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PROIEKTUA: FRESKAGARRIAK
Dakizuenez, urte osoan, baina, batez ere, bero handia egiten duen hilabeteetan,
ura edateaz gain, freskagarri asko hartzen ditugu. Denda txikietan,
supermerkatuetan eta tabernetan, hainbat zapore eta tamainako freskagarriak
izaten dira. Baina guk geuk ere egin ditzakegu. Ziur asko, noizbait ikusiko
zenuten hori, zuen etxeetan. Hori egiaztatzeko, gai honetan, hau ikasteko aukera
emango digun proiektuan lan egingo dugu:

«NOLA EGIN
FRESKAGARRIAK,
ETIKETA ETA GUZTI,
GERO, BOTILARATU
ETA JOLASTOKIAN
SALTZEKO»

Jarraian, lana prestatzen hasiko zarete. Horretarako, eginkizun hau egin
beharko duzue.
0. EGINKIZUNA: LANA PRESTATU
Lanaren atal honetan, freskagarriei buruz zer jakin nahi duzuen eta, gaia
lantzeko, zer urrats emango duzuen zehaztu behar duzue. Gainera, gai horri
buruz zenbat dakizuen hausnartu beharko duzue.
0.1. jarduera
Idatzi, bakoitzak bere koadernoan, freskagarriei buruz zer jakin nahi duzuen eta
gaia lantzeko zer egingo duzuen. Gero, talde txikietan jarri eta ideia guztiak
bateratu, jarraian ageri den fitxan. Ez duzue ideiarik errepikatu behar. Hori egin
aurretik, kopiatu fitxa koadernoan, eta utzi tokia ideia guztiak idazteko.
ZER JAKIN NAHI DUGU FRESKAGARRIEI BURUZ?
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ZER EGINGO DUGU GAIA LANTZEKO?

0.2. jarduera
Laugarren mailako gela baten ere gai bera landu zuten, eta egin behar zuten
guztia behean dagoen bezalako eskeman antolatu zuten. Ziur asko, zuek ere
antzeko zerbait lortuko zenukete. Taldeetan jarri, irakurri ideia horiek eta,
jarraian, erantzun galdera hauei:
FRESKAGARRIEI
BURUZKO
INFORMAZIOA
BILDU

FRESKAGARRI
HOBERENA ZEIN DEN
IKUSI
FRESKAGARRIAK
SALDU

FRESKAGARRIAK
EGIN

FRESKAGARRIEN
ETIKETAK EGIN

FRESKAGARRIEN
ETIKETAK
AZTERTU

GURE
FRESKAGARRIAREN
IRAGARKIA EGIN

«NOLA EGIN
FRESKAGARRIAK,
ETIKETA ETA
GUZTI, GERO,
BOTILARATU ETA
JOLASTOKIAN
SALTZEKO»

FRESKAGARRIEN
IRAGARKIAK
AZTERTU

- Zein da gaiaren azken helburua?
- Nola hasiko zarete gaia lantzen?
- Nola bukatuko duzue?
- Idatzi, koadernoan, gaiaren hasieraren eta amaieraren artean egingo dituzuen
beste hiru eginkizun. Gero, bateratu erantzunak talde bakoitzean eta, ondoren,
gelako ikaskide guztien artean.

0.3. jarduera
Azkenik, gaia lantzen hasi aurretik, freskagarriei buruz zenbat dakizuen ikusiko
duzue. Horretarako, bakarka, taula hau bete behar duzue, gurutzeak jarrita.
Gaia lantzen bukatzen dugunean, berriz egingo duzue, zenbat aurreratu duzuen
ikusteko.
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EZER ERE EZ
Badakit
zerez
freskagarriak

dauden

GUTXI

ASKO

eginda

Ulertzen ditut freskagarrien etiketak
Badakit freskagarriak egiten
Badakit freskagarrien iragarkiak egiten
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1. EGINKIZUNA: FRESKAGARRIEI BURUZKO INFORMAZIOA BILDU
Eginkizun honetan, freskagarriei eta haien osagaiei buruzko informazioa bildu
eta ordenatuko duzue.
1.1. jarduera
Hasteko, alderdi hauei buruzko informazioa bilduko duzue: zer dira
freskagarriak?, zerez daude eginda?, zein motatako freskagarriak daude? eta
abar. Talde txikietan jarrita, Internet erabili eta web-orri hauetara jo dezakezue:
http://revista.consumer.es/web/es/20080601/actualidad/analisis1/72662.php
http://revista.consumer.es/web/eu/20080601/actualidad/analisis1/72737.php
http://www.elergonomista.com/alimentos/bebidas.htm
http://www.saludlandia.com/bebidas-refrescantes-en-las-escuelas-de-los-eeuuy-epidemia-de-obesidad-infantil-13319.html
Ezin baduzue Internet erabili, irakurri testu hauek. Aurreko web-orrietako testuen
laburpenak dira.
1. TESTUA
Edari freskagarriak
Alkoholik gabeko edariak dira, eta likido egoeran hartzen dira, egarria asetzeko.
Edateko urez edo ur mineralez egiten dira, eta gehigarriak izaten dituzte; hain
zuzen, substantzia hauetakoren bat edo batzuk:
- Fruten zukuak
- Fruten estraktuak
- Agente aromatikoak
- Esentzia naturalak.Fruten estraktuetatik datoz: limoia eta intxaur muskatua, kola
motako edarietan; limoi berdea, gozoa, arrosa, limonadetan; laranja gozoaren
esentziak, garratzarenak, mandarinarenak eta abar.- Edulkoratzaileak. Besteak
beste, sakarosa, glukosa, fruktosa eta laktosa. Edulkoratzaile naturalek abantaila
bat dute: zaporea bateratzen dute, eta zapore gozoa ematen diete jakiei.
Edulkoratzaile artifizialak merkeagoak dira, jakiak gozatzeko indar handiagoa
dutelako. Gainera, ez dute energiarik ematen.
- Koloregaiak. Naturalak zein artifizialak.
- Azidoak. Hainbat eratakoak izan daitezke: zitrikoak, tartarikoak, fosforikoak,
laktikoak eta abar.
- Kontserbagarri baimenduak.
- Anhidrido karbonikoa.
Hauek bereiz daitezke: ur gasduna; gaseosa; fruten zukuz egindako edaria;
estraktuz egindako edaria; frutaz, haziz edo tuberkuluz egindako edaria; eta edari
aromatizatuak.
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2. TESTUA
Ez dute kaloriarik, eta zaporea, antzekoa

Freskagarriak: hobe light badira
Ohiko freskagarriek azukrea dute, eta light deitzen direnek, eztitzaile
edo edulkoratzaileak dituzte, kaloriarik gabeak. Hori da bien arteko
alderik aipagarriena. Dastatze-proban erakutsi du zaporez berdintsuak
direla.

Gehien edaten ditugun freskagarriek formula erraz-erraza dute; guztiek berdina,
funtsean: ur karbonatatua, gasduna, eta azukrea edo eztitzaileak, light baldin
badira edo kaloria gutxikoak. Ur gozo horri hainbat gauza gehitzen zaizkio gero,
eta horiek ematen diote bakoitzari bere zaporea, usaina kolorea eta itxura.
Fruta zukua izan daiteke (laranja, limoia...), edo landare estraktoak (kola,
kinina...), eta askotariko gehigarriak
(kontserbagarriak, azidogarriak,
koloragarriak...).

3. TESTUA
EDARI FRESKAGARRIAK AEBKO IKASTETXEETAN, ETA HAURREN
OBESITATE-EPIDEMIA
Pediatrics aldizkarian, 2004ko urtarrilaren 1eko zenbakian, Amerikako Pediatria
Akademiak (American Academy of Pediatrics) egindako adierazpen baten
gomendatu zuen ikastetxeetan edari freskagarri azukredunak hartzeko ohitura eta
publizitatea ken zitezela. AEBtan, hiru haurretik bat gehiegizko pisua izateko
arriskuan dago, eta seitik batek gehiegizko pisua du.
Hauek dira edari freskagarri azukredun asko hartzearekin zerikusia duten haurren
osasun-arazoak:
- Gehiegizko pisua edo obesitatea; dietan kaloria gehiegi hartzeari egotz dakioke.
- Esnea hartu ordez edari freskagarri azukredunak hartzeak eragiten du dietan
kaltzio falta izatea, osteoporosia eta hezur-hausturak izateko arriskua.
- Hortzetako txantxarra eta esmaltea urratzea.
Edari azukredunak dira haurren eguneroko dietan izaten den gehiegizko
azukrearen iturri nagusia. Edari freskagarriak obesitatearekin lotzen dira, ziur
asko, gehiegi hartzea arazo bihurtzen delako, energia likido moduan hartzen
denean.
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Kopiatu, koadernoan, honelako fitxa. Gero, talde txikietan jarrita, jaso
informazioa fitxan. Bukatzen duzuenean, bateratu gelako gainerako ikaskideen
lanarekin.
FRESKAGARRIAK
OSAGAI
NAGUSIAK
MOTAK
BESTELAKO
INFORMAZIOA

1.2. jarduera
Edari freskagarriei buruz lortu duzuen informazioan agertutako hitz batzuen
esanahia argitu behar duzue. Lehendabizi, kopiatu, koadernoan, fitxa hau.
Gero, taldeetan jarrita eta hiztegiak edo Internet erabiliz, idatzi fitxan dauden
hitzen esanahia. Gainera, zer esan nahi duen argi ez dakizuen beste hitzen bat
gehi dezakezue. Bukatzen duzuenean, bateratu gelako gainerako ikaskideen
lanarekin.
HITZA

ESANAHIA

Estraktu
Esentzia
Aroma
Edulkoratzaile
Koloregai
Kontserbagarri
Anhidrido
karboniko
Tuberkulu
Light
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http://www.alergiainfantillafe.org/aaaditivos.htm
http://www.alimentacionsana.com.ar/informaciones/novedades/edulcorantes%20tipos.htm (edulcorantes)
http://www.profeco.gob.mx/revista/publicaciones/adelantos_04/edulcorantes_abr04.pd
f (edulcorantes)
http://www.dietaatkins.com/articulos/27198-que-sabemos-sobre-edulcorantesnaturales-y-artificiales-noticias-relaciona.html (edulcorantes)
http://intercambia.net/temas/index.php/colorantes-perjudiciales-para-la-salud/
(colorantes)

1.3. jarduera
Edari freskagarrien eta haien osagaien gainean bildu duzuen informazioa
oinarri hartuta, talde txikietan jarri eta egin eztabaida freskagarrietan
gehigarriak (besteak beste, kontserbagarriak, koloregaiak, edulkoratzaileak,
esentziak eta aromak) erabiltzeari buruz. Horretarako, izan kontuan galdera
hauek:
- Zer dira kontserbagarriak, koloregaiak, edulkoratzaileak eta aromak?
- Zertarako erabiltzen dira?
- Zein dira ezagunenak?
- Halakoak erabiltzeak zer ondorio du, osasunerako?
- Zein da osasunerako bestelako aukerarik hoberena?
-…
Idatzi ondorioak koadernoan. Gero, bateratu erantzunak gelako gainerako
ikasleenekin, eta bete hurrengo orrialdean dagoen bezalako taula.
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KONTSERBAGARRIAK

KOLOREGAIAK

EDULKORATZAILEAK

ESTRAKTUAK, AROMAK...

Zer dira?

Zertarako
erabiltzen
dira?
Izenak

Ondorioak

Bestelako
aukerak

…
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2. EGINKIZUNA: FRESKAGARRIAK IKERTU ETA ALDERATU
Behin edari freskagarriei buruzko informazioa lortu duzuenean, atal honetan,
freskagarri batzuk alderatuko dituzue. Gero, zuen freskagarria egiten
duzuenean, alderaketa hau kontuan izan beharko duzue.
2.1. jarduera
Lehendabizi, alderaketa egiteko, urrats hauei jarraitu behar diezue:
1.- Zehaztu freskagarrien zein ezaugarri oinarri hartuta egingo duzuen
alderaketa. Ezaugarri hauek izan daitezke: kolorea, usaina, zaporea,
osagaiak, prezioak eta abar.
2.- Erabaki zein freskagarri alderatuko duzuen.
3.- Guztia prestatu, alderaketa egiteko.
4.- Datuak jaso.
5.- Alderaketatik ondorioak atera.
Talde txikietan jarrita, hitz egin lehen bi urratsei buruz, idatzi zuen proposamena
eta, gero, bateratu gelako gainerako ikasleenarekin.
2.2. jarduera
Jarduera honetan, alderaketa-lana prestatzen hasiko zarete. Horretarako, hartu
kontuan hau:
ALDERATUKO
DITUZUEN
EZAUGARRIAK

NOLA EGIN

Kolorea

- Behatu eta idatzi freskagarri bakoitzarena nolakoa
den.

Usaina

- Usaindu eta idatzi freskagarri bakoitzarena nolakoa
den.

Zaporea

- Dastatu eta eman puntuak freskagarri bakoitzari (1etik
10era).

Osagaiak

- Begiratu etiketetan eta idatzi.

Prezioa

- Ikusi zenbat balio duen, eta idatzi.

….

Lehendabizi, hitz egin horri buruz talde txikietan. Gero, datuak jasotzeko fitxa
bat diseinatu beharko duzue. Eredu hau baliagarri izan dakizueke:
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1. FRESKAGARRIA

2.
FRESKAGARRIA

3.
FRESKAGARRIA

4.
FRESKAGARRIA

Kolorea
Usaina
Zaporea
Osagaia
k
Prezioa
….

Gainera, hartu kontuan hau:
- Talde txiki bakoitzak aukeratutako freskagarri guztien alderaketa egingo du.
- Talde bakoitzak edari berak eta neurri berekoak erosiko ditu supermerkatuan.
Hori egin aurretik, pentsatu nola lor dezakezuen dirua...
- Lana egiteko, plastikozko edalontziak, ezpainzapiak eta antzekoak ekarri
beharko dituzue gelara.
-…
Gehitu aurreko taulan ez dagoen eta beharrezko jotzen duzuen edozer.
Hori guztia izanik, zuen freskagarrien datuak biltzen has zaitezkete. Horretarako,
erabili lehen adostu duzuen taularen antzekoa. Kopiatu taula koadernoan,
tamaina handian.
2.3. jarduera
Taula datuekin betetzen zoazten heinean, ziur asko, ez duzue arazorik izango
kolorearekin, ez eta usainarekin ere. Zaporea atalera iristen zaretenean,
bakoitzak freskagarri bakoitzetik apur bat dastatuko du, eta 1 eta 10 arteko
puntuazioa emango die, lehen esan bezala. Baina arazo bat izango duzue: talde
txiki bakoitzaren barruan puntuazio bat baino gehiago izango duzue, talde
bakoitzean hainbat lagun baitzaudete. Eta puntuazio bakarra lortu behar da
taldean; eta bakarra, gela osoan ere!
Nola konpondu arazoa? Pentsatu bakoitzak bere irtenbidea, hitz egin taldean,
idatzi konponbide posibleak aurrerago jarri dugun fitxaren antzekoan eta,
azkenik, bateratu gelako gainerako ikasleen lanarekin.
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NOLA LORTU PUNTUAZIO BAKARRA, ZAPOREA ATALEAN?
1. ebazpena:
2. ebazpena:

Jarduera honetan laguntza behar baduzue, laugarren mailako ikasle batzuek
izan zituzten ideiak ikus ditzakezue, taula honetan. Datu batzuetan nola egin
zuten ere ikus daiteke.
NOLA LORTU PUNTUAZIO BAKARRA, ZAPOREA ATALEAN?
1. ebazpena:
- Freskagarri bakoitzak lortu dituen puntuak batzen baditugu, guztizko
puntuazioa lortuko dugu. Baina, beharbada, 10 baino puntuazio altuagoa
lortuko dugu eta, beraz, ez dugu beteko adostutakoa.
2. ebazpena:
- Aurreko ebazpenean bezala, puntuak batu ditzakegu, baina gero, emaitza
emandako puntuazio kopuruaz zatitu behar dugu. Horrela, adostutakoa
beteko dugu. Horri, batez besteko aritmetikoa bilatzea deritzo.
Adibidea:
1.
FRESKAGARRIA

2.
FRESKAGARRIA

3.
FRESKAGARRIA

4.
FRESKAGARRIA

OIHAN
A

6

9

4

8

MARINA

4

6

10

6

MARKEL

7

7

6

6

IOSU

3

10

8

8

1.
ebazpen
a

6+4+7+3=2
0

9+6+7+10=3
2

4+10+6+8=2
4

8+6+6+8=2
8

2.
ebazpen
a

6+4+7+3=2
0

9+6+7+10=3
2

4+10+6+8=2
4

8+6+6+8=2
8

20:4= 5

32:4 = 8

2:4= 6

28:4 = 7

- Zein da freskagarrien puntuazioaren ordena, 1. ebazpenaren arabera? Eta, 2.
ebazpenaren arabera? Bera al da?
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Aplikatu ebazpen horiek zuen zapore-dastaketan talde bakoitzean lortu dituzuen
datuei. Gero, emaitzak bateratzean, egin gauza bera talde guztien datuekin.
Horrela, gelako ikasle guztien emaitza lortuko duzue.
2.4. jarduera
Freskagarriak egiteko zein osagai erabili diren jakiteko, freskagarrien etiketak
azter ditzakezue, han baitago informazio hori. Horretarako, lehendabizi, ematen
diguten informazioa aztertuko dugu.
Taldeka jarrita, zuetako bakoitzak etiketa baten (edo, asko baldin badituzue, bi
etiketaren) ardura hartuko duzue. Arretaz aztertu eta, taula honetan, zein
elementu dituen idatziko duzue. Kontuan izan beharko duzue etiketetan hainbat
gauza daudela: atzeko planoa, letra handiak eta txikiak dituzten testuak,
marrazkiak, zenbakiak eta abar.
Laugarren mailako gela bateko ikasle batek ere freskagarri bat aztertu zuen, eta
etiketa bati buruz egin zituen behaketak eta datuak ere irakur ditzakezue.
ELEMENTUAK

FRESKAGARRIAREN ETIKETA: ………………………

Atzeko planoa

Izena
koloreak

eta

Testuak

Taulak

Marrazkiak

Bestelakoak
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ELEMENTUAK

Etiketa: KAS LIMOIZKOA

Atzeko planoa

- Urdina, horia eta berdea.

Izena
koloreak

- «limoizkoa», horiz.

Testuak

eta - «KAS», zuriz.
- «Limoi-urez egindako edari freskagarria». Zuriz.
- «Ba al duzu Kas-ik?». Zuriz.
- «% 6 zukua». Beltzez.
- «LIMOI-UREZ EGINDAKO EDARI FRESKAGARRIA. BALIO
ENERGETIKO MURRIZTUDUN EDULKORATZAILEA ETA
AZUKREAK DITU». Zuriz.
- «OSAGAIAK: UR KARBONATATUA, AZUKREAK, LIMOI-URA
(% 6), E-330 AZIDOTZAILEAK, E-414 ETA E-445
EGONKORTZAILEAK, AROMA NATURALAK, E-202 ETA E-211
KONTSERBAGARRIAK, E-955 EDULKORATZAILEA, E-102
KOLOREGAIA». Zuriz.
- «PEPSI-COLA COMPANY-ren produktua da». Zuriz.
- «COMPAÑÍA DE BEBIDAS PEPSICO, S. L. (OLIBONDOEN
ETORBIDEA, 2, 01013 GASTEIZ) ENPRESAK FABRIKATUA.
KONTSUMITZAILEAREN ARRETARAKO TEL.: 900 164 164.
AHAL BADA, EGUN HAU BAINO LEHEN KONTSUMITU:
LOTEA (IKUS ONTZIKIA EDO TAPOIA)». Zuriz.
- «33 cl».

Taulak

- Atzeko plano zuridun taulan, hau dago urdinez idatzita:
«NUTRIZIO-INFORMAZIOA (100 ml)»
Energia (KJ / Kcal)

141/33

Proteinak

0,0

Karbohidratoak 8,3
Gantzak

0,0

- Taula zuria, hainbat lodierako marratxoak eta zenbakiak
urdinez idatzita dituena.
Marrazkiak

- Hori koloreko bi limoi.
- Gezi zuriz egindako hirukia; barruan, «PET» hitza du.
- Biribil zuria, urdin koloreko gezi biribilkatua duena.

Egin ikasle horrek egin duen gauza bera, dituzuen etiketa guztiekin. Eman elkarri
informazioa eta erantzun galdera eta ariketa hauei, koadernoan. Gero, bateratu
erantzunak talde bakoitzean eta, ondoren, gelako ikasle guztien artean.
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- Idatzi freskagarriak zer izen duen dioten hitzen adibideak. Zein ezaugarri berezi
dute hitz horiek?
- Idatzi produktua zer den dioten hitzen adibideak. Nola daude idatzita?
- Egin, gauza bera, zein konpainiak fabrikatzen duen dioen eta horri buruzko
bestelako datuak ematen dituzten hitzekin.
- Zerrendatu aipatzen diren osagai guztiak. Bat al datoz freskagarriei buruzko
informazioa jaso duzuenean ikusi dituzuenekin?
- Idatzi osagaiak, alderaketako datuak jasotzeko erabili duzuen fitxan egoki den
zatian.
- Zure ustez, zer esan nahi dute «Ba al duzu Kas-ik?» bezalako esaldiek?
Zertarako balio dutela uste duzu?
- Zure ustez, zer esan nahi du eta zertarako balio du «NUTRIZIO-INFORMAZIOA
(100 ml)» izenburutzat duen taulak?
- Zure ustez, zer da marratxoak eta zenbakiak dituen taula? Nola esaten zaio?
Zertarako balio dezake? Zure ustez, zer esan nahi du «PET» hitzak? Galdera
horiei guztiei erantzuteko, web-orri hauek ikus ditzakezu:
http://ciberconta.unizar.es/leccion/INTRODUC/435.HTM
http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/sociedad-yconsumo/2007/01/23/159252.php
http://www.maquinas-expendedoras-de-vending.es/vending-pet/2-30-9130.htm
- Zure ustez, zertarako balio dute etiketetan izaten diren marrazkiek? Zer esan
nahi dute?
2.5. jarduera
Etiketak aztertzen dituzuenean, zenbakiak erabiltzen direla ohartuko zarete.
Erraza da zenbaki batzuk zer diren jakitea: barra-kodeetakoak, freskagarria
egiten duen konpainiaren telefono zenbakia, posta-kodea eta abar. Baina,
agian, zalantza izango duzue beste zenbaki batzuk zer diren esteko orduan.
Batzuk honela agertzen dira: «% 6», «% 43», «% 0»... Eta, beste batzuk, modu
honetan: «8,3», «11,7». Eta beste batzuk, honela: «33 cl», «0,5 l», «330 ml».
Taldeetan jarrita, hitz egin horri buruz, eta bete taula. Adierazpen horien
esanahia idatzi beharko duzue. Gero, bateratu gainerako ikaskideen lanarekin.
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ZENBAKI
MOTAK

ESANAHIA

%6
% 43
%0
8,3
11,7
33 cl
0,5 l
330 ml

2.6. jarduera
Ziur asko, azken laukiko zenbakiak edukiera-neurriak deritzenak direla
erabakiko zenuten. Orain, sakonago aztertuko dituzue freskagarrien etiketetan
izaten diren neurri horiek. Horretarako, testu hau irakurriko duzue, bakarka.
EDUKIERA-NEURRIAK
Luzerak neurtzeko, besteak beste, metroa, dezimetroa, zentimetroa, milimetroa
eta kilometroa erabiltzen dira; likidoen kantitateak neurtzeko, aldiz, edukieraneurriak erabiltzen dira. Ale-itxuran dauden solidoak neurtzeko ere erabil
daitezke, hala nola, garia, hondarra eta antzekoak.
Edukiera neurtzeko neurri nagusia litroa da. Litroaren laburdura «l» da.

Litro bat sartzen da alde bakoitzean 1 dm izango duen kubo itxurako kutxa
baten.
Kantitate handiak eta txikiak neurtzeko bestelako unitateak ere badaude:
multiploak eta azpimultiploak.
Litroaren multiploak. Hauek dira:
- Dekalitroa: dal idazten da eta 10 litroren baliokidea da. 1 dal = 10 l.
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- Hektolitroa: hl idazten da eta 100 litroren baliokidea da. 1 hl = 100 l.
- Kilolitroa: kl idazten da eta 1000 litroren baliokidea da. 1 kl = 1000 l.
Litroaren azpimultiploak. Hauek dira:
- Dezilitroa: dl idazten da, eta 0,1 litroren (litro hamarrena) baliokidea
da. Hau da, litro batek 10 dl ditu.
- Zentilitroa: cl idazten da, eta 0,01 litroren (litro ehunena) baliokidea
da. Beraz, litro batek 100 cl ditu.
- Mililitroa: ml idazten da, eta 0,001 litroren (litro milarena) baliokidea
da. Horrenbestez, litro batek 1.000 ml ditu.
Luzera-unitateekin bezala, unitate batzuetatik besteetara pasa daiteke,
biderkatuz (unitate handitik txikira pasatzeko) edo zatituz (unitate txikitik handira
pasatzeko).
2.7. jarduera
Freskagarriak alderatzeko lanarekin jarraituko dugu. Prezioak alderatzea baino
ez zaigu geratzen. Prezioen atala betetzean, arazo hau aurkituko duzue:
- Alde batetik, badakizue zenbat ordaindu duzuen freskagarri bakoitza.
Erosketa-txartelean begiratu dezakezue.
- Baina, bestalde, freskagarrien botila guztiek ez dute neurri bera;
etiketetan ageri diren edukiera-neurriak ikusita dakizue hori.
Hortaz, nola aldera ditzakezue, merkeena zein den jakiteko? Eztabaidatu,
taldean. Argibide hauek kontuan izan ditzakezue, lagungarri:
PREZIOAK ALDERATZEA: ARAZOAREN IRTENBIDEA
- Jarri freskagarrien neurri guztiak edukiera-neurri berean; adibidez, cltan.
- Gero, bilatu zenbat balio duen neurri bakoitzak, freskagarri
bakoitzean.
- Alderatu prezioak.
Idatzi zuen ebazpena taula horren antzekoan. Gero, bateratu gainerako
ikaskideen lanarekin.
Talde txikietan jarri, egin aukeratutako freskagarrien prezioak jakiteko behar
duzuen guztia, eta adierazi alderaketa-taulan. Eragiketak egiteko kalkulagailua
erabil dezakezue.
Freskagarrietako zein da merkeena? Eta, garestiena? Ordenatu freskagarriak
prezioaren arabera, eta bateratu, gero, gelako gainerako ikasleen lanarekin.
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2.8. jarduera
Beharbada, edukiera-neurriei buruz zerbait gehiago jakin nahiko duzue. Agian,
bestelako egoeraren baten, neurri-unitateak aldatu beharko dituzue, aztertu
dugun problemaren antzeko besteren bat ebazteko. Neurri horiei buruz gehiago
jakiteko, eta unitate batetik bestera pasatzeko lanean trebatzeko, web-orri
hauetara jo dezakezue, eta proposatzen dizkizuen ariketak egin.
http://www.slideshare.net/framohe/medidas-de-capacidad/
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/volumen/a3/rec
ipientes.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared01/sist
ema_metrico/sistemaMetrico.swf
http://www.cplamorana.com/5primaria_matematicas/datos/_all/10_mate/30_r
di/ud10/1001.htm
http://edusofmelo.iespana.es/capa.htm
2.9. jarduera
Behin datuen taula bete duzuenean, bukatzeko, taularekin lan egingo duzue.
Gogoan izan: lan horrek zuek egingo duzuen freskagarria zer-nolakoa izango
den erabakitzen lagundu behar dizue. Talde txikietan jarrita, behin datuen taula
bete duzuenean, erantzun galdera hauei.
- Kolorean eta usainean, zer alde ikusi duzue? Eta zer antzekotasun?
- Zaporea dastatzean, zeinek lortu du puntuazio handiena? Eta txikiena?
- Zein dira edari guztiek dituzten osagaiak? Eta zein dira edari guztietan ez
daudenak?
- Freskagarriei buruz dagoeneko dakizuenaren arabera, zein osagai izan
daitezke kaltegarri, osasunerako? Zein edarik du osagai hori? Eta zein
osagai ez dira kaltegarri? Zein edaritan izaten dira?
- Zein da edaririk garestiena? Eta merkeena?
Gehitu, taula oinarri hartuta, bururatuko zaizkizuen beste ideia batzuk ere. Hori
egin ostean, zerrendatu taldean egingo duzuen freskagarriak izan beharko
dituen ezaugarriak. Bukatzen duzuenean, bateratu gelako gainerako taldeen
lanarekin.
2.10. jarduera
Hurrengo eginkizuna hasi aurretik, orain arte landu duzuenaren gainean
gogoeta egingo duzue. Horretarako, bakarka, lehendabizi, eta talde txikietan,
gero, galdera hauei erantzungo diezue:
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Zure ustez, zer
ikasi duzu, orain
arte?
Ba al da argi ez
duzun
eta
berrikustea behar
duzun gairik?
Ahalegindu al zara
jarduerak egiten?
Zer
hobetu
beharko zenuke?
Nola egin du lan
taldeak?
Zer
hobetu
beharko
zenukete?
Zein
eginkizun
falta da helburua
betetzeko?

Irakaslearen laguntzarekin, bakarka eta taldean, egin adierazi duzuena
hobetzeko plan txiki bat.
3. EGINKIZUNA: GURE FRESKAGARRIA EGINGO DUGU
Eginkizun honetan, talde txiki bakoitzak freskagarri bat diseinatu beharko du.
Gero, freskagarria egin eta salgai jarriko duzue. Horretarako, orain arte
landutako guztia kontuan izan behar duzue.
3.1. jarduera
Hasteko, zuen freskagarria talde txikietan jarrita diseinatuko duzue. Lehendabizi,
zer osagai erabiliko duzuen erabaki behar duzue. Horretarako, orain arte
ikasitako guztia aintzat hartu behar duzue, bai eta osagaiak eskuratzea erraza
edo zaila den ere. Gainera, ideiak biltzeko, web-orri honetara jo dezakezue:
http://www.fenecidadan.net/imxd/noticias/doc/1176804687recetario.pdf
(recetas)
Hori egin eta gero, beste hauek egin beharko dituzue: erabakia hartu, osagai
bakoitza aukeratzeko izan dituzuen arrazoiak azaldu, freskagarriari izena jarri,
taula bete eta galderei erantzun.
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Freskagarriaren izena: ………………………
OSAGAIAK

Zergatik?

3.2. jarduera
Dagoeneko, hartu dituzue erabaki garrantzitsuenak. Baina, ziur asko, probaren
bat egin beharko duzue, azken erabakia hartu aurretik. Horretarako, ikerketa
txiki bat egingo duzue, aurreko eginkizunean edari freskagarriak alderatzeko
egindakoaren antzekoa. Hau da, zenbait freskagarri egingo dituzue aukeratu
dituzuen osagaiak erabiliz, eta alderatu egingo dituzue. Azkenean,
freskagarrietako bat aukeratu beharko duzue.
Jarraian, gai bera landu zuen laugarren mailako talde batek nola egin zuen
ikusiko duzue. Hori eredutzat har dezakezue. Hainbat fasetan egin zuten lana:
1. FASEA
Lehendabizi, erabaki zuten ikertzea ea ur gasduna ala gasik gabea erabiliko
zuten, eta ea limoi-ura naturala ala erosia baliatuko zuten. Ondo hausnartu eta
gero, saiakuntza hau diseinatu zuten:

Helburua:
Ur gasduna ala gasik gabea eta limoi-ur naturala ala erosia
erabiliko dugun erabakitzeko proba egin eta, gero, erabakia
hartzea.
Materiala:

- Ur gasduna (supermerkatuan
erosiko dugu) eta gasik gabea
(iturriko ura).
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- Limoiak

- Eskuzko zukugailua

- Limoi-ur botila

- Plastikozko edalontziak

- Likidoak neurtzeko ontzia. Amaia irakasleak ondoan dagoen
bezalako ontzi bat utzi digu, talde bakoitzari. Probeta
graduatua deritzo, eta edukiera ml-tan neurtzeko erabiltzen
da.

Urratsak:
1- Freskagarriak egin:
- Lehenengo freskagarria egiteko:
- Limoi bati zukua atera, likidoaren kantitatea neurtu eta
edalontzi batera bota.
- Ur gasdunaren kantitate bera bota, edalontzi berera.
- Bigarren freskagarria egiteko: lehenengo freskagarria egiteko
urrats berei jarraituko diegu, baina gasik gabeko ura botako dugu.
-Hirugarren freskagarria egiteko:
- Botilako limoi-ur pixka bat hartu (limoi-ur naturalaren
kantitate bera) eta edalontzi batera bota.
- Ur gasdunaren kantitate bera bota, edalontzi berera.

PROIEKTU GLOBALA. LEHEN HEZKUNTZA. 4. MAILA

21

FRESKAGARRIAK

-Laugarren freskagarria egiteko: hirugarren freskagarria egiteko
urrats berei jarraituko diegu, baina gasik gabeko ura botako dugu.
2.- Lau freskagarriak probatuko ditugu, eta 1 eta 10 arteko puntuazioa
emango diogu bakoitzari. Fitxan idatziko ditugu puntuazioak, batez
besteko aritmetikoa aterako dugu eta zaporearen gainean bururatuko
zaizkigun bestelako gauzak idatziko ditugu.
3.- Puntuazioa eta gainerakoak kontuan izanik, zein freskagarri
aukeratuko dugun erabakiko dugu.
Datuak jaso:
- Fitxa hau erabiliko dugu:
ZAPOREAREN PUNTUAZIOAK
1.
freskagarria

2.
freskagarria

3.
freskagarria

4.
freskagarria

OIHANA
MARINA
MARKEL
IOSU
Batez besteko
aritmetikoa
Datuak jaso eta landu ostean, honela geratu da fitxa:

ZAPOREAREN PUNTUAZIOAK ETA IRITZIAK

OIHANA
MARINA
MARKEL
IOSU
Batez besteko
aritmetikoa

1.
freskagarria
9
Lana ematen
du zukutzeak
8
Garratzegia
7
Garratz
samarra
8
Ez da gozoa

2.
freskagarria
4
«Motel»
samarra
7
Garratzegia
7
Garratz
samarra
6
Ez da gozoa

3.
freskagarria
8
Lana ematen
du zukutzeak
9
Garratzegia
6
Garratz
samarra
9
Ez da gozoa

4.
freskagarria
6
«Motel»
samarra
7
Garratzegia
7
Garratz
samarra
8
Ez da gozoa

9+8+7+9=
32

4+7+7+6=
24

8+9-6-9= 32

6+7+7+8=
28

32:4= 8

24:4= 6

32:4= 8
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Lehenengo freskagarriak eta hirugarrenak lortu zuten puntuazio handiena.
Lehenengo freskagarriak lan handiagoa eman zienez (limoia zukutu behar izan
zuten), hirugarren freskagarria aukeratu zuten; alegia, botilako limoi-ura eta ur
gasduna dituena. Gainera, bigarren fasean, «gozotasuna» ikertzea erabaki
zuten.
2. FASEA
Freskagarriari zenbat edulkoratzaile gehitu jakiteko, saiakuntza hau diseinatu
zuten:

Helburua:
Freskagarriari zenbat edulkoratzaile bota erabakitzeko, probatu eta
erabakia hartzea.
Materiala:
- Ur gasduna (supermerkatuan erosia)
- Limoi-ur botila
- Plastikozko edalontziak
- Probeta graduatua
– Pastilla edulkoratzaile kutxa
Urratsak:
1- Freskagarriak egin, hainbat edulkoratzaile kantitate erabiliz:
- Lehenengo freskagarria egiteko:
- Probetan botilako 50 ml limoi-ur neurtu, eta
edalontzira bota.
- Ur gasdunaren kantitate bera bota, edalontzi
berera. Guztira, 100 ml freskagarri izango da.
- Pastilla edulkoratzaile bat bota.
- Bigarren freskagarria egiteko: lehenengo freskagarriko
urrats berei jarraitu, baina bi pastilla edulkoratzaile bota.
- Hirugarren freskagarria egiteko: aurrekoetan bezala,
baina hiru pastilla bota.
- Laugarren freskagarria egiteko: aurrekoetan bezala, baina
lau pastilla bota.
2.- Pastilla edulkoratzaileak disolbatu arte itxarongo dugu.
3.- Lau freskagarriak probatuko ditugu, eta 1 eta 10 arteko
puntuazioa emango diogu bakoitzari. Fitxan idatziko ditugu
puntuazioak, batez besteko aritmetikoa aterako dugu eta
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zaporearen gainean bururatuko zaizkigun bestelako gauzak
idatziko ditugu.
4.- Puntuazioa eta gainerakoak kontuan izanik, zein freskagarri
aukeratuko dugun erabakiko dugu.
Datuak jaso:
- Fitxa hau erabiliko dugu:
ZAPOREAREN PUNTUAZIOAK
1.
freskagarria

2.
freskagarria

3.
freskagarria

4.
freskagarria

OIHANA
MARINA
MARKEL
IOSU
Batez besteko
aritmetikoa
Aurreko saiakuntzan bezala, datuak jaso eta landu ostean, honela geratu da
fitxa:

ZAPOREAREN PUNTUAZIOAK ETA IRITZIAK

OIHANA
MARINA
MARKEL
IOSU
Batez besteko
aritmetikoa

1.
2.
freskagarria
freskagarria
6
9
Ez oso gozoa
Ona
5
8
Garratzegia
Garratzegia
7
9
Garratz
Garratz
samarra
samarra
6
10
Ez oso gozoa
Ona

3.
4.
freskagarria
freskagarria
8
6
Nahiko gozoa
Oso gozoa
9
5
Garratzegia
Garratzegia
6
5
Garratz
Garratz
samarra
samarra
5
4
Gozoegia
Gozoegia

6+5+7+6=
24

8+7+9+8=
36

8+9+6+5=
28

6+5+5+4=
20

24:4= 6

36:4= 9

28:4= 7

20:4= 5
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Bigarren freskagarriak lortu zuen puntuazio handiena; alegia, 100 ml-ko bi
pastilla
edulkoratzaile
zituenak.
Oraindik,
baina,
zalantza
zuten
«garraztasunaren» gainean, eta hirugarren saiakuntza egitea erabaki zuten.
3. FASEA
Garraztasun egokia izango zuen freskagarria egiteko, saiakuntza hau diseinatu
zuten:

Helburua:
Probatu eta erabakitzea zein ur eta limoi-ur kantitate izan behar
duen freskagarriak, garraztasun «normala» izan dezan.
Materiala:
- Ur gasduna (supermerkatuan erosia)
- Limoi-ur botila
- Plastikozko edalontziak
- Probeta graduatua
– Pastilla edulkoratzaile kutxa
Urratsak:
1- Freskagarriak egin, bi pastilla edulkoratzaile erabiliz eta hainbat
limoi-ur eta ur kantitate jarrita:
- Lehenengo freskagarriak laurdena limoi-ura eta hiru
laurden ura izango du.
- Bigarren freskagarriak limoi-ur eta ur kantitate bera izango
du.
- Hirugarren freskagarriak hiru laurden limoi-ura eta
laurdena ura izango du.
- Lehenengo freskagarria egiteko:
- Botilako 25 ml limoi-ur neurtu probetan.
- Ura bota probetara, 100 ml-ra iritsi arte.
- Guztia edalontzira bota, eta bi pastilla edulkoratzaile bota.
- Bigarren freskagarria egiteko: lehenengo freskagarriko urrats
berei jarraitu, baina bi pastilla edulkoratzaile bota.
- Botilako 50 ml limoi-ur neurtu probetan.
- Ura bota probetara, 100 ml-ra iritsi arte.
- Guztia edalontzira bota, eta bi pastilla edulkoratzaile bota.
- Hirugarren freskagarria egiteko: aurrekoetan bezala, baina hiru
pastilla bota.
- Botilako 75 ml limoi-ur neurtu probetan.
- Ura bota probetara, 100 ml-ra iritsi arte.
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- Guztia edalontzira bota, eta bi pastilla edulkoratzaile bota.
2.- Pastilla edulkoratzaileak disolbatu arte itxarongo dugu.
3.- Freskagarriak probatuko ditugu, eta bakoitzari 1 eta 10 arteko
puntuazioa emango diogu. Fitxan idatziko ditugu puntuazioak eta
batez besteko aritmetikoa aterako dugu.
4.- Puntuazioa kontuan izanik, zein freskagarri aukeratuko dugun
erabakiko dugu.
Datuak jaso:
- Fitxa hau erabiliko dugu:
ZAPOREAREN PUNTUAZIOAK
1. freskagarria

2. freskagarria

3. freskagarria

OIHANA
MARINA
MARKEL
IOSU
Batez besteko
aritmetikoa
Datuak jaso eta landu ostean, honela geratu da fitxa:
ZAPOREAREN PUNTUAZIOAK
1. freskagarria

2. freskagarria

3. freskagarria

OIHANA

9

7

4

MARINA

10

8

5

MARKEL

8

7

6

IOSU

9

6

5

9+10+8+9= 36

7+8+7+6= 28

4+5+6+5=20

36:4= 9

28:4= 7

20:4= 5

Batez besteko
aritmetikoa

Lehenengo freskagarriak lortu zuen puntu gehien; alegia, laurdena limoi-ura eta
hiru laurden ur gasduna zuenak. Beraz, jolastokian saltzeko egin zuten
freskagarriak osagai hauek izan zituen:
- Ur gasduna: hiru laurden.
- Supermerkatuan erositako limoi-ura: laurdena.
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- Edulkoratzailea: bi pastilla, 100 ml-koak.

Laugarren mailako ikasleen lanetik hartu dituzuen ideiak eta zuenak oinarri
hartuta, talde txikietan, diseinatu zuen freskagarriaren ezaugarriak erabakitzen
lagunduko dizuten saiakuntzak. Gogoan izan: saiakuntza bakoitzean argi izan
behar dituzue helburua, erabiliko duzuen materiala, urratsak eta nola jasoko
dituzuen datuak. Azkenean, ondorioak atera beharko dituzue.
Gero, ondorioak gelako ikaskideei aurkeztuko dizkiezue, eta gainerako
ikaskideenak ere entzungo dituzue. Gero, beharrezko materiala lortu eta
freskagarriak egingo dituzue. Guztia koadernoan idatzi eta azaldu ikaskideei
zuen freskagarriaren ezaugarriak.
3.3. jarduera
Zuen freskagarriaren ezaugarriak zein izango diren dakizuenean, erosketak egin
beharko dituzue, freskagarria egiteko. Hori egin aurretik, zenbat diru gastatuko
duzuen jakin behar duzue; hau da, aurrekontua egingo duzue. Aurrekontua
egiteko, zenbat freskagarri egingo duzuen erabaki behar duzue, osagai guztiak
kontuan izan behar dituzue, osagaien guztizko kantitatea eta prezioak ere bai,
eta supermerkatuan zein lor dezakezuen pentsatu behar duzue. Taula hau erabil
dezakezue, lagungarri:
Freskagarria: ………………………….
Egingo dugun kantitatea, guztira:
………
OSAGAIAK

BEHARREZKO
KANTITATEA

PREZIOA

KOSTUA,
GUZTIRA

Hasi lanean. Zer arazo izan duzue? Idatzi taula honetan:
KOSTUA KALKULATZEKO DITUGUN ARAZOAK
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3.4. jarduera
Problema horiek ebatziko dituzue. Hartu kontuan hau:
- Osagai bakoitzaren zein kantitate erosi behar duzuen jakiteko, freskagarria
egiteko osagai bakoitzetik zenbat jarriko duzuen kontuan izan behar duzue.
- Osagai bakoitzaren prezioa ere jakin behar duzue; hori, supermerkatuan ikus
dezakezue.
- Kalkuluak egiteko, urrats hauei jarrai diezaiekezue:
1.- Litro baten, guztira, zenbat osagai behar duzuen bilatu.
2.- Osagai horretatik, guztira, zenbat beharko duzuen jakiteko, biderkatu
litro bateko osagai kantitatea egingo duzuen freskagarriaren litro
kopuruarekin.
3.- Guztizko kantitatea eta prezioa biderkatuko dituzue, zenbat ordaindu
beharko duzuen jakiteko.
4.- Freskagarriaren kostua, guztira, zein den bilatu; horretarako, osagai
guztien kostua batu.
3.5. jarduera
- Dagoeneko, egin ditzakezue erosketak. Hori egin aurretik, baina, pentsatu
zenbat diru jarriko duzuen bakoitzak, eta nola lortuko duzuen dirua. Kontuan
izan, freskagarria saltzen baduzue, dirua berreskuratuko duzuela.
Edulkoratzailea erabiliko baduzue, osagai hori erabiliko duten beste taldeekin
hitz egin dezakezue, erosteko; edo, gero, edulkoratzailea sobera baduzue, zuen
familiei sal diezaiokezue. Hori eginez gero, zenbatean salduko duzuen
zehazteko, besteek zenbat pastilla erabiliko dituzten kalkulatu beharko duzue,
bai eta zenbat geratuko diren bukaeran ere, besteak beste.
- Erosketak egin eta gero, freskagarria egin dezakezue. Osagai bakoitzaren
kantitatea neurtzeko, probeta graduatua erabil dezakezue. Gero, gorde
jantokiko edo zuetakoren baten etxeko hozkailuan.

4. EGINKIZUNA: GURE PRODUKTUAREN ETIKETA EGIN
Lehen, freskagarri komertzialak ikertu eta alderatu dituzuenean, etiketak ere
aztertu dituzue. Orain, zuen freskagarrien etiketak egiteko unea da.
Horretarako, hartu kontuan hauek:
- Zuen freskagarriaren
kantitateak eta abar.

ezaugarriak:

izena,

osagaiak,
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- Etiketek izaten dituzten elementuak: atzeko planoa, izena, testuak,
taulak, marrazkiak eta abar.
- Erakargarria izan behar du, erosleei arreta eman diezaien. Izan ere,
gero, etiketak botiletan itsatsi beharko dituzue, freskagarri komertzialak
egiten dituzten markek bezala.
4.1. jarduera
Lehen jarduera honetan, zuen freskagarriaren datuak jasoko dituzue.
Horretarako, bete jarraian ageri den fitxa. Datuetako batzuk ezagutzen dituzue,
dagoeneko; beste batzuk kalkulatu egin beharko dituzue; eta, beste zenbait,
asmatu.
EGINDAKO FRESKAGARRIAREN DATUAK
TALDEA: ……………………………
IZENA
PRODUKTUA
OSAGAIAK
KANTITATEA,
GUZTIRA
LIMOI-UR
KANTITATEA
PRODUKTUGILEA
FABRIKATZE-TOKIA
NUTRIZIOINFORMAZIOA
BARRA-DIAGRAMA
Begiratu nola geratu den gai hori landu zuen laugarren mailako talde baten
fitxa:
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EGINDAKO FRESKAGARRIAREN DATUAK
TALDEA: …………………………… Oihana, Marina, Markel eta Iosu
IZENA

LIMOITXO

PRODUKTUA
OSAGAIAK

Limoi-urez egindako edari freskagarria.
Ur gasduna, botilako limoi-ura eta edulkoratzailea.

KANTITATEA,
GUZTIRA

1,5 l.

LIMOI-UR
KANTITATEA

Limoi-ura: % 25.

PRODUKTUGILEA
FABRIKATZE-TOKIA

Oihana, Marina, Markel eta Iosu.
Mendizelai Ikastetxea.
Elizkale Kalea,10. Ibailuze. Euskal Herria
Tel.: 555765432

NUTRIZIOINFORMAZIOA
BARRA-DIAGRAMA

Ezin dugu informazio hori lortu.
Ezin dugu lortu hori ere, baina asmatu egingo dugu.

Ikus dezakezuenez, ezaugarri batzuk bazekizkiten aldez aurretik; bat ezin izan
zuten jakin; eta beste bat asmatu egingo zuten. Gainera, beste ezaugarri bat,
«% 25» jartzen duena, kalkulatzeko asmoa zuten. Zuen ustez, nola kalkulatu
zuten? Egin zuten freskagarrian, limoi-uraren kantitatea «laurdena» izango zela
erabaki zuten. Hitz egin horri buruz, eta ebazpena aurkitzen duzuenean,
aplikatu zuen freskagarriari. Gero, azaldu koadernoan nola egin duzuen.
4.2. jarduera
Dakizuenez, etiketetan, freskagarriaren datuez gain, beste elementu batzuk ere
izaten dira. Fitxan jaso dira elementu horiek. Lehendabizi, erabaki elementu
bakoitza nolakoa izango den. Gero, bete fitxa.

ETIKETAKO BESTE ELEMENTU BATZUK
TALDEA: ……………………………
ATZEKO PLANOA
IZENAREN
KOLOREA
TESTUEN
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KOLOREA
IRUDIAK
EDATERA
BULTZATUKO
GAITUEN ESALDIA
Gogoan izan: etiketak erakargarria izan behar du, freskagarria erosleei deigarri
gerta dakien. Gauzak erakargarri egiteko, oso garrantzitsuak izaten dira
erabiltzen den kolorea eta koloreen konbinazioak. Zein kolore erabiliko dituzuen
erabaki aurretik, irakurri testu hau. Erabakiak hartzen lagunduko dizue.

KOLOREEN ESANAHIA
Koloreek eragina dute pertsonen gogo-aldartean, eta askotariko
sentipenak eragiten dizkigute. Askotan, baina, ez gara horretaz ohartzen.
Publizitate-agentzietan lan egiten dutenek eta edozein motatako
produktuak diseinatzen dituztenek ondo dakite hori, eta koloreak erabiltzen
dituzte saldu nahi dituzten objektuei sentipenak lotzeko. Hainbat urtetik
hona, era guztietako probak egin dira, koloreek iradokitzen dituzten
sentipenak aztertzeko. Jarraian, zenbait koloreren ezaugarriak azaldu dira.
ZURIA

Argiarekin,
ontasunarekin,
garbitasunarekin,
xalotasunarekin, sinpletasunarekin, perfekzioarekin eta
abarrekin lotzen da. Karitatezko erakunde, ospitale, esneki,
kaloria gutxiko elikagai eta antzekoetarako egokia da.

HORIA

Besteak beste, energia, zoriontasuna, argia eta alaitasuna
adierazten ditu. Arreta nabarmen erakartzen du. Sentsazio
atseginak eragiteko erabiltzen da; aisialdirako eta
haurrentzako produktuetan, adibidez.

LARANJA

Hainbat sentipen eragiten ditu, hala nola, beroa, alaitasuna,
zoriontasuna eta adorea. Arreta nabarmen erakartzen du.
Elikadura osasungarriarekin ere lotzen da; hortaz, egokia da
jateko produktuetarako eta jostailuetarako. Gazteek
gogokoen duten kolorea izan ohi da.

GORRIA

Arriskuarekin, gerrarekin, energiarekin eta antzekoekin
lotzen da; bai eta maitasunarekin ere. Ohar garrantzitsuak,
debekuak, arreta, arriskuak eta abar nabarmentzeko
erabiltzen da. Hainbat produktutan erabiltzen da: autoetan,
motorretan, jolasetan, kiroletan eta abar.

PURPURA

Boterearen, nobleziaren eta luxuaren ikurra da. Magia eta
misterioa ere adierazten ditu. Emakume eta haurrentzako
produktuetan erabiltzen da.

URDINA

Lasaitasunarekin eta baretasunarekin lotzen da. Garbitzeko
produktuetan eta, besteak beste, hegazkinekin, kostaldeko
oporrekin eta uretako kirolekin, ur mineralarekin eta parke
akuatikoekin zerikusia duen guztian erabiltzen da.
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BERDEA

Naturaren
kolorea
da.
Hazkuntza,
freskotasuna,
segurtasuna, dirua eta erresistentzia adierazten ditu.
Medikuntzako produktuetan eta sendagaietan, lorezaintzan,
turismoan eta aire zabaleko jardueretan erabiltzen da.

BELTZA

Boterea, dotoretasuna, agintaritza, goibeltasuna, heriotza
eta
misterioa
adierazten
ditu.
Gainerako
koloreak
nabarmentzeko erabiltzen da.

4.3. jarduera
Dagoeneko, prest zaudete etiketak egiteko. Baina, kontuz! Beste arazo bat
aurkituko duzue: zer neurri izan behar du etiketak?
Horretarako, botilaren tamaina kontuan izan behar da. Etiketaren zabalera erraz
erabakiko duzue, baina zailagoa izango da luzera erabakitzea. Izan ere, etiketa,
egin eta gero, botilan itsatsi behar da, eta ez da etiketa zatirik sobera geratu
behar. Talde txikietan jarrita, egin gogoeta horren gainean, eta idatzi,
koadernoan, nola egingo zenuketen. Ideia hauek balia ditzakezue:
NOLA ERABAKI ETIKETAREN LUZERA
- Lortu metro malgu bat eta neurtu botilaren ingurumaria.
- Soka bat hartu eta neurtu botilaren ingurumaria, harekin. Gero, luzatu soka
eta neurtu erregelarekin.
- Botilaren ipurdiaren distantzia luzeena neurtu. Ipurdiaren erditik pasatzen den
distantziari diametroa deritzo. Diametro hori 3,14 zenbakiarekin biderkatu.
Zenbaki hori berezia da; «pi» esaten zaio, eta antzinako grezieraz idazten da: ð.
Zirkunferentziaren luzera bilatzea esaten zaio horri.
- Egin hiru eratan, eta zuek pentsatu duzuen beste moduren batean. Nolakoak
dira emaitzak?
- Erabaki zuen etiketaren bi neurriak. Kontuan izan etiketak izan dezakeen luzera
handiena atera duzuela; beraz, etiketak txikiagoa izan behar du.

4.4. jarduera
Dagoeneko, erabakita duzue nolakoak izango diren etiketako elementu guztiak.
Gainera, aterako dituzuen freskagarri-botila beste etiketa egin beharko dituzue.
Lortu arkatzak, margoak, errotuladoreak, papera eta behar dituzuen gainerako
gauzak. Ebaki papera adostutako neurrietan, banatu zereginak eta ekin lanari!
Etiketak, ordenagailua erabiliz ere egin ditzakezue. Horretarako, galdetu
irakasleari. Jarraian, proiektu bera egin zuen laugarren mailako talde bati nola
geratu zitzaion ikus dezakezue.
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LIMOI-UREZ EGINDAKO EDARI FRESKAGARRIA
PRODUKTUGILEAK:Oihana,
Marina, Markel eta Iosu
OSAGAIAK:
ur gasduna
limoi-ura
edulkoratzailea

FABRIKATZE-TOKIA:
Menizelai Ikastetxea, 4.
mailaElizalde Kalea, 10
Ibailuze – Euskal Herria
Tel.: 555765432

Limoi-ura: % 25

1,5 l

3 6

0 4 8

5. EGINKIZUNA: IRAGARKIAK AZTERTU, ETA GURE FRESKAGARRIARENA EGIN
Dakizuenez, fabrikatzen diren produktu gehienak jendeari ezagutarazten zaizkio,
produktu horiek badirela jakin dezaten eta eros ditzaten. Hori, publizitatearen
bitartez egiten da. Aintzat hartu behar den kontu bat da iragarkiak
jendearentzat, oro har, izan daitezkeela; edo, bestela, jende multzo jakin
batentzat, hala nola, helduentzat, haurrentzat, emakumeentzat edo
profesionalentzat.
Freskagarriei buruzko hainbat iragarki ikus ditzakegu telebistan, irratian, kale
eta errepideetan izaten diren horma-irudietan, aldizkarietan...
Zuek ere, horma-irudi bat egin behar duzue eta, gero, freskagarria salduko
duzuen lekuaren ondoan jarri.
5.1. jarduera
Hasteko, egingo duzuen freskagarriaren iragarkiaren antzekoak aztertuko
dituzue. Aldizkarietan freskagarrien iragarki asko aurki daiteke, batez ere bero
egiten duen urteko sasoietan. Ebaki horrelako iragarkiak, eta ekarri gelara.
Iragarkiak aztertzeko, etiketekin egin zenuten lanaren antzekoa egingo duzue:
ikusi beharko duzue zein elementu dituzten, nola dauden lotuta...
Talde txikietan jarrita, behatu arretaz gelara ekarri dituzuen iragarkiei. Gero,
jaso behatutakoa eta bestelako alderdi batzuk taula honetan. Hori egin aurretik,
kopiatu taula koadernoan.
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ALDIZKARIETAKO IRAGARKIEN BEHAKETA
TALDEA: …………………………
ELEMENTUAK

1. IRAGARKIA 2. IRAGARKIA 3. IRAGARKIA

4. IRAGARKIA

ATZEKO
PLANOA
IZENA
TESTUAK
IRUDIAK
NORENTZAT?
ESANAHIA,
ORO HAR
Ekarri dituzuen iragarkiak aztertu eta gero, bateratu egindako lana gelako
gainerako taldeen lanarekin. Ondoren, guztion artean, atera ondorioak, idatzi
arbelean eta kopiatu koadernoan.
Taula honetan, gai horretan lanean jardun zuen laugarren mailako talde batek
ateratako ondorioak ikus ditzakezue:
IRAGARKIAK AZTERTZETIK ATERATAKO ONDORIOAK
1.- Aztertu ditugun freskagarrien iragarkietan elementu hauek ikus daitezke:
ATZEKO
PLANOA

Freskotasun sentsazioa ematen duten koloretakoa.

IZENAK

Letra handi eta nabarmenduz idatzita izaten dira. Iragarki
batzuetan, izena behin baino gehiagotan aipatzen da.

TESTUAK

Hainbat testu mota dago:
- Erostera bultzatzen gaituzten esaldiak (etiketetan bezala).
Irakasleak esan digu «eslogan» esaten zaiela; esaldi
laburrak dira, eta oso erabiliak, publizitatean. Letra larri eta
handiz edo letra txikiz idatzita izaten dira, baina beti daude
nabarmenduago, beste testuak baino.
- Produktuaren informazio zatiren bat nabarmentzeko
asmoa duten testuak. Letra txikiagoa izaten dute, eta ez dira
hain nabarmenak izaten.
- Produktuari buruzko informazioa ematen duten bestelako
testuak; badirudi, testu horiek ez direla nabarmendu nahi.
Oso letra txikia izaten dute, bazterretan egoten dira eta
abar.

IRUDIAK

- Pertsonak, edarientzako ontziak eta bestelako objektu
naturalak eta artifizialak ager daitezke.
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- Alaitasuna, freskotasuna eta antzeko sentsazioak emateko
erabiltzen dira.
2.- Iragarki batzuk, oro har, jende guztiarentzat izaten dira; beste batzuk,
ordea, pertsona talde jakin batentzat egiten dira: gazteentzat, gurasoentzat eta
abar. Irudietan eta esloganean arreta jartzen badugu ohartuko gara horretaz.
3.- Jaiari, dibertsioari, freskotasunari, prezio merkeari, osasuna hobetzeko
laguntzari eta antzekoei lotutako ideiak eman ohi dituzte.
- Zer alde eta antzekotasun dago ondorio horien eta zuen ondorioen artean?
Osatu taula zuen ondorioekin.

5.2. jarduera
Etiketekin egin zenuten bezala, jarduera honetan zuen publizitate-iragarkia
diseinatu eta egingo duzue. Horretarako, gai hauen gaineko gogoeta egin
behar duzue:
- Norentzat izango da? Zergatik?
- Zer sentsazio helarazi nahi duzue? Zergatik?
- Zer jarri behar duzue elementu bakoitzean? Horrek aurrekoarekin bat
etorri behar du.
Ziur asko, erraz samar egingo zaizue lana, etiketak egin dituzuenean asko ikasi
baituzue. Esloganari buruzko ideiak hartzeko, lehendik dakizkizuenez gain, taula
honetan Cola-cola egiten duen enpresak hainbat urtez erabili dituenak ikus
ditzakezue:
COLA-COLA KONPAINIAK ERABILITAKO ESLOGANAK
- Freskatzeko etenaldia

- Coca-Cola... bizitzearen sentipena

- Coca-Cola... zein ona!

- On-ona, azken zurrupadara arte

- Coca-Colak hobeto freskatzen du

- Coca-Cola bat eta irribarre bat

- Beti Coca-Cola

- Bizi sentipena

- Coca-Cola horrelakoa da...

- Gustu onaren seinale

- Guztia hobeto Coca-Colarekin

- Coca-Colak bizitzen laguntzen du

- Edan Coca-Cola

- Bizitzako txinparta

Iragarkia diseinatzeko, fitxa hau har dezakezue, lagungarri:
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GURE IRAGARKIAREN DISEINUA
TALDEA: ………………………………………………………………..
NORENTZAT IZANGO DA?
ZER SENTSAZIO HELARAZI
NAHI DUGU?
ATZEKO PLANOA
IZENA
ESLOGANA
INFORMAZIO-TESTUAK
IRUDIAK

Bukatzen duzuenean, etiketekin egin bezala, bildu behar duzuen guztia:
margoak, errotuladoreak, arkatzak eta kartoi mehea (izan ere, handia izan
behar du, guztiek ondo ikus dezaten). Banatu lana eta ekin.
Ausartzen al zarete bertsio bat ordenagailuz egitera? Jarraian, laugarren
mailako taldeak egindako iragarkia ikus dezakezue.
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LIMOI-UREZ EGINDAKO EDARI
FRESKAGARRIA, AZUKRERIK GABE

EGILEAK: OIHANA, MARINA, MARKEL ETA IOSU
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6. EGINKIZUNA: GUZTIA PRESTATU ETA... SALTZERA!
Badirudi guztia prest dagoela saltzen hasteko! Orain, saldu egin beharko duzue.
6.1. jarduera
Lehendabizi, talde bakoitzean, nola egingo duzuen pentsatu behar duzue.
Hainbat gauza erabaki behar duzue: noiz, non, zer egingo duen taldeko kide
bakoitzak, zer material beharko duzuen... Egin gogoeta horren gainean eta
idatzi guztia koadernoan: nola emango diozuen egingo duzuenaren berri
gainerako ikasgeletako ikasleei, zer ordutan salduko duzuen freskagarria, zer
material beharko duzuen, zer lan egingo duzuen taldeko kide bakoitzak eta
abar.
6.2. jarduera
Salmenta prestatzean, ohartuko zarete ez dakizuela zenbatean saldu basokada
freskagarri bakoitza, edo freskagarriaren anoa bakoitza. Egin gogoeta horren
gainean, puntu hauek kontuan izanik:
- Zenbat diru irabazi nahi duzuen jakin behar duzue. Hori kalkulatzeko, saltzen
duzuenak ez du izan behar supermerkatuan saltzen dituzten freskagarriak baino
askoz garestiagoak. Izan ere, hala ez bada, erosleek ez dute zuen freskagarria
erosiko.
- Kalkuluak egiteko, basokada bakoitzak zer neurri izango duen jakin behar
duzue.
- Lehen erabili dituzuen datuak kontuan izan behar dituzue; besteak beste,
zenbat ordaindu duzuen guztia.
Hori guztia izanda, kalkulatu zenbatean salduko duzuen zuen basokada
freskagarri bakoitza.
6.3. jarduera
Heldu da, azkenean, freskagarria saltzeko eguna! Prestatu behar duzuen guztia,
eta ekin saltzeari. Taldeko kide bakoitzak erabaki dituzuen lanak egin beharko
ditu. Hartu arreta gehien emango dizuen guztiari buruzko oharrak. Bukatzen
duzuenean, jaso guztia. Garbitu erabilitako guztia, eta eraman gauza bakoitza
bere tokira.
6.4. jarduera
Salmentaren ostean, hartu dituzuen oharrak eta gogoratzen duzuena oinarri
hartuta, txosten labur bat egingo duzue. Txostenean hau jaso beharko duzue: ea
guztia saldu duzuen, zenbat diru bildu duzuen, ea gastuak estali dituzuen,
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zenbat irabazi duzuen, ea jendeari gustatu zaion zuen freskagarria... Lan hori
talde txikietan egin ondoren, bateratu gelako gainerako taldeen lanarekin.
AZKEN EGINKIZUNA: GURE LANA EBALUATU
Bukatu duzue proiektua. Orain, zuen lana ebaluatu behar duzue. Horretarako,
lehen egin bezala, bete fitxa hau:
1.- Zure ustez, zer ikasi duzu, orain arte? Bete gaiaren hasieran ikusi duzuen
fitxa hau.
EZER ERE EZ
Badakit
zerez
freskagarriak

dauden

GUTXI

ASKO

eginda

Ulertzen ditut freskagarrien etiketak
Badakit freskagarriak egiten
Badakit freskagarrien iragarkiak egiten

Zure
ustez,
bestelako
zer
gauza ikasi duzu,
proiektuari esker?

Ba al da argi ez
duzun
eta
berrikustea behar
duzun gairik?
2.- Zer-nolako lana egin duzu?
Ahalegindu al zara
jarduerak egiten?

Zer
hobetu
beharko zenuke?

3.- Nola egin duzue lan, taldean?
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Nola
funtzionatu
du taldeak? Zer
arazo izan duzue?

Zer
hobetu
beharko zenukete?

Utzi al duzue ezer
egin gabe? Zer?

4.- Nola ebaluatzen duzue egindako lana?
Etiketak
Freskagarria
Publizitatea
5.- Etorkizunean antzeko beste lanen bat egin beharko bazenu, zer egingo
zenuke berdin, eta zer hobetuko zenuke?
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Bateratu iritziak eta ondorioak, lehendabizi talde txikietan, eta, gero, gelako
ikasle guztien artean. Kopiatu guztion artean egingo duzuen bateratze-laneko
iritzi eta ondorioak, fitxa honetan:
Zer ikasi dugu?

Zer landu behar
dugu, sakonago?
Nola egin dugu
lan taldean?
Zer
hobetu
beharko genuke?

………
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LHko 4. maila

IRAKASLEARENTZAKO MATERIALA
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Proiektua: FRESKAGARRIAK
Tartean diren ikasgaiak: Ingurunearen ezaguera, Matematika, Hizkuntzak, Arte-hezkuntza
Gaia: FRESKAGARRIAK
Maila: LHko 4. maila
Saio kopurua: 70, gutxi gorabehera (4 aste)
Unitate didaktiko honetan proposatzen den lan orokorra hau da, funtsean: ikasleek beraiek
asmatutako freskagarri bat diseinatu, egin eta ikaskideentzat salmentan jartzea.
Horretarako, merkatuan dauden freskagarriei buruzko informazioa lortu eta freskagarrien kontsumoa
zenbatekoa den aztertu beharko dute; eta, gero beraiek asmatutako freskagarria diseinatu eta egin,
eta salmentan jarri. Horrez guztiaz gain, baina, beste hauek ere egin beharko dituzte: produktu
horien etiketak eta publizitatea aztertu, diseinatu eta egin; zenbait aukerarekin saiakuntzak egin;
kalkuluak egin eta sortuko diren matematikako problemak ebatzi.
Beraz, ikasleentzat hurbileko gaia izango da, eta, nagusiki, gaitasun hauek lantzen lagunduko du:
hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna; matematikarako gaitasuna; eta zientzia-, teknologia- eta
osasun-kulturarako gaitasuna. Gainera, era berean, informazioa tratatzeko eta teknologia digitala
erabiltzeko gaitasunari, ikasten ikasteko gaitasunari eta norberaren autonomiarako eta ekimenerako
gaitasunari buruzko hainbat alderdi biltzen ditu. Bai eta, gutxiago bada ere, gizarterako eta
herritartasunerako gaitasunaren eta giza eta arte-kulturarako gaitasunaren gaineko alderdiak ere.
Unitatea lan-proiektu gisa aurkezten da. Jakina denez, mota horretako unitateek nabarmen
laguntzen dute gaitasunak lantzen, baina zailak dira gauzatzen, zenbait ezaugarri berezi dituztelako.
Hauek dira ezaugarri batzuk:
- Ez dago berariazko curriculum-materialik unitateak lantzeko. Gabezia horri aurre egiteko,
lehendik den materiala egokitu eta baliatzeaz gain, informazio-iturri orokorretara jotzea ere
beharrezkoa da. Hori positiboa da, ikaslea benetako munduaren aurrez aurre jartzen
duelako. Baina, era berean, hori dela eta, denbora gehiago eskaini behar zaio helduentzat
egindako testuak eta materiala ulertzeari: erabiltzen den lexikoak sor ditzakeen arazoak
azaldu behar dira, askotan luzeegiak izaten dira, eta abar. Edo, bestela, irakasleek aukeratu
eta egokitu behar izaten dute materiala. Gainera, euskaraz material gutxiago dago beste
hizkuntzetan baino eta, hori dela medio, batzuetan, materiala euskarara itzuli behar izaten
da.
- Bestalde, aztertu beharreko informazioan edo proiektua bera egitean, ikasleek lehenengoz
ikusiko dituzten alderdiak agertuko dira, agian, edo ikasleek behar besteko sakontasunez
ebazteko tresnarik ez duten alderdiak. Horrek, testuinguruan oso sartuta dauden ikaskuntzei
ekiteko aukera ematen du baina, batzuetan, lortzen den mailak ez du aukerarik ematen
egoera edo problema modu zehatzagoan ebazteko. Horren adibide bat da, esate baterako,
unitate honetan zenbaki hamartarrak eta ehunekoak agertzen direla. Aipatu bezala,
beharrezko ikaskuntza hastera bideratu behar da jarduteko era. Halaber, aukera eman
behar zaie ikasleei lehendik duten jakintzarekin eta ezagutza intelektualarekin problemak
ebatz ditzaten. Eta, azken aukera gisa, baliabideren bat eman dakieke, egoera nolabait
ebatz dezaten, zuzen ebatzi ez arren ere. Gero, horri buruzko gogoeta eta etorkizunean
horrelako gaiak sakontzeko beharraren gaineko gogoeta egin dezaten eskatuko zaie.
- Proiektuaren azken helburua edo helburuak beti daude ondo mugatuta. Hala ere, prozesua
irekia da eta modu irekian egin behar da, eta prozesuaren garapenak oinarri izan behar ditu
aurkeztutako egoera eta problemei ikasleek beraiek emango dizkieten erantzunak. Nolanahi
ere, batzuetan, aurkeztutako gaiak ebazten lagun diezaieketen konponbide edo azalpen
jakin batzuk eman dakizkieke.
- Azkenik, berriz azpimarratu behar da horrelako proiektuetan irakasleek zeregin
garrantzitsua izaten dutela: taldea eta ikasle bakoitza bideratzea; beharrezko materiala
ematea; lan egiteko proposamenak egitea; ikasleek egingo duten lana etengabe aztertu eta
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balioztatzea, ikasketa-prozesua hobetzeko erabakiak hartzeko eta abar.

LANDUTAKO OINARRIZKO GAITASUNAK

Zein jardueretan

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.9,
3.1, 3.2, 3.5

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1.1,
1.3, 2.2, 2.4, 2.8, 2.10,
3.2
Azken ebaluazioko lana
2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8,
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.3,
6.2, 6.4
1.1, 1.2, 2.2, 2.4, 2.6,
3.2, 4.1, 4,2, 4.4, 5.1,
5.2
1.1, 1.2, 2.4, 2.8, 4.2,
4.4, 5.1, 5.2

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna

5.1, 5.2, 6.1
Gai osoan

Ikasten ikasteko gaitasuna

Matematikarako gaitasuna

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna

2.4, 4.1, 4.2, 4.4
Giza eta arte-kulturarako gaitasuna

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna

HELBURU DIDAKTIKOAK
- Ikasketa-prozesuetan egin
beharreko ekintzak planifikatzea;
ekintza horiek noraino gauzatu
diren balioztatzea; eta ikusitako
akatsak edo hutsak konpontzeko
moduak proposatzea.

- Gaiko hainbat alderdiri buruzko
informazioa
identifikatu
eta
jasotzea, abiapuntu hartuta testu
idatziak, behaketa zuzena eta
informazioaren
eta
komunikazioaren teknologiak.

0.1, 0.2, 0.3, 2.2, 2.3,
2.7, 2.9, 2.10, 3.1, 3.2,
3.3, 5.2, 6.1, 6.3

EBALUAZIO-ADIERAZLEAK
- Ekintza ordenatuak proposatzen ditu, jarritako helburuak
lortzeko; eta besteen proposamenak aintzat hartu eta erabiltzen
ditu, hala egin behar denean.
- Modu ordenatuan eta argian adierazten ditu jarraitu duen
prozesua, eta lanerako plan zehatzari jarraikiz lortu dituen
emaitzak eta ondorioak.
- Bere lana berraztertzen du, eta bere aurrerapenak balioztatzen
ditu.
- Hobeto ikasten laguntzen dioten alderdi batzuk identifikatzen
ditu.
- Akatsak eta hutsak konpontzen lagunduko dioten ekintzak
proposatzen ditu.
- Laguntza eta argibideak eskatzen ditu.
Gidaritzapean,
informazioaren
eta
komunikazioaren
teknologiak erabiltzen ditu, bere mailara egokitutako
euskarrietan, ikasteko lanak egiteko.
- Behar duen informazioa aurkitzen du, jarraibideei jarraituz.
- Testuaren gaia zein den azaltzen du, eta haren zentzu
orokorra adierazteko gai da.
- Hizkuntzazkoak ez diren elementuak erabiltzen ditu
informazioa aurkitzeko; besteak beste: irudiak, testuaren
antolamendua eta tipografia.
- Ulertzen ez dituen hitzak eta adierazpenak identifikatzen ditu,
eta haien esanahia bilatzen du.
- Hainbat iturritatik (zuzeneko iturriak, liburuak, komunikabideak,
Internet eta abar) datozen datuak bildu eta aukeratzen ditu.
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Freskagarri
komertzialak
edateak osasunerako dituen
ondorioak
balioztatzea,
eta
aukera
osasungarriagoak
proposatzea.
Publizitate-mezuak
eta
freskagarrien etiketak aztertzea.

- Etiketetan eta publizitateiragarkietan
izaten
diren
zenbakizko testuak ezagutu eta
interpretatzea.

Datu-taulak
erabiltzea,
zenbakizko
eta
bestelako
informazioa ordenatzeko.

Oinarrizko
eragiketak
erabiltzea,
prezioekin
eta
edukiekin
zerikusia
duten
problemak
ebazteko,
eta
beraientzat zailak diren kalkuluak
egiteko kalkulagailua erabiltzea.

Freskagarrien
propietate
fisikoei
buruzko
saiakuntza
bakunak planifikatu eta egitea.

- Jasotako informazioa antolatu eta aztertzen du, ondorioak
ateratzeko.
- Eduki berria bere ideiekin lotzen du, eta arreta eman dioten
testuko elementu jakinei buruzko iritzia ematen du.
- Ezagutu eta balioztatzen ditu freskagarri komertzialak hartzeari
lotutako jardute ez osasungarriak, eta horiek osasunerako
dituzten ondorioak.
- Freskagarri komertzialak ez diren bestelako aukerak
proposatzen eta egiten ditu.
- Etiketetako eta aldizkarietako publizitate-mezuetako elementu
nabarmenenak identifikatu eta deskribatzen ditu.
- Loturak ezartzen ditu etiketetako eta publizitate-mezuetako
elementuen artean: testuen artean, testuen eta irudien artean
eta abar.
- Badaki etiketetan eta publizitate-mezuetan zenbait elementu
kontsumoa bultzatzeko izaten direla: irudiak, esloganak eta
abar. Eta aintzat hartzen du
- Badaki zein den etiketetan eta publizitatean erabiltzen diren
kolore jakin batzuen esanahia.
- Produktuen etiketetan eta publizitate-iragarkietan izaten diren
zenbakizko testu bakunetako datuak eta mezuak identifikatzen
ditu; eta bestelako matematika-testuetako kopuruak, ehunekoak
eta neurriak bereizten ditu (besteak beste, gehigarrien izenak,
barra-kodeko zifratua eta telefono zenbakiak).
- Produktuen etiketetan eta publizitate-iragarkietan izaten diren
neurriei eta magnitudeei buruzko zenbakizko testuak eta datuak
zentzuz interpretatzen ditu.
- Interpretazio horiek egitean, badaki zer-nolako zailtasunak
izaten dituen (zenbaki hamartarrak, ehunekoak eta abar).
- Zenbaki arruntak eta hamartarrak (ehunenetaraino) irakurtzen
eta idazten ditu.
- Sarrera biko tauletako oinarrizko elementuak identifikatu eta
deskribatzen ditu.
- Sarrera biko tauletan izaten diren datuak identifikatzen ditu, eta
mezuak interpretatzen.
- Gertakariei eta objektuei buruzko datuak bildu, ordenatu eta
sarrera biko tauletan adierazten ditu.
- Batez besteko aritmetikoa identifikatu, kalkulatu eta erabiltzen
du, informazioa jakinarazteko.
- Hainbat estrategia pertsonal eta heuristiko erabiltzen ditu
problemak ikertzeko eta ebazteko.
- Saiatua da problemei irtenbideak bilatzen.
- Askotariko problemak ebazten ditu, eta beharrezko datuak
identifikatzen.
- Eguneroko egoeretan batuketak, kenketak, biderketak eta
zatiketak identifikatzen ditu.
- Problema ebazteko egokia den eragiketa edo eragiketak zein
diren badaki eta aplikatzen ditu.
- Batzeko, kentzeko, biderkatzeko eta zatitzeko algoritmo
akademikoak behar bezala egiten ditu.
- Argi adierazten du kalkuluak egiteko jarraitu duen prozesua.
- Problemak ebazteko, besteen ekarpenak kontuan izaten ditu,
balioztatzen ditu eta, egoki denean, erabiltzen ditu.
- Kalkuluak egiteko autonomiaz erabiltzen du kalkulagailua.
- Ekimena eta sormena erakusten ditu saiakuntzak egitean.
- Saiakuntza gauzatzeko plangintza egiten du: helburua,
urratsak, beharrezko materiala, datuak biltzea eta abar.
- Planifikatutako saiakuntzak egiten ditu, eta datuak eta
behaketak jaso eta ordenatzen ditu.
- Datuak eta behaketak abiapuntu hartuta, ondorioak ateratzen
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- Neurketak egitea, probeta
graduatua hainbat edukieraunitate erabiliz.

- Ahozko testuak erabili eta
ekoiztea, ikasteko, informatzeko
eta ideien berri emateko

- Lankidetzazko eta errespetuzko
jarrera erakustea, komunikaziotrukeko eta ikasketa partekatuko
egoeretan.
- Etiketak eta publizitate-mezuak
ekoiztea, haien gainean lortu
duten ezagutza aplikatuz.

- Beren ohiko ingurunean,
produktu
baten
salmenta
antolatu eta egitea.

ditu, jarritako helburuaren arabera.
- Likidoak neurtzen ditu probeta graduatua erabiliz, eta
neurketak zehaztasunez adierazten ditu, edukiera neurtzeko
neurri ohikoenak erabiliz (l, cl, ml).
- Edukiera-unitateak eta kantitateak alderatu eta ordenatzen
ditu, eta haien artean bihurketak egiten ditu.
- Edukiera-neurriekin ariketa errazak egiten ditu.
- Gelan ohiz erabiltzen diren ahozko testuetako informazio
orokorra eta informazio zehatza ulertzen ditu.
- Askotariko jarduerak egiteko ematen zaizkion aginduei edo
jarraibideei jarraikiz jarduten du.
- Modu aktiboan entzuten du.
- Gelako ohiko egoeretan, ulertzeko moduan eta erraztasunez
adierazten ditu gauzak ahoz.
- Ahozko testu bakunak eta laburrak (deskribapenak, azalpenak
eta abar) ekoizten ditu, ikasteko egoeretan.
- Parte-hartze aktiboa izaten du ikasteko egoera antolatzera edo
informazioa trukatzera bideratutako elkarrizketetan.
- Taldeko lanetan, modu arduratsuan hartzen du parte eta
lankidetzan aritzen da.
- Hitz egiteko txanda errespetatzen du.
- Bere iritzia ematen du.
- Besteen iritziak eta ideiak errespetatzen ditu.
- Ekoizpen-prozesuko urratsei jarraitzen die: plangintza egin,
gauzatu eta berrikusi.
- Bere ekoizpena diseinatzeko ereduak erabiltzen ditu.
- Etiketetako eta iragarkietako elementuak diseinatu eta
justifikatzen ditu, eta haien artean nolabaiteko lotura ezartzen
du.
- Irudimena erakusten du eta ideiak iradokitzen ditu, produktua
diseinatu eta egitean.
- Ikus-mintzairako berezko kodeak behar bezala erabiltzen ditu:
koloreak, irudiak eta abar.
- Etiketa eta iragarki bakunak egiten ditu, erabilera grafikoko
materiala baliatuz (arkatzak, margoak, irudiak eta abar).
- Etiketa eta iragarki bakunak egiten ditu, aurkezpenak egiteko
erabiltzen diren Interneteko programak baliatuz: Word, Power
Point…
- Bere ekoizpena eta besteena balioesten ditu.
- Salmenta antolatzeko eta egiteko ekintzak proposatzen ditu.
- Saltzeko prozesuan bere erantzukizuna bere gain hartzen du.
- Bere zeregina eta taldeko gainerako kideena balioesten du, bai
eta lortutako emaitzak ere.

EDUKIAK
MATEMATIKA:
- Etiketetan eta publizitateko iragarkietan izaten diren zenbakizko testuak interpretatzea.
- Benetako egoeretan zenbakiak eta batuketak, kenketak, biderketak eta zatiketak erabiltzea.
- Kalkuluak egiteko jarraitutako prozesuak azaltzea.
- Neurriei eta magnitudeei lotutako zenbakizko testuak zein diren jakin eta interpretatzea: edukieraneurriak eta diru-neurriak.
- Eguneroko egoeretan neurketak egitea, neurtzeko tresnak eta unitateak erabiliz: probeta
graduatuaren eta litroaren azpimultiploen erabilera.
- Problemak eta egoerak ebazteko diru-sistema erabiltzea: euroa eta zentimoak.
- Datuak tauletan jasotzea.
- Problemak ebaztea, edukiera-neurriak, diru-neurriak eta abar erabiliz.
- Kalkulagailua erabiltzea.
- Proportzionaltasunaren eta zenbaki hamartarren hastapenak, eguneroko bizitzako egoerei lotuta.
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INGURUNEAREN EZAGUERA
- Elikadura osasungarria identifikatzea eta elikadura osasungarria izateko ohiturak hartzea.
Osasunerako arriskuak prebenitzea eta arriskuei antzematea.
- Kontsumitzaileen osasunean eragina duten produktuei buruzko informazioa aztertu eta jasotzea.
- Oinarrizko produkturen baten jatorria, eraldaketa eta merkaturatzea azaltzea.
- Informazioa lortzea, informazioaren eta komunikazioaren teknologien bitartez.
- Publizitate-mezuak kritikoki aztertzea, eta kontsumo arduratsurako jarrerak lantzea.
- Etiketak aztertzea.
- Askotariko objektuak eta materialak alderatu, sailkatu eta ordenatzea, ikus daitezkeen propietate
fisikoak abiapuntu hartuta (egoera, bolumena, kolorea, usaina, zaporea eta abar).
- Saiakuntza errazak planifikatu eta egitea, freskagarrien propietateak aztertzeko.
HIZKUNTZAK
- Ahozko testuak ulertzea, ikasteko eta informatzeko: parekoen arteko elkarrizketak, deskribapenak,
ekintza arautzeko jarraibideak eta abar.
- Ahozko testuak ekoiztea, ikasteko eta informatzeko: parekoen arteko eta lan-taldeko kideen arteko
elkarrizketak, deskribapenak, aurkezpenak gelan eta abar.
- Parekoen arteko elkarrizketa erabiltzea, ikasketa partekaturako tresna gisa.
- Informazioa hainbat iturritan bilatzea; eta edukiak aukeratu eta antolatzea, emandako gidoiak
erabiliz.
- Lankidetzazko eta errespetuzko jarrera, komunikazio-trukeko eta ikaskuntza partekatuko
egoeretan.
- Komunikazioaren teknologia berriak balioestea, ikasteko eta informazioa eskuratzeko tresna gisa.
- Ikasteko testuetako informazioa ulertzea (bai helburu didaktikoarekin ekoitzitako testuetakoa, bai
egunero erabiltzen ditugunetakoa).
- Askotariko eginkizunak egiteko datu zehatzak identifikatzea.
- Hainbat euskarritatik etorritako ezagutza eta informazioa baterabiltzea, ikasteko (identifikatu,
sailkatu, datuak alderatu).
- Ulermen-arazo batzuk identifikatzea: ulertzen ez dituzten hitzak eta abar.
- Informazioa lortzeko, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzen hastea.
- Eguneroko egoeretako eta gizarteko komunikabideetako testuak ekoiztea.
- Ereduak abiapuntu hartuta, testuak berregitea (etiketak eta publizitate-iragarkiak).
- Elementu grafiko eta paratestual bakunak erabiltzea.
- Testuak lantzeko eta aurkezpenak egiteko programa informatikoak erabiltzen hastea,
gidaritzapean.
- Mezuak komunikazio-egoerara egokitzea: testua nork irakurriko duen eta komunikazio-asmoa.
- Landutako testu moten egitura erabiltzea.
- Testuaren antolaketa aintzat hartzea: aurkezpena eta espazioaren banaketa. Elementu grafikoak,
ikonikoak eta espazialak.
- Ahozko eta idatzizko komunikazioa zer-nolako testuinguruetan sortzen den identifikatzea.
ARTE-HEZKUNTZA
- Norberaren esperientzia kontuan hartuta, ideiak, sentimenduak edo emozioak adierazteko irudiak
eta bestelako arte-adierazpenak erabiltzeko beharra identifikatzea; eta beste pertsona batzuen
ekoizpenekin lotzea.
- Arte-ekoizpenak errespetatzea, talderako adierazpen garrantzitsuak direla ulertuta.
- Irudiak eta objektuak aztertzea.
- Ikus-kulturako hurbileko produktuen askotariko xedeak, funtzioak eta erabilerak zein diren jakitea,
eta horri buruz hitz egitea.
- Esanahiak hitzez adieraztea eta beren lanei buruzko iruzkinak egitea.
- Inguruan dauden elementuei behatzea eta zentzumenen bitartez aztertzea.
- Inguruan balio estetikoei antzemateko jakin-mina.
- Ideiak, sentimenduak eta antzekoak adierazteko marrazkiak, margolanak eta abar egitea.
- Beren plastika-lanetan, koloreek eta formek dituzten funtzioak eta eskaintzen dituzten aukerak
aztertzea, eta haiei buruzko iruzkina egitea.
- Baliabide digitalak aztertzea, norberaren ekoizpenak egiteko.
- Arte-ekoizpenerako prozesu bat pixkanaka antolatzea, ekoizpena egiteko beharrezko baliabideak
aurreikustea, eta materialek eta tresnek eskaintzen dituzten aukerak aztertzea.
- Norberak artea egiteko eta gauzatzeko dituen aukeretan konfiantza izatea, eta norberaren nahiz
besteen ekoizpenak balioestea.
- Lan-prozesuan ekitea eta arreta.
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JARDUERAK
a) Plangintza:
- Proiektuarena, oro har; jarduerak: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4
- Atalena: 2.7, 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 5.2, 6.1
b) Gauzatzea:
- Jarduerak: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2.
c) Erabiltzea:
- Jarduerak: 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.3, 6.4.

EBALUATZEKO TRESNAK
Proposatzen diren tresnek oinarri dute ikasleek, proposatutako lanak eta beren ekoizpenak egitean,
erakusten duten jokabidea aztertzea, eta erreferentziatzat jotzen dira, era berean, helburu
didaktikoak noraino bete diren balioztatzen duten adierazleak. Adierazle asko daudenez, jarraian,
datuak jasotzeko eredu batzuk eman dira, adibide gisa.
Izan daitezkeen mailak jasotzeko eskalak erabil daitezke. Batzuk, adierazleari behatzeko
maiztasunari buruzkoak izan daitezke; beste batzuk, produktuaren kalitatearen gainekoak eta abar.
Adibidez:
A: inoiz ere ez

1: baxua

B: batzuetan

2: ertaina

C: maiz

3: altua

D: beti

4: bikaina

Bestalde, behaketa horiek ikasleek beren lanaren eta ekoizpenen gainean egingo dituzten
balioztatzeekin alderatu behar dira, eta hori guztia erabili behar da, oro har, taldearen, eta, bereziki,
ikasle bakoitzaren ikasketa-prozesua hobetze aldera.
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PROIEKTUA: FRESKAGARRIAK

I

Etiketak eta publizitate-mezuak ekoiztea, haiei buruz eskuratu duten ezagutza
aplikatuz.

Publizitate-mezuak eta freskagarrien etiketak
aztertzea eta haien elementuak deskribatzea.

H.D.

ADIERAZLEAK

1

2

3

4

5

6

7

K

A

8

- Badaki zein diren etiketetan eta
publizitate-mezuetan
kontsumoa
bultzatzeko
erabiltzen
diren
elementuak: irudiak, esloganak eta
abar. Eta aintzat hartzen ditu
- Loturak ezartzen ditu etiketetako eta
publizitate-mezuetako
elementuen
artean: testuen artean, testuen eta
irudien artean eta abar.
- Badaki etiketetan eta publizitatean
erabiltzen diren kolore jakin batzueek
zer esanahi duten.
Ekoizpen-prozesuko
urratsei
jarraitzen die: plangintza egin, gauzatu
eta berrikusi.
diseinatzeko

Etiketetako
eta
iragarkietako
elementuak diseinatu eta justifikatzen
ditu, eta haien artean nolabaiteko
lotura ezartzen du.
- Irudimena erakusten du eta ideiak
iradokitzen ditu, produktua diseinatu
eta egitean.
- Ikus-mintzairako berezko kodeak
behar bezala erabiltzen ditu: koloreak,
irudiak eta abar.
- Etiketa eta iragarki bakunak egiten
ditu, erabilera grafikoko materiala
baliatuz (arkatzak, margoak, irudiak
eta abar).
- Etiketa eta iragarki bakunak egiten
ditu, aurkezpenak egiteko erabiltzen
diren Interneteko programak baliatuz:
Word, Power Point…
- Bere ekoizpena
balioesten ditu.

eta

besteena
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- Etiketetako eta aldizkarietako
publizitate-mezuetako
elementu
nabarmenenak
identifikatu
eta
deskribatzen ditu.

Bere
ekoizpena
ereduak erabiltzen ditu.

S

10

E

A
10

K
11

12

13

14

15

16

…

FRESKAGARRIAK

PROIEKTU GLOBALA. LEHEN HEZKUNTZA. 4. MAILA

50

