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LH 3-4: Suaren Bila

Iraupena: Bi ordu
Ekintza : Erreplika ikusi + erakusketa gela + tailerra
Laburpena: Bi ordutan suarekin lotutako ekintzak burutuko dituzte ikasleek, suak 
Paleolito garaian zuen garrantziaz jabetuko dira horrela. Kobazuloko iluntasuna 
sentitu eta biziko dute, lehen gizakiak barrura sartu eta bertan marrazteko erabili 
beharko lukeen sua lortzen saiatuko dira. Erreplikara sartzeko momentuan linternek 
ordezkatuko dute sua eta hauen argiarekin deskubrituko dute kobazuloa eta bertako 
irudiak, jolas moduan ezagutuko dute Ekain. Sua lortzeko beharrezko tresnak eta 
horiekin lotutako aztarnak bilatuko dituzte erakusketa gelan. 
Oharra: gehienez bi ikasletik batek linterna ekarri beharko du.

Suaren bila Helburu didaktikoak

Kontzeptualak
- Ekaingo irudiak lehen gizakiak, duela milaka urte, egindakoak direla 
barneratzea.
-Ekaingo gizakien bizimoduaren bizpairu ezaugarri adierazteko gai izatea.
- Ekaingo animali protagonista zaldia dela ezagutzea.
-Ekainen agertzen diren 4 animali identifikatzea.
- Ekaingo pinturetan erabiltzen diren bi koloreak bereiztea: gorria eta beltza.
- Irudiak egiterakoan arrokaren forma aprobetxatzen zutela barneratzea.
- Suak zuen garrantziaz jabetzea.
- Sua lortzeko bi prozedura nagusiak ezagutzea.
- Eguneroko bizitzako alderdi batzuen eboluzioa ezagutzea Ekaingo Madelein 
aldiko gizataldea abiapuntutzat hartuz.
- Sastarrain bailarako historian gizon eta emakumeek bete duten zeregina 
balioestea
- Lehen gizakien sentsibilitate artistikoa ezagutzea, margoetan adierazten zutena bereziki.

Prozedurazkoak
- Ekaingo kobako margoen bilaketa linternen bidez.
- Animali ezberdinen identifikazioa.
- Paleolitoko eta gaur egungo gizartearen arteko konparaketa.
- Ekaingo margoen deskribapena.
- Sua lortzeko bi prozesu nagusien bidez (kolpez eta igurtziz) sua lortzen saiatzea.
- Sua egiteko material ezberdinak (suharria, markasita, hezurrak, makilak, etab.) 
esku artean ibili eta identifikatzea
- Sua egiteko teknika ezberdinen egokitasuna aztertzea.
- Sua lortzeko eman beharreko pausoen dedukzioa/ondorioztatzea.
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Jarrerazkoak
- Gida eta ikaskideekin errespetuz jokatzea.
- Linternak itzali behar direnetan horrela mantentzea.
- Ekain, bertako pinturak eta orokorrean arte adierazpenen balorazioa.
- Leku sakratuetan errespetuz jokatzea.
- Kobako misterioarekiko gozamena.
- Ondare historikoaren balorazioa eta berau babestu eta hobetzeko jarrera.
- Beste garaietako adierazpenen inguruko kuriositatea eta balorazioa.
- Arbasoekiko interesa eta errespetua.
- Iraganeko gertaerak ezagutzeko historia ikerketen garrantziaren balorazioa.
- Ekaingo kobazuloko biztanleen bizimodua ezagutzeko eta aztertzeko 
interesa.

Emozionalak
- Iluntasunaren sentsazioa esperimentatzea.
-Uraren soinuarekin disfrutatzea.
- Pinturak emozioz deskubritzea.
- Ekaingo gizakiek egindako lanaren garrantziaz jabetzea, bere zailtasunagatik 
eta lortutako edertasunagatik.
- Kea edo txispak lortzerakoan poztasuna.
- Euren eskuekin sua lortzeko ilusioa.


