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LH 5-6: Goazen ehizara

Iraupena: Bi ordu
Ekintza : Erreplika ikusi + erakusketa gela + tailerra
Laburpena: Ekaingo giza taldea ehiztari-biltzailea zen. Batez ere oreinak, 
basahuntzak eta orkatzak ehizatu zituzten eta gure ikasleak ere horretan saituko dira. 
Paleolito garaiko gizakien ehiza tresnak ezagutu ondoren, azagaia, bultzagailua, 
uztaia eta geziarekin bazkaria lortzen saiatuko dira. Erreplikan egindako ibilbidean 
zehar gidak kobazuloko animaliak non marraztu zituzten adieraziko die. Labar artea 
eta ehizaren arteko erlazioa berezi xamarra dela ohartuko dira irudiak behatzerekin 
batera.

Goazen ehizara Helburu didaktikoak

Kontzeptualak
-Ekaingo gizataldeak ingurunearekin zuen harreman estuaz jabetzea.
-Ekainen bizi zen homo sapiensaren gizarte ehiztari eta biltzaileen bizimodua 
gertutik ezagutzea.
-Ekaingo gizataldea eta gaur egungo gizarteen arteko berdintasunak 
identifikatzen saiatzea.
-Arma batzuk identifikatzea eta beren funtzioa ezagutzea.
- Ekain zaldiaren santutegi bezala definitzea.
- Ekaingo aztarnategia/bizilekua eta santutegia bereiztea.
- Ekaingo 3 animali nagusiak identifikatzeko gai izatea: zaldia, bisontea, hartzak
- Labar artean erabilitako bi teknika nagusiak bereiztea: grabatua eta pintura
- Labar artea hitza erabiltzea.

Prozedurazkoak
-Gezien jaurtiketa.
-Ehiza herraminten deskribapena eta konparaketa.
- Azagaien jaurtiketa.
-Informazio bilketa gidaren azalpen eta erakusketa gelako panelen bidez.

Jarrerazkoak
-Ekaingo iraganeko ehiztarien bizimoduari buruz jakiteko interesa.
- Gertaera historikoen aurrean jarrera kritikoa.
-Giza taldeen kultura ondarea den aldetik, Ekaingo ondare historiko- artistikoa 
eta naturalaren balioespena, errespetua eta haiekin gozamena, eta hura 
zaintzearen, defendatzearen eta jakinaraztearen aldeko jarrera.
-Gizonezkoek eta emakumezkoek Sastarrain bailarako historian izan duten 
zereginaren balioespena.
- Labar artea errespetatu eta bere neurrian baloratzea.
- Labar artea zabaldu eta kontserbatzearen neurrien alde egitea: erreplikak 
sortzea kasu.
- Gida eta taldekideekin errespetuzko harremana mantentzea
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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.
- Iluntasunera ohitzea.
- Uraren hotsarekin eta erreplikako giroarekin disfrutatzea.
- Irudiak interesarekin behatzea,
- Armak esku artean edukitzearen emozioa.
- Harrotasuna dianan asmatzerakoan.


