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Aitzin solasa

Denbora eta espazioaren ondotik, horra Munduaren ezagutza saileko bigarren liburukia.
Angeluko Société d’astronomie populaire elkartearekin ontua, astronomiaren lantzera era-
manen zaituzte, irakasle zein ikasle.

Nola ? Noiz nahi, bazterrei behatuz sortzen zaizkigun galdeei ihardetsi nahiz. Eman deza-
gun : Lurra biribila dela nola froga? Udan bero egiten du eta neguan hotz, zergatik ? Nolaz
dira egunak laburtzen ari larrazkenean eta luzatzen ari primaderan?

Lehen mailan eta berdin kolegioan ere erabil daitekeen ikastresna hau buruen betetzera ez
dator ; probatzera eta gogoetatzera gomitatzen du, 12 sekuentziatan barna : egun guzi-
etako galdeetarik abia, fenomeno natural bati beha eta deskribapena egin, galdeari
ihardesteko hipotesiak asma ; esperimentazioak antola eta eraman ; ondoriozta eta
fenomenoaren ulertzeko oinarrizko arauak gogoan atxik, horiek oro euskaraz trebatzeko
paradak ekarriz, bide nabar. Gisa horretan, molde bizian ikasten da, haste-hastetik urraspi-
de zientifikoan bermatuz.

Alabaina, zientzietako interesa, probatzeko eta ulertzeko gogoa jokamolde zorrotzei
jarraikiz, gazte-gazterik eta ikasbide luzearen lehen urratsetan ereitea garrantzitsua da.
Gaurko aprendizetarik ahal bezainbat ikertzaile sor dadin bihar… Hain zuzen, xede
horretan du George Charpak fisikako Nobel saridunak “Eskuak orean” esperientzia
bultzatu.

Liburuki hau bi partetan antolatua da :
� ezker aldeko irakaslearen gidan, 12 sekuentzia eta nozio batzuen lantzeko beste 10
jarduera-modulu bildu ditugu ;

� eskuin aldean, astronomiaren lantzeko oinarrizko hiztegia, euskaratik frantsesera eta
frantsesetik euskarara, nozio batzuen definizioa, han-hemenka gazteendako entziklope-
dietan aurki daitezkeen azalpenak eta informazio fitxa zenbait, bai eta 12 sekuentziei eta
10 jarduera-moduluei dagozkien ikasle-fitxak.

Bi afixa ere aurkituko dituzu, gaiaren “girotzeko” eta taldean lantzeko.

Ikastresna honek egun guzietako inguramenaren hobeki ulertzeko giltzak eskainiko dizue-
lakoan gaude. Bizkitartean, honen baliatzeak ekarriko dizkizun ohar eta proposamenen
helaraztera gomitatzen zaitugu, irakurlea.



Aurkibidea

Ezker aldeko liburukia :

Nozioen aurkibidea

Jakintasunen aurkibidea

Sekuentziak

Jarduerak

Eskuin aldeko liburukia :

Hiztegia : euskara-frantsesa

Hiztegia : frantsesa-euskara

Definizioak

Informazioak

Sekuentzietako ikasle fitxak

Jardueretako ikasle fitxak



Nozioa Zikloa Sekuentzia Jarduera Orrialdea

Plano horizontala II-III 1. 3. or.

Horizontalsuna eta bertikaltasuna III 2. 7. or.

Plomu-haria II 3. 11. or.

Laua da Lurra ala biribila ? II-III 4. 17. or.

Eguzkiaren altuera-angeluarra III 5. 23. or.

Lurburu-ardatzaren inklinazioa III 6. 27. or.

Haizea nondik heldu den iker II 7. 33. or.

Hegoaldea Kopernikoren koadrantearekin III 8. 39. or.

Eguzkiaren egutegia III 9. 43. or.

Eguzki altxatzea eta meridianoak III 10. 49. or.

Urtaroen fenomenoa ulertu III 11. 55. or.

Eguzkiarekiko translazioa III 12. 61. or.

Nork bere burua espazioan koka I-II 1. 67. or.

Eguartea eta gaualdia I 2. 71. or.

Gaua eta eguna mugimenduan I-II 3. 75. or.

Iparrorratza ikasgelan II 4. 79. or.

Kutxa biribila eta orientazioa II 5. 83. or.

Ezaupideak aldatu II 6. 87. or.

Biraketa norantza II-III 7. 91. or.

Meridianoak eta paraleloak III 8. 95. or.

Lekuko meridianoa III 9. 99. or.

Eguzkiaren itxurazko mugimendua III 10. 103. or.
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Ezaupideak espazioan

Eguzkia  eta  ur taroak

Globoa eta  mugimenduak
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JAKINTASUNEN AURKIBIDEA

Jakintasun orokorrak

Galde zehatzak eta egokiak Sekuentzia guzietan 
egin esperimentazio egoeran.

Hipotesien egiten trebatu urraspide esperimentaletan. Sekuentzia guzietan

Esperimentazioen egiteko bideak asmatu eta gauzatu. Sekuentzia guzietan

Behatzeko eta neurtzeko tresnak ulertu eta erabili. Sekuentziak : 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 

Inkesta edo bisita baten prestatzen parte hartu. Sekuentzia guzietan  

Esperimentatu edo behatu ondoan, Sekuentzia guzietan  
bilduma egin, ahoz edo berdin idatziz. 

Esperimentazioaren bilduma lagunei, Sekuentzia guzietan 
beste taldeei, ikasgela bati... azaldu.

Astronomia alorreko jakintasunak

Ezaupideak espazioan eta globoan. Sekuentziak : 5 / 6 / 7 / 8 / 10

Objektu bat maketa, plano edo globoan kokatu. Sekuentziak : 2 / 3 / 4 / 6 / 7 / 9 / 10 / 11

Iparrorratza eta puntu kardinalak. Sekuentziak : 7 / 8 
Jarduerak : 4 / 5 / 6 / 7 / 9 / 10

Eguartea eta gaualdia ulertu globoa baliatuz ; Sekuentziak : 6 / 9 / 10 / 11
Lurraren biraketa. Jarduerak : 2 / 3 / 7

Eguarte eta gaualdiaren iraupena neurtu. Sekuentziak : 9 / 10 / 11
Jarduerak : 2

Eguartea eta gaualdia urtaroen arabera. Sekuentziak : 9 / 10 
Jarduerak : 5 / 10

Urtaroak : astronomia fenomenoak ; Lurraren translazioa. Sekuentziak : 10 / 11

Eguzki sistema eta unibertsoa. Informazio fitxak : 1 / 2 / 3


