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Azalpena eta oharrak
Oihanak eta zuhaitzak ardura aipu dira. 1999ko ekaitz handien desmasiak, airearen kutsadura eta oihanetan duen
ondorioa, urtaroaren araberako hostaila, oihanetan egin daitezkeen ibilaldiak, gure basoetako leienda eta ipuin
zaharrak… gai hauek oro ikasgelan lan genitzake.

Gai orokorrago baten ildotik (adib. larrazkena), ikas-sekuentzia baten abiapuntua dugu haurrek ezagutzen duketen
oihan hurbila. Horretarako aurre-inkesta, auzoko edo herriko planoa edo oihanari josirik dauden sinesmenak, kantuak
eta ipuinak erabiliko eta landuko dira.

Nondik has

Ikasle batek oihanean egin ibilaldia aipu du.
Oihanaren ezagutza aitzinetik programatua dugu.
Basa animalia batzuei interesatuak gara eta haien bizilekuak ikertu nahi ditugu.

Haurrengandik entzun daitezkeen galdeak

Zer da oihana?
Sasia zer da?
Oihana eta sasia gauza bera dea?
Nola itxura dezakegu mapa batean oihana?

Jarduera batzuk

� Inkesta bat bakarrik edo taldean bete (ikus ikaslearen fitxa)
� Oihanaren barneko estaiak (ikus ikaslearen fitxa)
� Oihanaren plano-irudikapena
� IGN mapak erabil daitezke. Kodigoekin, argibideekin eta ohiko koloreekin usatu.
� Oihanean ibilaldi bat antola.
Horretarako lehenik baitezpadakoa da :
• ibilbide bat hautatzea mapa geografikoak baliatuz.
• ikasle taldearekin proiektuaren fitxa egitea helburuak ongi zehaztuz.
• idazki, ikonografia, aztarna, lekukotasun edo beste biltzea eta ustiapena egitea.

Ikasiaren finkatzeko jarduerak

Taldean egin albuma edo bakoitzak idatzi bilduma.
Ikasleek sortu idazki edota obra artistikoen ikusgarria antola.
Talde batek besteei egin mintzaldiak.
Oihanari doakion ipuin bat edo antzerki bat asma ; entzun duzun leienda bat idatz.
Ikus ikaslearen fitxa : oihanaren definizioa.

ikaslearen fitxak1/41/31/21/1+
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Jakintasunak

Ezaupideak atzeman puntu kardinalak baliatuz.
Lekuko mapak irakur.
Mapa bateko guneak bereiz eta izenda.
Gune baten irudikapenari ohar.
Ibilaldi baten txostena egin.
Euskarri dokumental ezberdinak ezagutu (mapak, planoak, hiztegiak, dokumentu historikoak, administratiboak...
Kondaira baten amaiera osa.

Dokumentazio iturriak

Katastro-planoak (Herriko etxeetan edo Baionako zerga etxean, Vauban karrika, 11).
ONFen dokumentuak : Espainiako karrika, 64100 Baiona.
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Goroldio estaia : bizpahiru zentimetro altuerako estaia hau goroldioek, likenek eta iratzeek dute osatzen.
Belar estaia : belarrak dira nagusi baina zuhaitz gazteak eta zuhaixkak ere aurki daitezke.
Zuhaixka estaia : 1 m-etik 7 m-taraino. Zuhaixkak dira, bai eta gehiago luzatuko diren zuhaitz gazteak.
Zuhaitz estaia : 7 m-tik goiti. Estai honetan bi maila bereiz daitezke :

Goia : 20 m baino goragoko zuhazti-zuhaitzak.
Beherea : 20 eta 7 m arteko xara-zuhaitzak.

Zuhaitz estaia

Zuhaixka estaia

Belar estaia

Goroldio
estaia
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