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DBH 3-4: Ekaingo Artista

Iraupena: Bi ordu
Ekintza : Erreplika ikusi + erakusketa gela + tailerra
Laburpena: Bi ordutan zehar gure ikasleak Ekaingo artista bihurtuko dira. 
Horretarako, historiaurreko arteak jorratzen dituen bi alor nagusiak gertutik ezagutu 
beharko dituzte. Alde batetik kobazulo barruko artea, labar artea, ikusi eta ikertuko 
dute. Taldetan antolatuta eta fitxa batzuen laguntzarekin egingo dute ikerketa txiki 
hau erreplika barruan. Bestetik, aire zabalean eta beste euskarrien gainean egindako 
artearen, arte erabilkorraren, inguruko informazioa jasoko dute. Erakusketa gelan 
dagoen Ekaingo plaketa ikusi eta aztertu ondoren, ikasleak euren plaketa sortzen 
saiatuko dira.

Ekaingo Artista Helburu didaktikoak

Kontzeptualak
-Artea eta artista hitzak modu zabalean ulertzea.
- Ekain zaldiaren santutegi bezala definitzea.
- Ekaingo 3 animali nagusiak identifikatzeko gai izatea: zaldia, bisontea, hartzak
- Ekaingo aztarnategia/bizilekua eta santutegia bereiztea.
- Enkontrismoaren teknikaren nondik norakoak bereganatzea.
- Paleolitoko bi arte motak definitzea: labar artea-arte erabilgarria
- Labar artean erabilitako bi teknika nagusiak bereiztea: grabatua eta pintura.
- Labar artea garaiko sinismenekin lotzea.
- Monokromia eta bikromia hitzak ulertu eta erabiltzea.
- Historiaurreko artean erabilitako elementu nagusiak ezagutzea: ikatza, okrea, 
manganesoa eta suharria.

Prozedurazkoak
- Ekaingo kobazuloaren aztertzea.
- Labar artearen inguruko ikerketa txikia burutzea.
- Taldean lan egitea, elkarlana bultzatuz.
- Ikaskideen aurrean hitz egin eta iritzia ematea.
- Labar artearen zergatiaren inguruan hipotesiak gauzatzea.
- Fitxak irakurri eta betetzea.
- Behaketan oinarritutako lana burutzea.
- Eskulanetan trebatzea.
- Igeltsoa eta okrea erabiliz plaketa egitea.

Jarrerazkoak
-Giza taldeen kultura ondarea den aldetik, Ekaingo ondare historiko- artistikoaren 
balioespena, errespetua eta haiekin gozamena, eta hura zaintzearen, 
defendatzearen eta jakinaraztearen aldeko jarrera.
-Gizonezkoek eta emakumezkoek Sastarrain bailarako historian izan duten 
zereginaren balioespena.
- Historiaurreko artea errespetatu eta bere neurrian baloratzea.
- Labar artea zabaldu eta kontserbatzearen neurrien alde egitea: erreplikak 
sortzea kasu.
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- Gida eta taldekideekin errespetuzko harremana mantentzea
- Enpatia historikoa eta iraganaren eta orainaldiaren arteko erlazioak 
ezartzeko interesa.
- Gizarte guztietako arte- eta kultura-adierazpenekiko balioespena eta 
errespetua.

Emozionalak
- Tenperatura aldaketa sentitzea.
- Iluntasunera ohitzea.
- Uraren hotsarekin eta erreplikako giroarekin disfrutatzea.
- Taldeko partaide gisa baloratua sentitzea.
- Historiaurrea aztertzeko gai sentitzea.
- Plaketa sortzearen harrotasuna.
- Bakoitzaren eskulanekiko gaitasuna baloratzea.


