
Ura bizia da

Arloa: IRAUNKORTASUNA

Informazio-gida



 
 

 

 

1. Helburua 

 Uraren erabilera kontzientea egitea, ura zaintzen eta errespetatzen ikasiz, inguruko 

pertsonentzat eta ingurunearentzat duen garrantzia baloratzeko. 

 

2. Edukiak 

 Uraren zikloa. 

 Uraren garrantzia bizitzarako. 

 Uraren kontsumo eraginkorra. 

  Sukaldean. 

 Komunean. 

  Garbiketan. 

 Hondakinek ur-baliabideetan duten eragina. 

 

3. Ariketak 

3.1. Aurreko ariketa 

 Inkesta hau baliagarria izango da aurretiko ezagutzak aktibatzeko eta ikasleek uraren 

erabilerari dagokionez duten jarrera baloratzeko. 

 Laguntza gehiago behar duten pertsonentzat, elkarrizketa gidatu gisa egin liteke galdetegia. 
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URA BIZIA DA 

MARKATU ZURE ERANTZUNA 
 
 

1. Hortzak garbitzen ditudanean… 
a) Txorrota bakarrik ura behar dudanean zabaltzen dut. 
b) Txorrota denbora guztian usten dut zabalik. 

 
 

2. Eskuak bazkaldu baino lehen garbitzen ditudanean… 
a) Xaboia erabiltzen dudan bitartean txorrota itxita daukat. 
b) Inoiz ez dut txorrota ixten. 

 
 
3. Gorputza garbitzea tokatzen duenean… 

a) Hobeto dutxa bainua baino, ura aurrezten dudalako. 
b)  Hobeto bainu bat!
 
 

4. Edalontzi bat ur edaten dudanean, soberan geratzen den ura… 
a) Beste gauzetarako erabiltzen dut, adibidez, landareak ureztatzeko. 
b) Soberan geratu den ura botatzen dut. 
  
 

5. Etxeko garbigailuak eta plater-garbigailuak… 
a) Guztiz beteta daudenean erabiltzen dira bakarrik. 
b) Berdin dio, ez zait inporta. 

 
 

6. Pentsatu, sukaldean ura aurrezteko 2 aholku: 
 
 

7. Pentsatu, bainugelan ura aurrezteko 2 aholku: 
 
 
 Lortu baduzu: 
  
  

"A" ko gehiengoa: zorionak! Oso pertsona arduratsua zara urarekin. Jarraitu zaintzen eta 
errespetatzen, orain arte bezala. 
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"B" ko gehiengoa: badirudi apur bat hobetu dezakezula. Ziur gauza batzuk ondo egiten dituzula, 
baina kontuan izan planetako ura zaindu behar dela. 

 

3.2. Tailerrari dagokionez 

 EGOKITZAPEN MAILA BAKARRA 

 Tailerra taldekako lehiaketa gisa diseinatu da. Proba bakoitzean puntuak lortuko dituzte, 

emandako erantzunak zuzenak badira. 

 

ARIKETA 1: URAREN ZIKLOA 

 Taldeka, uraren zikloa nola gertatzen den hausnartu eta komentatu beharko dute. 

Prestatzaileak ikasleei lagunduko die, azalpenean gidatuko dituzten galdera errazak eginez. 

Uraren zikloa ezagutzen ez bada, hezitzaileak azalduko du, betiere proiektatutako marrazkia 

oinarri hartuta. 

 

ARIKETA 2: QUIZ: NORK ESANGO ZUEN…? 

 Taldekako galdera-sorta bat da. Prestatzaileak galdera bat egingo dio talde handiari, eta 

erantzuteko hiru aukera. Denbora emango du erantzuna taldeetan pentsatu eta adostu ahal 

izateko. Ondoren, talde bakoitzak bere erantzuna emateko aukera izango du. Zuzendu eta puntuak 

banatuko ditugu. Beharrezkoa den guztietan, prestatzaileak ikasleen galderarekin edo 

erantzunekin lotutako azalpen bat emango du. 

 

ACTIVIDAD 3: URAREN JOLASA 

 Uraren jokoan jokatuko dugu, okaren antzeko jokoa, baina urarekin lotutako proba eta 

galderekin. Dadoa botatzean ekipoa erortzen den laukiaren kolorearen arabera, hauetako bat 

egingo dute: 

O Egiazko/gezurrezko galderak. 

O Galderak (bi erantzun-aukerarekin). 

O Mimika-proba edo pictionary, uraren erabilerarekin eta errespetuarekin lotutako 

ekintzak irudikatzeko. 

O Urkatua, urarekin lotutako kontzeptuekin. 

Gainditzen duten galdera edo proba bakoitzeko puntu bat edo bi irabaziko dituzte, galderaren 

balioaren arabera. 
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4. Gaitasunekiko lotura 

4.1. Bigarren hezkuntza, Batxilergoa, OLH eta eskola-jatorria duten taldeak  

 

Hitzez, hitzik gabe eta 
modu digitalean 
komunikatzeko 
konpetentzia 

 
Ikasten eta 

pentsatzen ikasteko 
konpetentzia 

Elkarbizitzarako 
konpetentzia 

Ekimenerako eta 
ekiteko espiriturako 

konpetentzia 

       

 

 
Izaten ikasteko 
konpetentzia 

Hizkuntza eta 
literatura 

komunikaziorako 
konpetentzia 

 
Matematikarako 

konpetentzia 

 
Zientziarako 
konpetentzia 

      

 

 
Teknologiarako 
konpetentzia 

 

 
Gizarterako eta 
herritasunerako 

konpetentzia 

 
Arterako 

konpetentzia 

 
Konpetentzia motorra 

 
  

  

 

4.2. Beste talde batzuk  

 
Ama-hizkuntzan 

komunikatzeko gaitasuna 

 

 
Atzerriko hizkuntzan 

komunikatzeko 
gaitasuna 

 
Matematika-gaitasuna 

eta oinarrizko 
gaitasunas zientzia eta 
teknologiaren alorrean 

 
 

Gaitasun 
digitala 

    
  

 

 

 
 

Ikasten ikasteko 
gaitasuna 

 
 

Gaitasun soziala eta 
zibikoa 

 
Ekimenaren 
zentzua eta 
empresa-
espiritua 

 
Kultura-arloko 

kontzientzia eta 
adierazpena 
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5. Baliabideak 

Informazio gidak 

 

 KONTSUMITZAILE ETA ERABILTZAILEAREN GIDA. Eusko Jaurlaritza. Kontsumo eta 

Industria Segurtasuneko Zuzendaritza. 2007. 

 KONTSUMO ARDURATSUAREN GIDA. Industria, Merkataritza eta Turismo Saila. 2009. 

 

Material didaktikoak 

 KONTSUMITZAILEAREN HEZKUNTZARAKO 133 TAILER. Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo 

Zuzendaritza. 2004. 

 

Web-orriak 

 KONTSUMOBIDE – KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUKO WEB ORRIA 

www.kontsumobide.eus 

 

 KONTSUMOPOLIS IZENEKO LEHIAKETAREN WEBGUNEA 

http://www.consumopolis.es/fichasniv2.aspx?idioma=cas&b=C  

 

Helbide interesgarriak 
 

 KONTSUMOBIDE-REN KONTSUMOAREN ALORREKO PRESTAKUNTZA ETA INFORMAZIO 

 ZENTROAK 

 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00 
Fax: 945 01 66 01 

Telf: 94 403 22 20 
Fax: 94 403 22 21 

Telf: 943 02 25 90 
Fax:943 02 25 92 

Email: formacion-
araba@kontsumobide.eus 

Email: formacion-
bizkaia@kontsumobide.eus 

Email: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

http://www.kontsumobide.eus/
http://www.consumopolis.es/fichasniv2.aspx?idioma=cas&b=C

