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LH 1-2: Animaliei Jarraika

Iraupena: 2 ordu
Ekintza: Erreplika ezagutu + erakusketa gela + tailerra
Laburpena: Ikasleek, lehen gizakiaren garaian Sastarrain bailara inguruan bizi ziren 
animaliak gertutik ezagutuko dituzte. Taldetan banatu eta bakoitzak animali bat 
aukeratuko du, hurrengo ekintza guztiak horren inguruan burutuko dituzte. Tailerrean 
lehen gizakien antzera marraztuko dituzte animaliak, erreplikan zehar animali hori 
bilatu eta deskribatzen saiatuko dira eta erakusketa gelan ere animali horien irudiak 
topatuko dituzte.

Animaliei jarraika Helburu didaktikoak

Kontzeptualak
- Ekaingo animalia protagonista zaldia dela ezagutzea.
- Ekaingo animalia nagusiak identifikatu eta bereiztea: hartza, oreina, zaldia eta 
bisontea.
- Ekaingo pinturetan bi kolore, gorria eta beltza, erabili zituztela jakitea.
- Ekaingo pinturak erabat bestelako zen bizimoduarekin lotzea.
- Lehen gizakiak batez ere ikatza eta buztinarekin marrazten zuela jakitea.

Prozedurazkoak
- Animalien deskribapenak egitea.
- Taldean hitz egiteko gaitasuna jorratzea: iritziak eta sentsazioak plazaratuz.
- Analisi txikiak burutzea.
- Gidaren azalpenen bidez informazioa jasotzea.
- Konparaketa jorratzea : Gaur egungo eta paleolito garaiko animali eta gizakien 
bizimoduari dagokionean.
- Mural baten gauzatzea.
- Taldeka, errespetuz lan egitea.
- Okrea, ikatza eta argizariekin marraztea.
- Ekaingo gizakien antzera margotzea.

Jarrerazkoak
- Gida eta ikaskideekin errespetuz jokatzea.
- Lehen gizakiaren bizimoduaren gogortasuna baloratzea.
-Arte adierazpenen balorazioa eta gozamena, batez ere Ekain eta bere pinturei 
dagokienean.
-Beste garaietako adierazpenen inguruko kuriositatea.
- Arbasoekiko interesa eta errespetua.
- Ondare historikoaren balorazioa eta berau babestu eta hobetzeko jarrera.
- Ekaingo kobazuloa ezagutzeko eta aztertzeko interesa.
- Lehen gizakiaren sinismenekiko interesa eta errespetua.
-Besteen iritziekiko errespetua, interesa eta kontsiderazioa.
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Emozionalak
-Iluntasunaren sentsazioa esperimentatzea.
-Uraren soinuarekin disfrutatzea.
- Pinturak emozioz deskubritzea.
- Eskuekin marraztuz disfrutatzea
- Harrotasuna beraien eskuak Ekainberriko muralean jartzerakoan.


