01
IKAS
UNITATEA

Herrialdea

ITALIA

denok sukaldera!
Landutako gaiak

Kontsumo arduratsua, elikatzeko eskubidea, ura, nekazaritza iraunkorra,
elikagaiek egiten dituzten kilometroak eta elikagaien eragina ingurumenean.

Gomendatutako adina

7-12 urte.

Ikasgaiak

Biologia eta Natur Zientziak.

Metodologiak

Roll jolasa eta talde lana.

Egilea

Davide Marco Giachino.

Oinarrizko gaitasunak

1, 3, 5, 6

Ikasketa-helburuak

• Jaten dugunak zer ondorio sozial eta ekologiko dituen ohartzea.
• Jaten dugunaren eta urruneko lekuren batean gertatzen denaren arteko
lotura ikusten ikastea.
• Garaian garaiko jakiei buruz ikastea.

ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN

eathink

7

Ikas-unitatearen garapena

1. saioa (120’)
denok sukaldera!

30’

1.1

errezetak osatu

Talde txikitan banatuta, ikasleek zenbait osagai dituzten txartelak jasoko dituzte. Hasiera batean hauek
izango dituzte: 10 barazki-txartel, 12 zereal-txartel eta
5 lekari-txartel. Taldeka jarrita txartelak kontuz antolatu
eta gutxienez hiru errezeta osatu beharko dituzte.
Behin talde guztiek beren errezetak dituztela, bakoitzak bereak aurkeztuko ditu gela guztiaren aurrean.

1.2

30’

barazkiak

zerealak

lekariak

x10

x12

x5

trukearen merkatua

Oraingoan irakasleak errezeta berriak sortzea eskatuko die ikasleei, baina horretarako elikagai berriak
beharko dituzte.
Hortaz, elikagaiak “trukatzeko merkatua” irekiko du eta
dagoeneko badituzten osagaien truke osagai berriak
emango dizkie, betiere, ikasleen eskaeren arabera.
Baina adi, oraingoan osagaien truke-prezioek ingurumen-kostua islatuko dute, eta ez produktuen ohiko prezioa.

1 haragi-txartel = 7 barazki-txartel + 8 zereal-txartel + 2 lekari-txartel *
1 gazta-txartel = 3 barazki-txartel + 4 zereal-txartel + 1 lekari-txartel
1 arrautza-txartel = 2 barazki-txartel + 4 zereal-txartel + 1 lekari-txartel
* Adibidea

=
haragia

1
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+
barazkiak

x7

+
zerealak

lekariak

x8

x2
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Berriz ere, merkatuan
“erositako” osagai
berriekin ikasleek
beste hiru errezeta
asmatu beharko
dituzte. Hori
egindakoan, talde
bakoitzak bere
errezetak aurkeztuko
ditu gela osoaren
aurrean.

1.3

30’

osagai gehiago

Azken atal honetan osagai gehiago sar daitezke merkatuan (kakaoa, azukrea, esnea eta abar).
1 azukre-txartel = 3 barazki-txartel + 2 zereal-txartel + 1 lekari-txartel
1 kakao-txartel = 4 barazki-txartel + 2 zereal-txartel + 2 lekari-txartel
1 esne-txartel = 2 barazki-txartel + 4 zereal-txartel + 1 lekari-txartel *
* Adibidea

=
esnea

barazkiak

1

x4

30’

1.4

+

HAUSNARKETA

Behin prozesu osoa eginda, irakasleak ikasleen artean
eztabaida sustatuko du. Horretarako, hurrengo galderak erabili ditzake:

?

??

• Zergatik izan da hain zaila azken
atalean errezetak asmatzea?
• Zergatik ziren hain garestiak
haragia, arrautzak eta beste
osagaiak?

+
zerealak

lekariak

x2

x2

Ikasleek azken
hiru errezeta
asmatu behar
dituzte osagai
berriekin eta,
berriz ere, horiek
aurkeztu gela
osoaren aurrean.

!

Oharra

Garrantzitsua da ikasleek atal batetik hurrengora gero eta zailtasun handiagoa izatea errezeta
berriak osatzeko.
Beraz, arretaz zaindu atal bakoitzari emandako denbora, eta amaierako debatean azpimarratu txartel-kopurua nola murriztu den jolasean aurrera egin ahala.
Gaia lantzeko erremintak

• Zergatik ez dira horren garesti
eguneroko bizitzan?

Youtubeko bideoa: “4 min pour comprendre le
vrai poids de la viande sur l’environnement” (lau
minutu, haragi-ekoizpenaren benetako kostua
ulertzeko, Le Monde)

• Zer kostu du janariak
ingurumenarentzat?

https://www.youtube.com/watch?t=58&v=f1_
qQDwTmBA.

• Nondik dator
gure janaria?

Atikulua: ESHEL, G. et. al., Land, irrigation water, greenhouse gas, and reactive nitrogen burdens of meat, eggs, and dairy production in the
United States, Ameriketako Estatu Batuetako
Zientzia Akademia Nazionaleko akta.
http://www.pnas.org/content/111/33/11996
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2. saioa (60’)
denok sukaldera!

30’

2.1

sasoian sasoikoa

Ikasleak lau edo bost kideko taldetan banatuko dira
eta talde bakoitzak urtaroak irudikatuz lau kutxa dituen
horma-irudi garbi bat izango du. Horretaz gain, zenbait
fruitu- eta barazki-moten marrazki edo irudiak izango
dituzte (20 bat irudi txiki).
Jolasaren helburua da fruitu edo barazki bakoitzari dagokion urtaroa asmatzea, horretarako, hari dagokion
irudia kutxa egokian jarriz. Bi modutan egin daiteke,
alde batetik talde bakoitzak dituen irudi guztiak kokatzen saiatu daiteke eta, behin dena kokatuta, denen
artean zuzendu edo, bestela, taldeen arteko lehiaketa
bat bezala planteatu daiteke, barazkiak banan-banan
kokatzea eskatuz.

30’

2.2

HAUSNARKETA

Euskal Herriko fruitu eta barazkiak
urtaroka banatuta

UDA
Piperra, zerbak,
leka, porrua,
kalabazina, uraza,
tomatea, azenarioa,
patata, pikua, arana,
udarea, mahatsa,
melokotoia…

UDAZKENA
Babarruna, piperra,
azenarioa, porrua,
kalabaza, borraja,
zerbak, intxaurra, urra,
gaztaina, udarea,
mizpira, mahatsa,
sagarra…

NEGUA
Eskarola, kardua,
azalorea, aza,
brokolia, porrua,
kiwia, laranja…

UDABERRIA
Baratxuri freskoa,
babak, uraza, ilarrak,
ziazerbak, errefautxoa,
tipulina, gereziak,
marrubia…

Jardueraren amaieran, irakasleak eztabaida labur bat
hasiko du eta ikasleen galderak argitzen joango da.
Horrela, azkenik, ikasleek garaian garaikoa erostearen eta prestatzearen garrantzia ulertuko dute.

?

??

• Zergatik egin ditugu hainbeste akats
(baldin eta egin baditugu)?
• Jende gehienak ez du kontuan
hartzen erosten duen janaria zer
garairi dagokion. Zergatik?
• Zergatik da garrantzitsua garaian
garaiko janaria erostea?
• Supermerkatuan garaiz kanpoko
jakiren bat aurkitzen dugunean,
nondik dator jaki hori? Edo nola
ekoizten da?

Oharra

!

Garrantzitsua da ikasleek hau ulertzea: jende
gehienak ez daki fruituak eta barazkiak zein
urtarotan biltzen diren.
Beraz, garrantzitsua da eztabaida-garaian talde guztiek beren akatsak partekatzea eta gainerako ikasleei esatea fruitu edo barazki bakoitza zein urtarotan jarri duten.
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