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Herrialdea
EUSKAL HERRIA

09
ikaS 

unitatEa

landutako gaiak kultura eta elikadurarekin loturiko ohiturak, elikadurarekin loturiko hondaki-
nak, elikagaien katea, elikaduraren eragina ingurumenean.

Gomendatutako adina 13-15 urte.

ikasgaiak Natur zientziak, hizkuntzak, hiritartasuna (etika).

metodologiak Talde-lana, ikerketa aktiboa, ariketa praktikoak (laborategia) eta eztabaida.

Egilea IPI Sansomendi. Elkartutako bi ikas-unitate (Euskal Fondoak egokitua).

oinarrizko gaitasunak 1, 3, 4, 5, 6, 8

ikasketa-helburuak

•   Hondakinak modu desberdin batean kudeatzen ikastea (ekonomia urdina).
•   Produkzio industriala eta naturalaren arteko desberdintasunak bereiztea.
•   Produkzio industrialaren kostu eta kalteak ezagutzea.
•   Talde-lana eta gauza berriak ikasteko motibazioa sustatzea.
•   Naturarekiko errespetua sustatzea.

ekonomia urdina:  
perretxikoak eta jogurtak
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ikasketa-helburuak

pErrEtxikoak landuz GEro
•   “Funghi” deritzon mundua ezagutzea eta horren garrantziaz jabetzea.
•   kafearen hondarrekin perretxikoak ateratzeko gai izatea.
•   Munduan zehar  eta hainbat kulturatan perretxikoak zer motatako garrantzia 

izan duten ezagutzea.
•   Inguruko espazio naturalak ezagutzea.
•   Perretxikoen erabilera kultural, gastronomiko eta medikoak ezagutzea.

JoGurtak landuz GEro
•   Jogurtaren historia ezagutzea.
•   Jogurt ekologikoa ekoizten ikastea.
•   Munduan zehar eta hainbat kulturatan jogurtek zer motatako garrantzia izan 

duten ezagutzea.

Ikas-unitate honek ekonomia urdina eta honda-
kinen erabilera lantzea du helburu. Horretarako, 
bi gai ezberdin lantzea proposatzen du, betiere 
metodologia bera erabiliz: perretxikoak ala jo-
gurtak. Irakasleak bata ala bestea aukeratu ahal 
izango du ikasleen interes eta beharren arabera. 

Ikas-unitate honetako saio guztietan antzeko metodo-
logia erabiliko da:

• Lehenengo 5 minutuetan irakasleak saioaren 
dinamika eta edukiak azalduko ditu eta talde 
bakoitzari gai bat esleituko dio.

• Taldeka jarriko dira ikasleak eta talde bakoitzean 
gai bat landu beharko dute 30 minututan. Gaiak 
lantzeko jarduera desberdinak erabiliko dira 
(ordenagailuarekin informazioa bilatu, galdetegiak 
osatu, testu eta liburuak kontsultatu, irudiak 
aztertu....).

• Talde bakoitzak kartulina batean islatuko du 
eginikoa, idatziz zein modu grafikoan.

• azkenengo 15 minutuetan talde bakoitzak lortutako 
informazioa amankomunean jarriko du beste 
gelakideekin. 

1. saioa (60’)
ekonomia urdina: perretxikoak eta jogurtak 

Ikasleak taldeetan banatuko dira gai hauek lantzeko eta saio-amaieran ikasitakoa ikaskideei azalduko diete:

pErrEtxikoak: zer dira perretxikoak? JoGurtak: zer da jogurta?

1. Taldea: Zer dira perretxikoak?. 
2. Taldea: Onddoaren eta  perretxikoaren  

arteko desberdintasuna

3. Taldea: Perretxiko motak. 

1.Tadea: Zer da jogurta?
2.Taldea: Nondik dator jogurta?
3.Taldea: Jogurt motak
4.Taldea: Gaur egungo jogurt industrialak

ikaS-unitatEarEn GarapEna



51ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN   eathink

2. saioa (60’)
ekonomia urdina: perretxikoak eta jogurtak 

3. saioa (60’)
ekonomia urdina: perretxikoak eta jogurtak 

4. saioa (60’)
ekonomia urdina: perretxikoak eta jogurtak 

Ikasleak taldeetan banatuko dira gai hauek lantzeko eta saio-amaieran ikasitakoa ikaskideei azalduko diete:

Ikasleak taldeetan banatuko dira gai hauek lantzeko eta saio-amaieran ikasitakoa ikaskideei azalduko diete:

Saio honetan zehar ekonomia urdinaren kontzeptua landuko da eta perretxikoekin edo jogurtekin lotura egiten saiatu 
beharko dute ikasleek.

pErrEtxikoak: nola sortzen dira? JoGurtak: hondakinak

1. Taldea: Perretxikoen ugaltzeko baldintzak.

2. Taldea: Nola ugaltzen dira?

3. Taldea: Bizitzeko beharrezko baldintzak.
4. Taldea: Zer garaitan hazten dira eta zergatik?

1. Tadea: Jogurtak ekoitzi eta kontsumitzean 
sortzen diren hondakinak.

2. Taldea: Hondakinen eta zaborren arteko 
desberdintasuna (sistema lineala).

3. Taldea: Sistema zirkularra, zero zabor.

pErrEtxikoak: Historia JoGurtak: elikagaiak

1. Taldea: Perretxikoen ugaltzeko baldintzak.

2. Taldea: Nola ugaltzen dira?

3. Taldea: Bizitzeko beharrezko baldintzak.
4. Taldea: Zer garaitan hazten dira eta zergatik?

1. Tadea: Zer onura ditu jogurtak?
2. Taldea: Jogurta era industrialean ekoizten 

denean dituen elikadura ezaugarriak.
3. Taldea: Jogurtaren mitoak eta publizitatearen 

eragina.

4.1   JarduEra

Hurrengo bideoa ikusi: https://www.youtube.com/watch?v=yoe1-a-ZGnE

Beharrezkoa izanez gero eta horretarako astia eta interesa izanez gero, lehenago bideo hau ikusi daiteke, kontsu-
mismoaren katea eta beste eredu baten beharra ulertzeko:

Gaztelaniaz: “La historia de las cosas” https://www.youtube.com/watch?v=lrz8FH4PQPU

Ingelesez: “The story of stuff” https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM
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4.2   JarduEra

Bideoa(k) ikusi eta gero ikasleek 
ekonomia urdinaren printzipioak 
ikertu beharko dituzte eta esan-
guratsuak zaizkien bost printzipio 
aukeratu, horiek kartulina batean 
jasoz.

4.3   JarduEra

Perretxikoak edo jogurtak ekonomia urdinaren adibide batean txertatzeko 
eskatuko zaie: nola liteke perretxikoak/jogurtak ekoiztea ekonomia urdina-
ren printzipioak jarraituz?. Ikasleek hori irudikatu eta azaldu egingo dute.

perretxikoak eta ekonomia urdina: “El mundo de Lucía. ¿Cómo 
cultivar setas con los restos de café?  
https://elmundodeluciablog.wordpress.com/2014/01/09/como-culti-
var-setas-con-los-restos-del-cafe/

Jogurtak eta ekonomia urdina: “Evalúan el uso de residuos 
lácteos para la producción de biogas” http://www.telam.com.ar/
notas/201403/55620-evaluan-el-uso-de-residuo-lacteo-para-la-pro-
duccion-de-biogas.html

5. saioa (60’)
ekonomia urdina: perretxikoak eta jogurtak 

Saio honetan laborategiko praktika bat egingo dute ikasleek:

pErrEtxikoak:  
laborategiko praktikak

JoGurtak: hondakinak

kafearen hondakinak erabiliz, 
binaka eta giro esteril batean, 
mizelioa  landatuko dute poltsa 
batean. astean behin, hezeta-
suna eta tenperatura kontrola-
tuko dituzte. Hilabete batean, 
perretxikoak prest egongo dira 
ateratzeko. 

• “una cosecha de setas ca-
seras en los posos del café” 
http://www.gciencia.com/
innovar-para-emprender/
una-cosecha-de-setas-case-
ras-en-los-posos-del-cafe/

• “Setas que crecen en los 
posos del café - hi-tech” 
https://www.youtube.com/
watch?v=1r1Hxi0-jPE

• “Espresso Mushroom” http://
espressomushroom.co.uk/

Sukaldean laranja eta menta zaporeko jogurtak .

laranJa Eta mEntazko JoGurt EkoloGikoak

osagaiak
• 2 L esne ekologiko.
• 2 Jogurt ekologiko natural, azukrerik gabeak.
• Laranja 1.
• Menta apur bat.
• Etxeko beirazko potoak, garbiak eta lehorrak.
• Egunkarietako paperak (isolatzaile moduan erabiltzeko).
• 90ºC-tara iristen den termometroa. 

nola prestatu
- Esne litro bakoitza lapiko batean jarri eta sutan poliki berotu.
- Laranja azal zatiak moztu eta lapikoetako batera bota. Menta 

beste lapikoa bota.
- Esnea irabiatu lapikoan itsatsi ez dadin 80ºC-tara iritsi arte.
- Sua itzali eta 45ºC-tara jaitsi arte irabiatzen jarraitu.
- Laranja eta menta zatiak kentzeko esnea iragazi.
- Jogurt ekologiko bakoitza lapiko bakoitzera bota eta ongi irabiatu. 
- Beirazko potoak bete eta itxi (tapa edo aluminio papera erabilita).
- Potoen erdia labean sartu 40ºC-tan. Beste erdia egunkari 

paperarekin estali eta gelako berogailuaren gainean jarri 
tenperatura berdinean mantentzeko. Guztiak 6 orduz berotzen utzi.

- Egunkari papera kendu eta labetik atera. 
- Jogurtak hozteko hozkailuan sartu. 
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6. saioa (60’)
ekonomia urdina: perretxikoak eta jogurtak 

7. saioa (60’)
ekonomia urdina: perretxikoak eta jogurtak 

Saio honetan laborategiko praktika bat egingo dute 
ikasleek

Saio bakoitzean ikasitakoa, mural handi batean anto-
latuko dute eta ikasitakoaren inguruan errepaso bat 
egingo dute.

Bi aukera ezberdin daude azken saioa lantzeko:

pErrEtxikoak: irteera JoGurtak: etxeko ekonomia aztertu

1. irteera: inguruko mendietara irteera antolatuko 
da perretxikoak jasotzeko. ahal dela tokiko 
talde mikologikoren bateko kideekin irteera 
egitea gomendatzen da.

2. Sailkapena: eskolara itzultzean perretxikoak 
mahai batean zabaldu eta bereizketa 
lanak egingo dituzte ikasleek. Honetarako 
perretxikoen ezaugarri desberdinei arreta 
jarriko zaie.

3. prestaketa: jangarriak diren perretxikoekin 
sukaldera joan eta prestaketa desberdinak egin.

4. dastaketa: eguna bukatzeko mahai inguruan 
eseri eta bildutako perretxikoen dastaketa 
egingo da. 

1. Ikasleek etxean zenbat jogurt kontsumitzen 
duten aztertuko dute eta jogurta etxean 
egiteak duen kostu ekonomikoa kalkulatu 
(osagaiak, energia...)

2. Supermerkatuan erositako jogurten kostua 
etxean egindako jogurtaren kostuekin 
konparatuko dute, eta aurreztu edo gehiago 
gastatzen den aztertuko dute. Modu 
batean edo bestean, zein jogurt diren 
osasungarriago ikertuko dute.

3. Elikadura-egoerak eta kostuak kontuan 
hartuz ondorioak aterako dituzte. 


