lehenagorik datorkiguna bertoko berbetaren bidez 
modurik egokienean edo moderno honetan antolatu 
dugu. Ordenagailuaren aurrean jarri behar da ikaslea, 
bide batez horren erabilera ere ikasiz. Bakioko eskolan 
dabiltzan umeak ordenagailuan aurkituko dute Bakioren 
gaineko informazioa, bakiotarrak kontatuta. 

Teknologia honi esker, betebehar guztiak era berean 
eta elkarren artean erlazionatuta jartzen dira ikaslearen 
aurrean. Ordenagailuak edukia batera bildu eta 
globalizatzeko aukera ematen du, informazioa 
prozesatzeko duen modua ez da lineala, ez da itxia. 
DVD honetan ikaslearen parte hartze aktiboa 
ezinbestekoa izateaz gain, zentzumen guztiak erabil 
arazten zaizkio, bere ikaste prozesua erraztuz. 

Teknologia multimediek soinua –ahotsa eta musika-
, irudia, bideoa, testua, argazkia elkartzen dituzte eta 
erraztu egiten dute irakaskuntzan oinarrizkoa den 
printzipioa: gero eta zentzumen gehiago erabili ikasteko 
prozesuan, orduan eta errazago ikaslea motibatzea eta 
eduki horiek barneratzea. 

Eskolan erabiltzeko den proposamen didaktiko 
honetako gai guztiak,  Bakion batu dugun 
informazioaren gainean eraiki ditugu. Euskara da, 
ahozko berbeta,  edukiak jorratzeko darabilguna. 
Euskara da edukia azaltzeko eta edukien arteko loturak 
egiteko darabilgun tresna. Helbururik garrantzitsuena 
ahozko berbeta –betiko lehengo euskaldunek dakitena-, 
eskolara eramatea baita. 

2.2. Hizkuntz ereduen erabilera 
Eskolan ahozko hizkuntzaren egoera nahikoa larria 

dela uste izan dugunez gero, material honen bidez 
lehentasuna eman gura izan diogu ahozkoa lantzeari. 
Umeak eskolaratu eta tradiziozko ahozko ereduak 
guztiz baztertzen dira, orduan berbetaren transmisio 
naturala neurri handi baten eten egiten da. Are 
okerrago, eskolatik harako hainbat eredu oker etxeetara 
sartzen hasi dira eta betiko euskaldunek ez daukate 
indarrik euren ereduei eusteko eta eskolako eredu berri 
okerren aurrean amore eman eta makurtu egiten dira.  

Hizkuntz ereduen erabilera eta euron arteko 
interakzioa praktikan gauzatzeko Goikoetxeak (2003) 
garatutako marko teorikoan proposatzen diren oinarri 
teorikoak eta ereduak geure egin ditugu. Bestalde, eta 
Gaminde eta Goikoetxearen (2003) beharrean esaten 
zen moduan, hemen egingo ditugun proposamenen 
oinarrian erabaki garrantzitsu bat datza, hots, euskara 
nahi dugun bizitzeko edo nahi dugun zenbait funtzio 
betetzeko eta gero gainerakoak beste hizkuntzaren baten 
egingo ote ditugun, berba baten, euskal elebidun izan 
gura dugun ala erdal elebidun. Euskara bizitzeko nahi 
bada, eredu jasoen ondoan eta eurok gainako 
garrantzitsuak dira eredu ez jasoak edo familiarrak. 
Esan gura da, eskolako gelatik kanpo bizitzeko behar 
ditugun eredu linguistiko indartsuak eman behar 
ditugula.  

Proposamen honetan bertoko berbeta darabilgu 
planteatzen diren gai guztiak lantzeko, Bakioko euskara 
da entzun eta ikasiko dena. Baina bertako berbeta 
euskara estandarraren eta bizkaiera literarioarekin 
batera agertzen da. Batze hori adabu edo metatze dorpe 
bat baino gehiago izan dadin, bakoitzaren erabilera 
esparruak eta funtzioak ondo definitu behar dira. 

DVDean dagoen material gehiena entzuteko eta 
ikusteko izanik, testu idatzien funtzioa, multimedia 
artxiboen lotura ematea eta curriculumaren gaiak 
bideratzea da. Honelakoetan euskara estandarra 
erabiltzen dugu; hala ere, eredu honetan ere, Bakioko 
euskaratik egin daitezkeen ekarriak aintzat hartu ditugu. 

Bizkaiera literarioa artxibo batzuetako materialak 
transliteratzeko erabili dugu eta baita jardueretan 
itaunak eta oharrak egiteko. 

Ahoz entzun behar diren testuetan lehentasuna eman 
zaio bertako euskarari; dena dela, informatzaileek 
erabili duten eredua errespetatzen da beti ere, izan ere, 
informatzaile guztiek ez dute eredu bera erabili. 

3. Edukiak 
Atal honetan, curriculumean jorratzeko hautatu 

ditugun gaien zerrenda aurkeztu eta ostean, gure 
DVDaren egitura zehatza aztertuko dugu (azterketa hau 
bide erakusgarri baino ezin izan daiteke artikulu 
honetan; hala ere, gure beharraren nondik norako 
nagusiak ondo irudikatzen direlakoa daukagu). Era 
berean, edukiak lantzeko erabilt zen diren objektu motak 
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eta euren deskripzioa egingo dugu. Azkenik, honelako 
esperientzietarako lagungarri izango direlakoan, ohar 
tekniko batzuk ere egingo ditugu. 

3.1. Gai zerrenda nagusia 
Ikaslearen ingurune hurbila lantzeko balio dutelako 

aukeratu ditugu ondoren aurkezten ditugun edukiak. 
Arestian aipatu den eran, etxea, familia, herria eta 
eskualdea dira ardatzik nagusienak – bakoitzari 
dagokion eduki zehatzagoarekin batera-, beti ere 
hurbilekoa ezagutuz abiatuko delako ikaste prozesuaren 
eraikuntzan.  

Gaitegi honetatik hasita, gaiak eurak ez ezik, 
hizkuntzari dagokion edukia ere lantzen da, (bertako 
fonologia, berbak, esaerak, espresioak, e.a.) baita 
matematikari dagokiona ere. Arte hezkuntza deritzan 
arloa ahaztu barik, ezen musika zein beste gai batzuk 
landu daitezke eta. Eduki guztiak lantzerakoan garapen 
historikoa erabil daiteke, lehengoa eta oraingoa jorratuz.  

• Paisaia naturala ekosistema gisa: flora eta 
fauna 

• Klima, erliebea 

• Zerua eta lurra: ilargia, planetak eta izarrak. 
Kontinenteak eta itsasoak. Puntu kardinalak, 
latitudea eta longitudea. Espazioaren 
irudikapena, formak, eskalak, irudien arteko 
diferentziak, grafikoak. 

• Biztanleria, demografia 

• Antolamendu sozialak: auzoak, eskola, 
taldeak. 

• Giza jarduera: ekoizpen sektoreak, lana eta 
lanbideak, langabezia, denbora librea, jarduera 
kulturalak, kirolak. 

• Industria, makinak, lehengaiak. 

• Energia elektrikoa: argia, zirkuitu elektrikoak 

• Teknologiak: industrian zein etxean 

• Informazioa, komunikabideak eta 
garraiobideak 

• Aldaketa historikoak eta eguneroko bizitza: 
etxea, janzkera, lan egiteko moduak, denbora 
pasatzeko erak. Jaiak, istorioak, sinismenak, 
esaerak. 

3.2. DVDaren egitura zehatza 

DVDean sartu ditugun edukiak zehaztuko ditugu 
jarraian; aurkibide gisa emango ditugu, izan ere, berton 
zehaztasun guztiak eta material guztiak sartzeak luze 

joko luke. Edukion aurkezpena egiteko DVDaren 
egitura nagusia oinarritzat hartuko dugu1.  

1. Herria 

2. Zerbitzuak 

3. Landareria 

4. Animaliak 

5. Natura 

6. Zerua 

Herria deritzon gaiari dagozkion eduki multzo 
nagusiak honako hauek dira: Kokapena, etxeak, 
eraikuntzak eta biztanleria. Hauek ondoko orrietan2 
banatzen dira: 

• Kokapena: Herria, Eskualdea, Lurraldea, 
Euskal Herria, Europa 

• Etxeak: Baserriak, Txalet zaharrak, Pisuak, 
Apartamentu eta txalet berriak 

• Eraikinak : Jauregiak, Eliza eta ermitak, 
Zubiak, Gurutzeak 

• Biztanleria: Bizilagunak, Bizilagunen 
edadeak, Bizilagunen sexua, Populazioaren 
gorabeherak, Ogibideak * 3 

• Ogibideak: Lehen sektorea *, Bigarren 
sektorea, Hirugarren sektorea *, Galduko 
ogibideak *, Auzo beharrak * 

• Nekazaritza: Lantzeko teknika, Lanabesak, 
Garraioa, Labea, Txakolina 

• Abelazkuntza: Ganadua, Ardiak, Ahuntzak, 
Txerria, Ekinoak, Oiloak 

• Arrantza: Arrantza 

• Merkataritza: Merkataritza 

• Galduko ogibideak: Bendejera, Perratzailea, 
Errementaria, Errotaria, Ikazkina, Jostuna, 
Abere-hiltzailea, Okina, Partera, Zarangina 

• Auzo beharrak: Auzo beharrak 

• Heriotza: Lurpetzeak, Arimak 

Zerbitzuak izeneko gaiari  dagozkion eduki multzo 
nagusiak honako hauek dira: Osasuna, eskola, udala, 
kirola, hedabideak eta garraioak. Hauek ondoko orrietan 
banatzen dira: 

• Osasuna: Osasuna **4 

                                                 
1 Sekuentzia lineal bat balitz legez aurkeztu dugun arren, 
kontuan hartu behar da euskarriaren interfazeagatik eduki 
guztiak elkar lotuta daudela eta edonondik has daitekeela. 
2 "Orri" izen honen bidez ordenagailuaren plamari egin nahi 
diogu erreferentzia. 
3 "*" Ikurraren bidez gai hau orri honetan dagokion beste orri 
batekin edo batzuekin lotzen dela adierazi gura dugu. 
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• Gorputza: Liseri-aparatua, Arnas aparatua, 
Iraizpen aparatua, Zirkulazio aparatua, Ibil 
aparatua, Ugal aparatua 

• Gaixoak: Gaixoak, Osaketak, Erremedioak 

• Elikadura: Elikagaien oreka, Elikagaiak 
denboran, Gazta, Irinkiak, Txerrikiak, 
Postreak, Gabonetakoak 

• Eskola: Antolaketa, Historia, Umezaroa * 

• Olgetak: Olgetak 

• Kantuak: Kantuak 

• Kontuak: Kontuak, Sineskerak *, Ipuinak *, 
Pasadizoak * 

• Sineskerak: Sineskerak 

• Ipuinak: Ipuinak 

• Pasadizoak: Pasadizoak 

• Errezitatuak: Errezitatuak 

• Udala: Udalaren antolaketa, Hirigintza-
Zerbitzuak, Kultura, Euskara 

• Kirola: Kirola, Futbola, Pilota, Surfa, Herri 
kirolak 

• Hedabideak: Txirritxola, Herri barriak, Irratia, 
Web orria 

• Garraioak: Autobusak, Bideak 

Landareen gaiari dagozkion eduki multzo nagusiak 
honako hauek dira: Arbolak, basalandareak, laboreak, 
belarrak, ortuariak, fruituak eta landareen atalak. Hauek 
ondoko orrietan banatzen dira: 

• Arbolak: Arbolak 

• Basalandareak: Basalandareak 

• Ortuariak: Ortuariak 

• Fruituak: Fruituak 

• Laboreak: Laboreak 

• Belarrak: Belarrak 

• Landareen atalak : Orriak, Loreak, Haziak 

Animalien gaiari dagozkion edukiak ondoko 
multzoetan banatu ditugu: Ugaztunak, hegaztiak, 
narrastiak eta anfibioak, arrainak eta itsaskiak, 
intsektuak. Hauek ondoko orrietan banatzen dira: 

• Ugaztunak: Ugaztunak 

• Hegaztiak : Hegaztiak5 

                                                                             
4 "**" Ikur honen bidez berau lotura orri bat baino ez 
dela adierazi gura da. 
5 Atal honetan audio artxibo arrunten testuez gain, 
txorien txio-txioa ere entzun daitezke. 

• Narrastiak eta anfibioak : Narrastiak eta 
anfibioak 

• Arrainak-itsaskiak : Arrainak eta itsaskiak 

• Intsektuak: Intsektuak 

Naturaren gaiari dagozkion edukiak honako hauek 
dira: Lurra, ura eta energia. Hauek ondoko orrietan 
banatzen dira: 

• Lurra: Lurraren barrua, Harriak eta mineralak, 
Mendiak, Kostaldeko erliebea 

• Ura: Ura, Errekak, Uraren erabilpena 

• Energia: Energia 

 Azkenik zerua izeneko gaiaren inguruan bildu 
ditugun eduki multzoak ondokoak dira: Unibertsoa, 
eguzki sistema, egutegia eta metereologia. Hauek 
ondoko orrietan banatzen dira: 

• Unibertsoa: Unibertsoa 

• Eguzki sistema: Eguzki sistema 

• Egutegia: Eguna-gaua, Astegunak, Hilak, 
Urtaroak, Jaiak * 

• Jaiegunak: Jaiegunak, Urtebarri, Kandelario, 
Santa Ageda, Basatoste, San Juan, Herriko 
jaiak, Gabonak 

• Musika: Musika, Musika tresnak, Euskal 
musika tresnak, Kantuak 

• Dantza: Dantza 

• Bertsolaritza: Bertsolaritza 

• Metereologia: Metereologia 

• Partiturak: Partiturak 

3.3. Objektu motak 

Edukiekin lotuta lau eratako materialak ematen dira; 
testuak, bideo artxiboak (301), audio artxiboak (309) eta 
argazkiak/irudiak (358). Ondoko taulan eduki multzo 
nagusi bakoitzeko bideo, audio eta irudien banaketa 
ikus daiteke: 

EDUKI BIDEO AUDIO IRUDI 
Herria 72 75 104 

Zerbitzuak 150 91 57 
Landareak 14 31 50 
Animaliak 13 34 27 

Natura 4 13 41 
Zerua 48 65 79 

1. Taula: Artxibo kopuruak 

Audio fitxategietan biltzen direnetan; melodiak, 
kantak, animalien zaratak eta batez ere gure 
informatzaileekin egin ditugun grabazio zatiak daude. 
Bideo fitxategietan elkarrizketa zatiak, ekintzak, 
paisaiak eta herrian esanguratsuak diren objektuak ikus 
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daitezke. Azkenik, irudietan argazkiak eta irudian ikus 
daitezke. 

3.4. Arazo teknikoak 

Grabazio zuzenak egiteko erabakia hartzen denean, 
lau dira, hasi baino lehen, argitu beharreko atal 
nagusiak: helburuak, galdekizuna, lekukoak eta 
materiala.  

Helburuak hirutzuk izan dira aldi desberdinetan. 
Batzuk bertako euskararen barietatea jasotzeko eta 
aztertzeko materialak biltzeko egin ziren inkesten 
emaitzak dira. Beste batzuk, bertako toponimiaren 
altxorra batzeko egin ziren inkestetan biltzen dira. 
Azkenik, oraingo aldi honetan, curriculumaren gaiak 
lantzeko eta bertakoen testigantza islatzeko beren-
beregi egin ditugun inkestenak dira. 

Lekuko edo informatzaile gehienak bakiotarrak izan 
dira eta adin handikoak, izan ere, arterako lanetan egin 
ziren inkesten helburuetarako egokien iritzi genien eta. 
Hala ere, curriculumaren gai zehatzetarako egin diren 
inkesta batzuetarako informatzaile gazteagoak eta 
Bakiokoak ez diren batzuk ere aukeratu ziren. Denetara 
175 informatza ile izan ditugu aldi desberdinetan. 
Hauetariko askoren testigantza jasotzen da lan honetan, 
dela audio euskarrian, dela bideo euskarrian. 

Inkesten bidez jaso ditugun testuetan mota batzuk 
aurki ditzakegu; argudiozkoak, narrazioak, 
kontakizunak, ipuinak, definizioak, azalpenak, 
etnotestuak, kantak, bertsoak, e. a. Gauza jakina da testu 
tipologia egiteak zailtasun handiak dauzkana, izan ere, 
testu berean eredu desberdinetako ezaugarriak sarritan 
nahastuta agertzen dira-eta. Hala ere, gauza batzuk 
nahikoa erra z erabaki daitezkeelakoa daukat; ipuinen, 
narrazioen eta kontakizunen arteko mugak, 
informatzaileek eurek jartzen dituztela esan genezake. 
Ipuina da halakotzat informatzaileak kontatzen duena; 
narrazioetan sineskerak islatzen dira eta egiazkotzat 
kontatzen direnak ditugu; kontakizunetan, ostera, 
pasadizoak eta gertaerak sartuko lirateke. Aspaldiko 
urteotan etnotestu berba askotan entzun da, baina ez da 
argi ikusi zeintzuk diren testu mota hauen ezaugarriak, 
gure ustez, etnotestuak gizakiaren bizimoduaren 
gaineko informazioa ematen duten testuak dira. 
Definizioak eta azalpenak informatzaileek ematen 
dituztenak dira, dela objektuen gainean, dela prozesuen 
gainean; testu hauek oso baliagarriak izan daitezke 
esangurak zehazteko eta lantzeko. 

Seinaleak lortzeko baliabide tekniko batzuk ezagutu 
beharko ditugu, izan ere, kalitate oneko seinaleak 
hasieratik edukitzea oso garrantzitsua da. Behin 
seinaleak lortuz gero, soinu editore baten laguntzaz 
sartu behar dira ordenagailuan, hots, audio seinaleak 
zein bideo seinaleak digitalizatu egin behar dira. 

4. Jarduerak 
DVDa bera entzun, irakurri eta erabiliz lantzen 

denaren gainean, jarduera bereziak ere proposatzen dira, 
eduki batzuk sakontzeko har daitezkeenak. Hala ere, ez 
ditugu aukera guztiak agortu. Ez da proposamen itxia, 
irakasleak jarduera hauek eredutzat edo adibide moduan 
erabil ditzake guk proposatzen ez ditugun kasuetan ere 
landu eta sakondu daitezkeelako edukiak.  

Bakioko eliza eta baselizak lantzerakoan San Pelaio 
baselizak dituen ezaugarri erromanikoak aitzakiatzat 
hartuta, halan aipatzen dira hurrengo adibideetan: 

1. San Pelaion Bizkaiko erromanikoko 
kanpandorre bakarra gorde da. XII. Mendekoa da. 
Azaldu zelakoa den San Pelaio baseliza. 

2. Erromanikoaren ezaugarriak aukeratu hurrengo 
taulan: 

 

Puntu erdiko arkua XVIII.mendekoa Erliebedun 
kapitelak 

Kapitel sinpleak Kanoi ganga Alemanian sortua 
Kristautasunarekin 

lotuta 
Zutabe trinkoak Frantzian sortua 

2. Taula: Aukeratzeko ezaugarriak 

Bide horretan jarraituta, erromanikoa, bere sasoi 
historikoa zein inguru horretako edo Bizkaiko -Euskal 
Herriko…-, eraikuntza erromanikoak landu daitezke. 

Musika edo kantak lantzen diren atalean bestalde 
ondoko hau planteatzen da: 

 
ARRE ARRE 

Kanta honetan “r” sinplea NORA, NAROANA eta “rr” 
anitza aurkitzen ditugu: 

1.-  Esan kantaren testua ahoz, “r” tipo biak intentsitate 
handiagoz markaturik. 

2.- Idatzi/esan hiru berba “r” mota bat edo bestea 
ipinita berbaren esangura aldatzen dena. Esate 
baterako: “Burdin goria” eta “Burdin gorria”. 

3. Taula: Kantaren gaineko jarduera mota 

Kanta hau “r” sinplea eta “rr” bikoitza jorratzeko 
erabil daiteke, ahozko zein idatzitako ariketak gehituz. 
Horrez gainera, “Tolosarako” edo “Gasteizerako” 
agertzen direnez, “norako” lantzeko aukera ematen 
digu. Herrien izenak edo lekuak –geografikoak-, 
ikasteko zein gogoratzeko bidea ere erabil daiteke, beti 
ere aldian aldiko landu behar dugun  edukiaren arabera. 
Ezin ahaztu musikari dagokion partitura, soinua eta 
abarrak.  

Bakioko txakolina famatua da; ondoko jarduerak 
bete behar ditu ikasleak, DVDa entzun eta ostean: 

1. Mahatsa ondo gobernatu izen da beti: 
Domusanturuetan hasi eta Santa Ageda bitartean 
inaustu izan da. Noizik nora da hori? 
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2. Mahatsa inaustu ondoren sufrea egiten zaio. 
Sulfatoa ere esaten zaio produktu honi. Zein da 
beraren formula kimikoa? 

3. Iretargiak garrantzia handia dauka 
nekazaritzan. Txakolina egiterakoan ere bai. Zein 
da Bakioko txakolin egileek ematen duten arrazoia? 

Proposamen didaktiko honetan ikaslea ez da 
ordenagailuaren aurrean geratuko, herrian zehar 
osotzeko jarduerak aurkezten zaizkio, edo herriko 
liburutegian; udaletxera joan beharko du galdezka, edo 
etxera edo auzora. Helburua eskolakotzat ditugun 
edukiak eskolatik atera eta ingurunean bertan ikusi, 
entzun eta aztertzea da. 

Lurra eta harriak azaltzen direnean adibidez, entzun 
eta gero gai horren gaineko azalpenak ondoko jarduera 
hauek burutu beharko dira. 

1. Baserrietan karea erabili izan da zuritzeko. Zer 
da etxea zuritu? Nondik dator “etxea zuritu” 
esatea? 

2. Kaltzita da kare harriaren izena eta CaCO2 
bere formula kimikoa: baina zein talde eta 
motatako harria da? 

3. Idatzi kare harriaren hiru osagai kimikoen 
izenak. 

4. Batu harriak eta mineralak: 

-etiketak egin eta jarri: izena eta ezaugarriak 
(bilatu informazioa liburuetan), non hartua den, 
noiz. 

-erakustaldia antolatu eskolan. 

Ikaslea etengabeko harremanetan dago 
inguruneagaz, amaierarik gabeko joan etorrian, batzutan 
berak joan behar izango du; beste batzuetan  ekarri egin 
beharko du ingurunea eskolara. 

5. Ondorioak eta hurrengo lanak 
Orain arte deskribatu dugun lan honen emaitzetara 

adituta, lau esparru nagusitan aurreratu dela esan 
dezakegu. 

Materiala bera da ekarri garrantzitsu bat, hots, 
DVDa eta beronekin batera egin den gida didaktikoa. 

Materialaz ostera, lan honen ekarpenak hiru multzo 
nagusitan laburbil daitezke: Alde teorikoaren garapena, 
teoria eta praktikaren arteko uztardura eta garapen 
teknikoa. 

Alde teorikoan eta curriculumari dagokionez 
ingurune hurbileko gaietan sakondu egin behar izan da 
eta, bestetik, atxikitze eta murgiltze ereduetan proposatu 
diren ildoak (Goikoetxea 2003) gainerako gaie kin 
batera integratu behar izan ditugu. 

Azken ekarpen teorikoek iradokiko bideak ebakitzen 
hasi gara gure behar honen bidez eta teoria 

praktikarekin uztartzean esperientzia aberasgarria bildu 
dugu hurrengo lanetarako. 

Garapen teknikoari dagokionez, esan behar da 
ikuspuntua ere aldatu nahi izan dela eta paperaren bide 
estuetatik multimediarako jauzia egin dugula, beronek 
dakartzan arazo guztiekin. 

Esperientzia honetan oinarrituta, uste dugu hurrengo 
urratsa izan beharko litzatekeela gauza bera –edo 
antzekoa-, egitea baina Bizkaia osoa esparrutzat hartuta. 
Bizkaia eskualdeka antolatzen da eta oinarri hori 
hartuko genuke gure lanaren aurkezpenerako. Eta 
berorrek ekar liezazkigukeen arazoak gutxi ez direla 
jakin arren, aukera baliatu gura dugu geure hau 
mukurutzeko erronka hori plazaratuz. 
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