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Batx. – Goi Ikask.: Arkeologoa naiz

Iraupena: Bi ordu
Ekintza : Erreplika ikusi + tailerra
Laburpena: Arkeologoen lana gertutik ezagutzeko aukera izango dute ikasleek bi 
ordutan zehar. Arkeologiaren nondik norakoak ezagutu eta egun batez arkeologoen 
lana burutuko dute ikasleek. Arkeologia esperimentala erabiliaz Ekaingo gizakien 
bizimodura hurbilduko dira. Erakustaldi baten bitartez, gidak zenbait laguntzaileren 
parte hartzearekin batera, gizaki haiek sua, pintura eta ehiza nola egiten zuten 
erakutsiko die. Taldetan banatuta erreplikara sartuko dira gure arkeologoak, bertan 
labar artea aztertuko dute, panelen eta irudien analisia eginez. Lan hau burutzeko 
fitxa baten laguntza izango dute.

Arkeologoa naiz Helburu didaktikoak

Kontzeptualak
- Ekain zaldiaren santutegi bezala definitzea.
- Ekaingo aztarnategia/bizilekua eta santutegia bereiztea.
- Ekaingo 3 animali nagusiak identifikatzea.
- Labar artea garaiko sinismenekin lotzea.
- Labar artea paleolitoarekin identifikatzea.
- Ekaingo gizakiaren bizimoduaren oinarrizko 2 ezaugarri nabarmentzeko gai izatea.
- Labar artean erabilitako bi teknika nagusiak bereiztea: grabatua eta pintura.
- Labar artea aztertzeko oinarrizko kontzeptuak erabiltzea.
- Aztarna arkeologikoak historiaren informazio iturri garrantzitsuak direla ohartzea.
- Ekaingo gizataldeak ingurunearekin zuten harreman estuaz jabetzea.
- Enkontrismoaren teknikaren nondik norakoak bereganatzea.

Prozedurazkoak
- Ekaingo kobazuloaren aztertzea.
- Labar artearen inguruko ikerketa txikia burutzea.
- Fitxak irakurri eta betetzea.
- Taldean lan egitea, elkarlana bultzatuz.
- Gidaren erakustaldian oinarrituta paleolito garaiko bizimoduaren ezaugarri 
nagusien ondorioztatzea.
- Behaketan oinarritutako lana burutzea.
- Arkeologia esperimentalaren bidez Ekaingo gizakien bizimodura gerturatzea.

Jarrerazkoak
- Labar artea zabaldu eta kontserbatzearen neurrien alde egitea: erreplikak 
sortzea kasu.
- Gida eta taldekideekin errespetuzko harremana mantentzea.
- Ekaingo iraganeko errealitate sozialari buruz jakiteko interesa eta ikusmina eta 
gertaera historikoen aurrean jarrera kritikoa.
- Giza taldeen kultura ondarea den aldetik, Ekaingo ondare historiko-artistikoa 
eta naturalaren balioespena, errespetua eta haiekiko gozamena, eta hura 
zaintzearen, defendatzearen eta jakinaraztearen aldeko jarrera.
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- Enpatia historikoa eta iraganaren eta orainaldiaren arteko erlazioak 
ezartzeko interesa.
- Gizarte guztietako arte- eta kultura-adierazpenekiko balioespena eta 
errespetua.

Emozionalak
- Tenperatura aldaketa sentitzea.
- Uraren hotsarekin eta erreplikako giroarekin disfrutatzea.
- Bisitaldi atsegina izatea.
- Emozioa sua lortzen saiatzerakoan.
- Asebetetzea historiaurreko armekin jaurtitzerakoan.
- Harridura aerografoaren teknika ezagutzerakoan.
- Sua pizteko grina izatea.


