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AURKEZPENAAURKEZPENA
Unibertsoaren zaindariak gara, urruneko galaxia batetik gatoz eta gure misioa da 
planeten artean bakea ezartzea, planetan meteoritoetatik erreskatatzea edo 
behar gaituen edozein lekutako erresumak laguntzea.

Gure espezieak ez du zerikusirik giza espeziearekin. 6 oin ditugu, eta, beraz, oso azkar 
mugi gaitezke. Pentsa: lehoinabarrak, zuen munduko animaliarik azkarrenak, orduko 
105 kilometro baino abiadura handiagora iritsi daiteke, eta guk bost aldiz gainditu 
dezakegu abiadura hori (kalkulatu dezakezue zenbat den hori?). Hiru begi dauzkagu: 
horietako bi ikusteko dira, eta hirugarrenak ikusten dugun guztiaren informazioa biltzen 
du, nolabaiteko irudi grabagailua da.  Gure azala urdin berdeska da, begi irtenak ditugu, 
eta esku latzak, zuhaitz baten enborra bezalakoak. Oso lagunkoiak gara, eta asko 
enpatizatzen dugu beste espezieekin (nork daki zer den enpatizatzea?). Hala ere, 
izaera gogorra dugu Daet jolasean irabazten digutenean, zuen partxisa bezalakoa 
izango litzatekeena.

Tristuraz ikusten ari gara, azken ehun urteetan, planeta bat suntsitu dela, milioika 
urtetan biziraun duen planeta bat. Zehazki, lau mila eta bostehun milioi urte ditu.  Bost 
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Komentatu datu horiek zure ikaskideekin, eta ikusi zenbat gauza Komentatu datu horiek zure ikaskideekin, eta ikusi zenbat gauza 
partekatzen dituzuen.partekatzen dituzuen.

urte daramatzagu argiaren abiaduran bidaiatzen, eta, azkenik, iritsi gara planeta 
urdinera, Ama Lurra ere deitzen dena.

18 misio betetzeko eskatu digute, planetak garai batean zuen harmonia eta 
edertasuna itzultzeko, baina hau ez da posible izango zure laguntzarik gabe, eginkizun 
garrantzitsua izango duzu misio honetan. Zure ikaskideekin batera, zuen irakasleak 
proposatuko dizkizuen probak gainditu beharko dituzu. Horiek gainditu ahala, pegatina 
bat lortuko duzu, albuma osatzen joan zaitezen. Osatzen duzunean, Lur planetaren 
zaindari bihurtuko zara.

Gainera, album honetan, Garapen Iraunkorrerako Helburuei buruzko jarduera 
dibertigarri gehiago aurkituko dituzu.

NIRE FITXA

IZEN-ABIZENAK
NIRE ARGAZKIA

MARRAZTU ZURE  
AUTOERRETRATUA

IKASGELA

PERTSONA GOGOKOENA

IKASGAI GOGOKOENA

ZALETASUNAK
JANARI GOGOKOENA

ZER IZAN NAHI DUZU HANDITAN?

EGUNEKO MOMENTURIK ONENA

ANIMALIA GOGOKOENA

KOLORE GOGOKOENA ABESTI GOGOKOENA
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GIH KROMOAK GIH KROMOAK 
Kromo bat lortuko duzu arrakastaz lortzen duzun Garapen Iraunkorrerako HelburuGarapen Iraunkorrerako Helburu 
bakoitzeko. Zure irakasleak emango dizu kromoa, jolas orduan proposatzen dizuten 
jarduera amaitzean. Jarri kromo bakoitza dagokion lekuan, eta gogoratu talde lanean 
aritzeaz eta gozatzeaz, guztiontzako bidezkoagoa eta jasangarriagoa den mundua 
sortzen ikasten duzun bitartean.
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Gehiago jakiteko… Ikus ezazu  Gehiago jakiteko… Ikus ezazu  

“Camino a la escuela”“Camino a la escuela” filma filma

ERLOJUAKERLOJUAK  
Munduko hainbat herrialdetan, haur batzuek ahalegin handia egiten dute eta goiz 
jaikitzen dira eskolara joan ahal izateko. Izan ere, bide luzeak eta ibilbide zailak egin 
behar dituzte eskolara iristeko.
Eskolara goizeko 9:00etan sartzen badira, kalkulatu zehazki zer ordutan jaiki behar 
diren, honako datuak kontuan hartuta: Ondoren, marraztu orratzak erlojuetan, 
orduen emaitzaren arabera. Gogoan izan orratz laburrenak ordua adierazten duela, 
eta orratz laburrenak minutuak!
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KOLOREZTATU ZENBAKIEN ARABERAKOLOREZTATU ZENBAKIEN ARABERA
Zikintzen ez duten, suntsitzen ez duten, birziklatzen duten eta planeta zaintzen duten 
biztanleak bilatzen ditugu. Gure etorkizuna ez da erabili eta botatzekoa, eta gure 
eskuetan dago. Koloreztatu ezazu zenbaki bakoitza dagokion koloreaz, eta  identifika 
itzazu ingurumenerako kaltegarriak diren ekintzak.
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Oso jarduera erraza eta polita gomendatzen dizugu. 
Folio edo kartoi mehe batean, marraztu itzazu hainbat 
lauki eta idatzi honakoa lauki bakoitzean: “Honengatik 
balio du”. Ondoren, idatzi bakoitzean besteei oparitu 
nahi diezun zerbait. Adibidez: Liburu bat elkarrekin 
irakurtzeko balio du, sukaldea edo nire gela jasotzearen 
truke balio du, parkean pasatzeko egun baten truke 
balio du, besarkada baten truke balio du, amarekin 
pasatzeko egun baten truke balio du…

Zure ukitua emateko, koloreztatu itzazu eta oparitu zure 
denbora maite dituzun pertsonei…

Baten truke

SORTU EZAZU ISTORIO BAT SORTU EZAZU ISTORIO BAT 
Mikro ipuin bat idatziko dugu, eta geure irudimena baliatuko dugu horretarako. Jarduera 
pixka bat bideratzeko, zuen kontakizunean sartu beharko dituzuen marrazki batzuk 
erakutsiko dizkizuegu (guztiak erabiltzen saiatuko gara). Atera ezazu barruan duzun 
sormen eta originaltasun guztia eta, ahal baduzu, saiatu zaitez istorioa GIHGIH batekin lotzen. 

ODSODS. . 

denbora makina

puxika

eskutitza
USOA

Bakea

eskua ematea
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Aztertzen ari garen GIHekin lotuta, hona zure familiarekin 
ikusteko film gomendagarriak: Egin krispetak, eseri 

besaulkian eta prestatu gozatzeko!

LA  PRINCESA  MONONOKE LA  PRINCESA  MONONOKE  •    •   UNA VERDAD INCÓMODA UNA VERDAD INCÓMODA 
WALL-E WALL-E  •    •   LIBERAR A WILLYLIBERAR A WILLY  •     •   MULÁNMULÁN  •     •   POCAHONTAS POCAHONTAS 

UP UP  •    •   BIKESBIKES  •     •   VECINOS  INVASORESVECINOS  INVASORES

LETRA-ZOPALETRA-ZOPA
17. helburua finkatzeko, talde lanean aritu behar gara. Helburu horrekin lotutako 11 hitz 
positibo bilatu behar dira letra-zopa honetan.

 ELKARLANELKARLAN

 BATASUN BATASUN

 LAGUNTASUN LAGUNTASUN

 JUSTIZIA JUSTIZIA

 ITUN ITUN

 TALDE TALDE

 DIFUSIO DIFUSIO

 ELKARTASUN ELKARTASUN

 SENIDETASUN SENIDETASUN

 HOBETU HOBETU

 EKINTZA EKINTZA

M A B A T A S U N S T O O J
E S T S D L E I B U O I P L
L X R S T A P N F A S L H M
K O P E T G R E I U D G J A
A P L N B U H D F A R U I P
R T Y I R N T I D U X Z K Z
L A P D M T D S L K I B G M
A L R E F A R A J T V R S E
N D O T P S O T S M P A B H
R E E A H U E U S I T U N O
T O L S P N J O L U M O L B
R A L U R P A H G B H S K E
E K I N T Z A B X T Z M Z T
E L K A R T A S U N X K M U
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Interesa baduzue, hona gaiari buruzko 
irakurgaiak: 

•   Los pájaros (mi primer libro de sonidos)  
•   El pájaro Paco. 

TXORI-HABIA ERAIKIKO DUGUTXORI-HABIA ERAIKIKO DUGU
Jakingo duzuenez, txoriek, kume-garaia denean, beren habia eraikitzen dute 
arrautzak txitatzeko eta txitoak hazteko ordua iristen denerako, hegan egiten duten 
arte. Naturak horretarako behar duten guztia ematen die, normalean  zuhaitzen edo 
zuhaixken adar lehorrak erabiltzen dituzte, belarra, goroldioa, lokatza…

Habia bat egingo dugu, eta zuhaitz batean utziko dugu, edozein txorik erabili ahal 
izateko.

Materialak: adarrak, hostoak, lastoa, goroldioa, loreak, belarra, paper-zerrendak, 
oihal-zatiak, guraizeak eta itsasgarria.

1. urratsa:  Bildu itzazu material naturalak eta birziklatuak. Bildu itzazu material naturalak eta birziklatuak.

2. urratsa: Egitura egin. Eman forma katilu baten laguntzarekin, eta erabili Egitura egin. Eman forma katilu baten laguntzarekin, eta erabili 
guraizeak eta itsasgarria beharrezkoa bada.guraizeak eta itsasgarria beharrezkoa bada.

3. urratsa: Kokatu ezazu habia naturan gogokoen duzun tokian, txoriek eskertu Kokatu ezazu habia naturan gogokoen duzun tokian, txoriek eskertu 
egingo dute.egingo dute.
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BA AL ZENEKIEN...BA AL ZENEKIEN...
Planetako uraren 

         %1
soilik dago kontsumorako 

eskuragarri

Lur planetako bizitzaren

%94          
itsas-bizitza da

Armiarma-sarea 
da naturak 
sortutako 
materialik 
sendoena

LABERINTOLABERINTO
Zientzialariek deskubritu egin dute elikadura osasuntsua norberaren osasunaren 
eta ongizatearen motorra dela. Lagundu estralurtarrariestralurtarrari elikagai osasungarri guztiak 
biltzen ibilbidearen amaierara iristeko. Kontuz ibili estralurtar ez direnekin, zure bidea 
oztopatuko baitute.

Amaitzen duzunean, sortu ezazu errezeta orekatu bat labirintoan lortutako 
elikagaiekin. Ekin lanari, sukaldari!
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Inguratzen gaituen munduari buruz gehiago ikasteko 
interesgarriak izan daitezkeen dokumental hauek 
gomendatzen dizkizugu:

CUERDAS  CUERDAS  •   •   ODIO A MI HERMANA  ODIO A MI HERMANA  •    •    
EL VALOR DE LA EMPATÍA  EL VALOR DE LA EMPATÍA  •   •   EL REGALO  EL REGALO  •   •       

IN A HEARTBEAT  IN A HEARTBEAT  •   •   RUNAWAY  RUNAWAY  •   •   IANIAN

IKERKETA LANAIKERKETA LANA
Eska diezaiekezu zure gurasoei mugikorra edo tableta uzteko? Edo, are hobeto… 
Egin dezakezue jarduera hau haiekin batera? Ikerketa lan bat da. Hainbat galdera 
proposatuko dizkizugu, eta horiek erantzun beharko dituzu gailu elektroniko baten 
laguntzaz.

Zer da kontsumo arduratsua?Zer da kontsumo arduratsua?

Zertarako balio du?Zertarako balio du?

Zein produktu topatu ditzakegu kontsumo arduratsuaren baitan?Zein produktu topatu ditzakegu kontsumo arduratsuaren baitan?

Nori egiten dio mesede?Nori egiten dio mesede?

Abantailak eta desabantailak?Abantailak eta desabantailak?
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“Pertsonei giza eskubideak kentzea beren 
gizatasuna zalantzan jartzea da”

NELSON MANDELANELSON MANDELA

ESALDI ARROTZAK ESALDI ARROTZAK 
Haurren eskubideak funtsezkoak dira haur guzti-guztientzat. Aztertu zerrenda hau eta 
ikusi ea gai zaren adierazteko eskubide horietatik zeintzuk diren faltsuak eta zeintzuk 
egiazkoak… 

 Egiazko Egiazko  Faltsu Faltsu

Txertoak ez jartzeko eskubidea Txertoak ez jartzeko eskubidea 

Berdintasunerako eskubideaBerdintasunerako eskubidea

Elikadura, etxebizitza eta osasun-arrerarako eskubideaElikadura, etxebizitza eta osasun-arrerarako eskubidea

Auto bat edukitzeko eskubideaAuto bat edukitzeko eskubidea

Gezurra esateko, epaitzeko eta oihu egiteko eskubideaGezurra esateko, epaitzeko eta oihu egiteko eskubidea

Hezkuntzarako eskubideaHezkuntzarako eskubidea

Izen bat eta nazionalitate bat edukitzeko eskubideaIzen bat eta nazionalitate bat edukitzeko eskubidea

Ulertzeko eskubideaUlertzeko eskubidea

Maskota bat edukitzeko eskubideaMaskota bat edukitzeko eskubidea

Zurea ez den gorputz bati buruz iritzia emateko eskubideaZurea ez den gorputz bati buruz iritzia emateko eskubidea

EE FF
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Gehiago ikasteko…Gehiago ikasteko…
Ellas cuentan:  50 mujeres y niñas  Ellas cuentan:  50 mujeres y niñas  
que cambiaron el mundo) que cambiaron el mundo) 

10 urtetik aurrera

El lápiz mágico de MalalaEl lápiz mágico de Malala
5 eta 8 urte bitartekoentzat

GENERO BERDINTASUNAGENERO BERDINTASUNA
Historian zehar, emakumeak isilaraziak izan dira, edo ez zaie gizonei 
beste protagonismo eman. Jarraian, ezkerreko zutabean historia 

egin duten neskatoak eta emakumeak aurkezten dizkizuegu. Eskuineko 
zutabean adierazten diren lorpenekin —kirolean, giza eskubideen 

defentsan, zientzian eta abarretan— batu behar dituzue.

Edurne PasabanEdurne Pasaban

Malala YousafzaiMalala Yousafzai

Valentina TereskovaValentina Tereskova

Marie CurieMarie Curie

Munduko 14 zortzimilakoak igo Munduko 14 zortzimilakoak igo 
dituen lehen emakumea.dituen lehen emakumea.

Haurren hezkuntzarako Haurren hezkuntzarako 
eskubidearen aldeko eskubidearen aldeko 
borrokalaria. borrokalaria. 
Bakearen Nobel Saria 2014an.

Polonioaren eta Polonioaren eta 
erradioaren aurkitzailea.erradioaren aurkitzailea.  
Fisikako Nobel Saria 1903an.
Kimikako Nobel Saria 1911n.

Historian espaziora bidaiatu Historian espaziora bidaiatu 
zuen lehen emakumea.zuen lehen emakumea.
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Besteei laguntzeak ere norbera Besteei laguntzeak ere norbera 
gogobetetzen du, ba al zenekien?gogobetetzen du, ba al zenekien?

NIRE HELBURUAK NIRE HELBURUAK 
Egin ezazu zerrenda bat zure esku dauden helburu errealistekin, epe labur, ertain 
edo luzean betetzeko. Nola lagundu dezakezu mundu hau hobetzen? Gogoratu 
xehetasun txikiek ere aldaketa handiak eragin ditzaketela. 

Hona ideia batzuk…

•   Behar bezala erabili birziklatzeko edukiontziak.

•    Eraman itzazu galkorrak ez diren elikagaiak zure etxetik hurbilen 
dagoen elikagai-bankura.

•    Informa zaitez auzoko elkarteen edo GKEen inguruan, eta 
elkarlanean aritu haiekin.

•   Ez erabili plastiko gehiegi.

•    Saiatu ez epaitzen zugandik desberdinak diren pertsonak, dela 
sexuagatik, generoagatik, janzkeragatik, arrazagatik, adinagatik.

•   Ez ezazu inor epaitu ezaugutu aurretik.

•   Erabili ezazu garraio publikoa.

•    Lagundu itzazu adinekoak edo behar duten pertsonak eramaten, 
zebrabidea zeharkatzen…

Nire helburuak…

1. 

2.    

3. 

4.    

5. 



“En tu mano esta  
hacer un mundo mejor”

Estas actividades favorecen la autonomía de los niños y 
niñas, de la misma manera se recomienda involucrar a las 

familias y al profesorado en el proceso de dicho aprendizaje. 
Supervisa, juega y diviértete de una forma lúdica y diferente 

realizando estos pasatiempos y actividades relacionados 
con los Objetivos de Desarrollo SostenibleObjetivos de Desarrollo Sostenible.


