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Herrialdea
KROAZIA

02
ikaS 

unitatEa

landutako gaiak kontsumo arduratsua, konpostatzea, elikagai-hondakinak, ura, nekazaritza 
iraunkorra.

Gomendatutako adina 8-12 urte.

ikasgaiak Gizarte Zientziak eta Natur Zientziak.

metodologiak Jolas elkarreragilea, prototipoak egitea, jarduera praktikoa.

Egilea Sanja Albaneže (Rikard Katalinić Jeretov ikastetxea) eta Žmergo elkartea

oinarrizko gaitasunak 1, 3, 5, 6, 7, 8

ikasketa-helburuak

• Ikasleek ingurumenari buruz duten kontzientzia eta ingurumen 
osasungarri eta garbiago bat lortzeko ardura garatzea.

• Elikagaiak era iraunkorrean ekoizteak ingurumenean duen eragina 
azpimarratzea. 

• konposta zer den eta ongi nola egin daitekeen ikastea.
• Eskola- eta etxeko elikagai-hondakinek eragiten dituzten arazoei buruzko 

kontzientzia piztea. 
• Balio handia izan dezaketen hondakin-motak bereizten eta horiek 

kudeatzen ikastea.

eskola konposta:  
ikasleak ere, hondakinen jabe
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1. saioa (120’)
eskola konposta

20’1.1 EtxEko Hondakinak 

Saioaren hasieran, klase osoaren artean eztabaida 
saio txiki bat egingo da: 

• Etxean, otorduak prestatzerakoan, zein hondakin 
mota sortzen dugu? fruten azalak, barazkien kan-
poko orriak, elikagaiak etxera ekartzeko plastikozko 
poltsak, eta abar. 

• Hondakin hauek bereizten al ditugu? Zein diren be-
rrerabilgarriak, birziklagarriak edo beste erabilgarri-
tasun batzuetara bideratu daitezkeenak eztabaida-
tuko da, kontzeptuok zer diren ikasleei argi geratu 
arte. Hondakin horiei beste bizitza bat ematen ez 
zaienean nora doazen azalduko die irakasleak ikas-
leei (zabortegiak, itsasoak, eta abar) eta horrek in-
gurumenari nola eragiten dion. 

Honekin batera, ikas-unitateko gai nagusia aurkeztuko 
da: konposta egitea, baliabideak kudeatzeko bide 
azkar gisa ulertuta. 

Ikasleen artean eztabaidatutakoa irakasleak modu es-
trukturatuan azalduko du, horretarako beharrezkoak 
diren erremintak erabiliz (aurkezpena, bideoak … ahal 
denean, argazkien ordez hobe da benetako gailuak 
erakustea, ikasleek ukitu, usaindu eta sentitzeko auke-
ra izan dezaten). 

zer bihurtu daiteke konpost?

• Sukaldeko hondakinak: barazki eta fruta gor-
dina, horien azalak, arrautza-oskolak, kafea, 
te poltsak, ogia …

• Lorategiko hondakin berdeak: lore lehorrak, 
hostoak, moztutako belarra …

• Beste batzuk: zuhaitzen azala, zerrautsa, 
papera …

zer ezin daiteke konpost bihurtu?

* Haragia, arrainak eta hezurrak.

* Esnekiak, olioak eta gantzak.

* Plastikoa, beira, arropak, zigarroak, gurpilak, 
eta abar.

non egin daiteke konposta?

• Baratzean, balkoian, sukaldeko harraskaren 
azpian, poteetan, eta … patioan?

zer da konpost tontor bat?

 konposta egiteko osagaiak geruza ezber-
dinetan banatu behar dira: geruza marroiak 
(hostoak, lastoa, egur zati txikiak, zerrautsa, 
lehortutako landareak, kafea eta tea) eta ge-
ruza berdeak (elikagai soberakinak, moztu-
tako belarra, arrautza-oskolak, baserri ani-
malien gorotzak …) 

ikaS-unitatEarEn GarapEna

konpoStarEn mailak

Geruza marroia

Geruza berdea

Geruza marroia

Geruza berdea

Hostoak, makilak,  
adarrak…

Hondakin organikoak etxeko sukal-
dean edo ortu eta lorategietan sortzen 
direnak dira. 

Bataz beste etxeetako hondakinen he-
ren bat dira eta kalitatezko konposta 
ekoizteko lehengaia dira.

konposta egitea material organiko 
eta biologikoak desegitea da. Desegi-
te hori airea presente dagoela egiten 
da eta horrekin batera konposta edo 
humusa sortzen da, kalitate oso one-
ko lurra. 

konposta egitea hondakin organikoak 
birziklatzeko modurik zaharrena da. 
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10’

40’

1.2 taldE banakEta 

Ikasleak taldetan banatzeko jolas bat egingo da: ikas-
leak biribilean jarriko dira, erdira begira. Garaiko eta 
bertako 5 fruitu edo barazki izendatuko dituzte (denen 
artean erabakiko dute jarduerarako zer 5 osagai era-
biliko diren eta zer ordenatan esango diren). Jarraian, 
ikasle bakoitzak 5 fruitu/barazki horien izena esango 
du, adostutako ordenan. Bosgarrenaren ondoren, be-
rriro lehenengotik hasiko da denek amaitu arte. adibi-
dez, azenarioa, tipula, baratxuria, brokolia, azalorea, 
azenarioa, tipula, baratxuria… azenarioa esan duten 
ikasle guztiak lehen taldekoak izango dira, tipula esan 
dutenak bigarren taldekoak, eta abar. 

azkenik, talde bakoitza mahai baten inguruan eseriko da.

1.4 konpoSt makina 

Oraingoan ikasleek konpost-ontzi bat egingo dute, eta 
baratzean edo ikastetxearen inguruko guneren batean 
jarriko dute. konpost-ontzia behar bezala jarritakoan, 
hasi oinarria adartxoekin prestatzen, eta haren gai-
nean ikastetxeko sukaldean jasotako hondakin-organi-
koa edo ikasleek etxetik ekarritakoa bota daiteke. 

• Beharrezko baliabideak falta bazaizkigu (adib. 
baratzerik ez badugu), dendan erositako 
konpost-ontzia erabil daiteke eta ikasleekin batera 
erabaki ikastetxeko edo inguruko zein txokotan 
jarri.

• Hemen hainbat konpost-ontzi mota nola egin    
azaltzen da:

 Blogbateko sarrera: “18 cool DIY compost 
bin designs” (Zuk zeuk egiteko 18 
konpost-ontzi mota) http://compostguide.
com/18-cool-diy-compost-bin-designs/

20’

20’

1.3 konpoSt lEHiakEta 

taldekako norgehiagoka: “konpost-tontorra egin”. 
arbelean edo horma batean mailatan bereizitako kon-
post-tontor baten irudia jarriko da. Horma-irudiaren 
aurrean dagoen mahaia baten gainean, zenbait hon-
dakin-motaren irudiak dituzten txartelak jarriko dira, 
ahuspez, ikasleek ez dezaten jakin itzuli bakoitzean 
zer txartel hartuko duten. Txartel bakoitzean hondakin 
organiko bat (berdea edo marroia) edo bestelako hon-
dakin-mota bat egongo da (beira, plastikoa...)

Banan-banan talde bakoitzeko kide bat horma-irudira 
aurreratuko da eta mahai gaineko txartel bat hartuko 
du eta tokatu zaion hondakina konpost-tontorraren 
zein tokitan kokatu behar den erabakiko du. Horma-i-
rudiko ontziaren azpialdetik hasiko gara, adar txikiak 
dauden geruzatik (geruza marroia). Geruza horren gai-
nean geruza berdea dator (adib. uraza), haren gainean 
geruza marroia (adib. hosto lehorrak), geruza berdea 
(adib. sagar-zuztarra) eta abar.

Ikasleak txartela konpost-ontzian dagokion lekuan jar-
tzen badu, edo konpostagarria ez den hondakina ton-
torretik kanpo uzten badu, taldeak puntu bat lortuko du. 
Jolasa talde bakoitzak 5 bira egiten dituenean amaitu-
ko da.

1.5 HauSnarkEta 

amaitzeko, eztabaida labur bat susta-
tuko da ikasleen artean eskola-egun 
arrunt batean konpost-ontzira zer bota 
dezaketen eta nola zainduko duten az-
tertzeko (taldeak eta zereginak anto-
latuko dira konpost-ontzia zaindu eta 
elikatzeko). 

Gainera, ikasleek erabaki beharko dute 
zer egin konpostatzearen emaitzare-
kin, hau da, humusarekin (ikastetxeko 
baratzerako ongarri gisa erabili, herri-
ko hiri-baratze bati eman, bizilagunen 
artean banatu, haur-eskolari eman...).

??
?
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10’1.6 Ebaluazio JolaSa 

Ikasle guztiek hartuko dute parte azken (ebaluazio) jo-
lasean.  Horretarako, ikasleak konpost-ontziaren ingu-
ruan jarriko dira, eta banan-banan ikasle bakoitzak edo 
irakasleak elikagai baten izena edo beste objekturen 
batena esango du. konpostagarria dela uste badute 
makurtu egingo dira, eta, aldiz, uste badute konposta-
garria ez dela, ikasleak zutik geratuko dira.

konposta daitekeen elikagai baten izena esandakoan 
zutik geratu diren ikasleek beren erabakiaren zergatia 
azaltzen saiatu beharko dute, eta berdin, konpostatu 
ezin den zerbaiten izena esandakoan makurtu direnek. 
Modu horretan konpostagarriak eta konpostaezinak di-
ren gaiak berrikusiko dituzte.

Ebaluaziorako beste aukera bat:

Ikasle bakoitzak hiru txartel jasoko ditu. Horie-
tako batzuk konpost-ontzian jartzeko izango 
dira, eta beste batzuk ez. Horma-irudiak egin-
go ditugu zabor-mota bakoitza biltzeko ontzie-
kin (beira, plastikoa, papera…). Banan-banan, 
ikasleek beren txartelak dagozkien ontzien 
horma-irudian itsatsiko dituzte.

Txartel adibideak: elektrikoa, konposta, bate-
ria zaharrak, sendagai zaharrak, papera, plas-
tikoa, etxeko zaborrak eta abar.

Ebaluaziorako beste aukera bat:

Ikasleak biribilean jarriko dira, eta pilota bat 
jaurtiko diote batak besteari. Pilota jasotzen 
duen bakoitzak elikagai edo gai organiko kon-
postagarri baten izena esan beharko du, eta, 
jarraian, beste norbaiti jaurtiko dio pilota. Ho-
rrela jarraituko dugu ikasle bakoitzak gutxie-
nez behin parte hartu duen arte. 


