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Titulua :

Ezaugarri-fitxa

Zuhaitza

Zuhaitzak : ezaugarri-fitxa
Zuhaitzaren izena : .....................................

Hostoa
Zuhaitz bereko bi hosto idorraraz eta
hemen itsats, bata alde batean eta bestea
beste aldean (recto eta verso)
Non eta noiz bildu dituzu(e) ? . . . . . . . . . .

Euskarazko izena :
.............................
Latinezko izena :
.............................
Frantsesezko izena :
.............................
Zuhaitz hori baliatua da ? Zer egiteko ?
.............................
.............................
.............................

Begia

Zuhaitzaren itxura marraz ezazu.

(itsatsia edo marraztua)
Non eta noiz bildu duzu(e) ?
.............................
.............................
.............................

Izena :

Eguna

153

3/1

Titulua :

Ezaugarri-fitxa

Zuhaitza
Fruitua
(itsatsia edo marraztua)
Non eta noiz bildu duzu(e) ?

Azala (itsatsia edo marraztua)
Non eta noiz bildu duzu(e) ?
.............................

.............................

Zuhaitz hau aipagai duen ipuin, leienda edo istoriorik ezagutzen duzuia ? Bi lerrotan idatz.
....................................................................
....................................................................
....................................................................

Izena :

Eguna

154
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Titulua :

Helburua :

Gaiari doakion

Hizkuntzari doakion

jakintasuna :

jakintasuna :

jakintasuna :

Zuhaitza

Hostoak
Zure inguruan bil itzazu hosto hauen eitekoak eta zuhaitzen izenak bila.

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................
Izena :

Ikas neurria
ona

155

artekoa

Norekin egina
heldu
lagun
eskasa
bakarrik
batekin batekin

Eguna :

3/3

Titulua :

Jokoa

Zuhaitza

Zuhaitzaren goratasuna nola neur ?
1

Luzera bereko bi ziri edo bi adaxka har itzazu.

2

Eman zaitez zuhaitzaren luzeraren neurritsuan

3

Ziri bertikalaren behereko punta zuhaitzaren oinaren begi bistan ezarrazu.

4

Urrats batzuk egin itzazu gibelera edo aitzinera ziri bertikalaren gaineko puntak
zuhaitz punta begi bistan izan arte.

5

Zu zauden puntuari ongi begira eta lurrean seinala. Zuhaitzetik daukazun distantzia (D)
eta zuhaitzaren goratasuna (G) berdinak dira.
Izena :

Eguna
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Titulua :

Helburua :

Gaiari doakion

Hizkuntzari doakion

jakintasuna :

jakintasuna :

jakintasuna :

Zuhaitza

Zuhaitzak munduan gaindi
Munduko zuhaitzik lodiena
Taxodium mucronatum deitzen da latinez. Mexikon dago, 42 m-ko zirkunferentzia du
(lurretik bi metrotan neurtuz geroz).

Bolumen handiena duen zuhaitza
Sekuoia bat da (séquoiadendon giganteum); “Sherman Tree” jenerala ere deitzen da.
Kalifornian dago. Enborraren bolumena :1486,6 m3. Pisua : 2 030 tona.

Zuhaitzik gorenena
Munduko gorenena sekuoia bat da (Séquioa sempervirens). Kalifornian dago. 172,10 m
gora zen 1963an.
Europako gorenena eukalitua da (Eucaluptus sempervirens). Portugalen dago. 92 m
gora zen 1972an.
Frantziako gorena izei gorri bat da. 53 m gora da.
Hiru testuak irakurri eta, marrazki honi doakion erranaldia aurki eta idatz.

?
92 m

....................................................................
....................................................................

Izena :

Ikas neurria
ona

artekoa

Norekin egina
heldu
lagun
eskasa
bakarrik
batekin batekin

Eguna :
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Titulua :

Helburua :

Gaiari doakion

Hizkuntzari doakion

jakintasuna :

jakintasuna :

Zuhaitza
Bi eskemak osa hitz hauek erabiliz. Behereko laguntzaz balia zaitez.
begia – girtaina – linboa – zain nagusia – zain tipia – folioloa (hostoska)

LA
G
UN

TZ
A

Hostoaren giderra girtaina deitzen da. Estipula girtainaren oinean den hostotxoa da.
Hosto batzuek ez dute ez estipulik ez eta ere girtainik. Linboa gune zabal eta berdeari
erraten zaio.
Irudi hauei ongi begira. Hosto bakunak ala konposatuak diren idatz.
Laguntzaz balia zaitez.

Izena :

Ikas neurria
ona
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artekoa

Norekin egina
heldu
lagun
eskasa
bakarrik
batekin batekin

LA
G
UN

Hosto konposatuek bizpahiru foliolo edo hostoxka badituzte.
Folioloek edo hostoxkek begirik ez dute oinean.

TZ
A

...................... ...................... ......................

Eguna :

