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1. gaia:
Problemak 
eta neurriak

GAIA HELBURUAK GERTAERAK, KONTZEPTUAK ETA PRINTZIPIOAK

– Ingurune naturalarekin zerikusia duten problemak ebaz-
teko teknikak aplikatzea, hainbat prozedura erabiliz,
hala nola hipotesiak formulatzea, esperientziak diseina -
tzea, neurtzea etab. (2, 10)

– Talde-lanak egitea, besteen ideiak eta iritziak errespeta-
tuz eta norberarenak auzitan jarriz. (2)

– Magnitudeak neurtzeko (bolumena, pisua, disolbagarri-
tasuna etab.) eta zenbait material eta gairen funtsezko
propietateak analizatzea. (8, 11)

– Magnitudeak (pisua, bolumena, disolbagarritasuna, eror -
tze-abiadura…) eta magnitudeen neurketa.

– Bolumen-aldaketa izotza urtzean.
– Pisuaren iraupena izotza urtzean. 
– Pisuaren iraupena gai bat disolbatzean.
– Zirkuitu elektrikoak.
– Izaki bizidunen hazkundea.

2. gaia:
Bizidunak
mugitu eta
elkarrekin

harremanetan
jartzen gara

– Norberaren gorputza ezagutzeko jakin-mina eta interesa
sortzea. (1)

– Izaki bizidunen mugimenduan parte hartzen duten
organoak identifikatzea eta ezagutzea, harreman-fun -
tzioen jarduera-mekanismoa ulertzea. Hipotesiak egitea
jardunbide horri buruz. (1, 8, 10)

– Lokomozio-mota desberdinak deskribatzea. (8)
– Ikerketak egitea taldean zenbait izaki bizidunen senti-
menen jardunbideaz. (2, 10)

– Izaki bizidunen organoak, sentimenak, eskeletoa, etab.
konparatzea. (8)

– Gizakiaren eta animalien lokomozioa: eskeletoa, giltza-
durak eta giharrak.

– Mugimenduen kontrola animalietan. Nerbio-sistema:
entzefaloa, bizkarrezur-muina eta nerbioak.

– Borondatezko mugimenduak eta mugimendu errefle-
xuak.

– Landareen mugimendua.
– Sentimenak: organoak.

3. gaia:
Gizakiok

ugaldu egiten
gara

– Gizonen eta emakumeen sexu-organoen jardunbidea
deskribatzea. (1)

– Pubertaroan gertatzen diren aldaketez ohartzea, eta hile-
koarekin, ernaltzearekin, haurdun geratzearekin, mas-
turbazioarekin eta abarrekin zerikusia duten hainbat
sineste, mito, beldur etab. aipatzea. (1, 7)

– Kritikoki baloratzea sexualitatearen gizarte- eta kultura-
alderdiak. (1, 3)

– Maitasunak eta afektibitateak sexualitatean duten
garrantziaz ohartzea. (1, 4)

– Norberaren gorputza zaintzeko ohitura hartzea, eta aldi
berean sexua dela eta ditugun desberdintasunen aurrean
begirunezko eta onarpenezko jarrerak garatzea. (1)

– Sexu-organoak: identifikazioa eta lokalizazioa.
– Ugal aparatu femeninoaren eta maskulinoaren jardunbi-
dea.

– Pubertaroan eta haurdunaldian gorputzean gertatzen
diren aldaketak. Jaiotza.

– Ernalketa eta antisorgailuak.
– Sexualitatea: afektibitatea. Sexu-berdintasuna. Portaera-
arauak. Rol sexistak eta sexu-diskriminazioa.

4. gaia:
Beste lurralde

batzuk
aztertzen

– Puntu bat mapan zehaztasunez kokatzea, koordenatuen
sistema baten arabera, norabideei jarraituz eta puntu kar-
dinalen laguntzaz. (I, H, E, M, IM, HM, IE, HE). (9)

– Sestra-kurben bidez irudikaturiko erliebe-forma sinple-
ak identifikatzea. (9)

– Geografia-gorabeherak Iberiar Penintsularen mapan
kokatzea. (9)

– Distantzia errealak aurkitzea mapetan, zenbakizko eska-
lak edo eskala grafikoak erabiliz. (9)

– Iberiar Penintsulako paisaia desberdinak ezagutzea, uga-
ritasuna aintzakotzat hartuz. (5, 6, 9)

– Klimari buruzko grafikoak interpretatzea eta egitea,
Iberiar Penintsulan direnen ezaugarriak ezagutuz. (9)

– Espainiar Estatuko autonomia-erkidegoak mapetan ezagu-
tzea, eta haiei buruzko informazioa jaso eta ordenatzea. (3)

– Espainiar Estatuko komunikazio-bide nagusiak ezagu -
tzea. (3)

– Europako estatu eta herriak ezagutzea eta mapetan koka-
tzea, aniztasuna aintzakotzat hartuz. (3, 4)

– Puntu kardinalak: I, H, E, M, IM, IE, HM, HE.
– Norabideak.
– Koordenatuak.
– Sestra-kurbak.
– Eskala: zenbakizkoa eta grafikoa.
– Iberiar Penintsula: erliebea, hidrografia, kostaldeak, pai-
saiak eta klimak.

– Klimogramak.
– Espainiar Estatuaren banaketa politikoa: autonomia-
erkidegoak.

– Europako estatuak eta herriak.
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– Hipotesiak formulatu problema baten aurrean, esperientziak
diseinatu, planifikatu eta egin, eta hipotesiak egiaztatu.

– Neurketan zehaztasunez jardun.
– Neurgailuak erabili.
– Uraren egoera fisikoen aldaketan gertatutako gorabeherak beha-
tu, egiaztatu eta neurtu, gai bat disolbatzean, korronte elektrikoa
zenbait zirkuitutatik ibiltzean etab.

– Izaki bizidun baten hazkundearen datuak interpretatu eta grafi-
koan adierazi.

– Problemak ebazteko, esperientziak egiteko, neurketak egiteko eta
abarretarako interesa eta jakin-mina.

– Jarrera baikorra esperientziak elkarlanean prestatzeko, ingurunea
partaidetza arduratsuz eta elkarlanerako izpirituz ezagutzeko.

– Jarrera baikorra zientzia-lanerako.
– Ardura eta kontua neurtzeko aparatuak eta tresnak erabiltzera-
koan.

– Behaketak egin bizidunen lokomozio-aparatuaren eta zentzumen
jardunbideaz.

– Lokomozio-aparatua eta zentzumenak osatzen dituzten organoak
identifikatu eta ezagutu.

– Gizakien eta animalien artean eskeletoan, lokomozioan eta senti-
menetan diren aldeak konparatu eta aztertu, bai eta animalien
beren artekoak ere.

– Norberaren gorputza ezagutzeko jakin-mina eta interesa.
– Ardura norberaren garbitasunaz eta zainketaz.
– Ardura gizakiari, animaliei eta landareei sistematikoki eta zehatz-
mehatz behatzeaz, eta dagozkien txostenak egiteaz.

– Aintzakotzat hartzea gizakiak natura menderatzeko prozesuan
izandako bilakaera.

– Sexu-organoak identifikatu, kokatu eta aztertu.
– Aztertu ernalketa-prozesua, haurraren garapena sabelean, eta
jaiotza.

– Eztabaidak egin sexualitatea berez eta afektibitatearen agerpen
gisa ezagutzen hasteko.

– Zenbait sexu-portaerari buruzko solasaldia (homosexualitatea,
prostituzioa…), pertsona orok merezi duen begirunetik abiatuta.

– Izaera sexista duten hainbat rol aztertu eta erabakiak hartu.

– Norberaren gorputza ezagutzeko interesa eta jakin-mina.
– Norberaren gorputza eta sexu-nortasuna onartzea, desberdinta-
sunak ontzat joz eta aintzakotzat hartuz.

– Pertsonenganako begirunea eta harreman afektibo onak, jarrera
sexistak baztertuz, aintzakotzat hartzea. Sexualitatearen gizarte-
eta kultura-agerpen desberdinak kritikoki baloratzea.

– Norberaren burua zaintzeko ohiturak eta osasun-ohiturak ain -
tzakotzat hartzea eta bereganatzea.

– Puntuak mapetan kokatu koordenatu-sistemen bidez, norabide-
en bidez eta puntu kardinalak erabiliz.

– Geografia-ekintzak kokatu Iberiar Penintsulako eta Europako
mapetan.

– Sestra-kurbak interpretatu.
– Paisaiaren osagaiak behatu eta identifikatu.
– Paisaiak sailkatu.
– Klimogramak eta beste grafiko batzuk interpretatu eta egin.
– Txostenak egin autonomia-erkidegoez.
– Geografia-ekintzak mapetan kokatzeko jakin-mina piztu.

– Iberiar Penintsulako paisaien aniztasuna eta aberastasuna aintza-
kotzat hartzea.

– Grafikoak interpretatzeko eta egiteko interesa.
– Autonomia-erkidegoez datuak jakiteko interesa.
– Europako herri eta estatuen aniztasuna aintzakotzat hartzea.
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5. gaia:
Lurraldean

zehar
hedatzen
gara

– Espainiar Estatuko biztanleriari buruzko barra-grafikoak
eta grafiko linealak egitea, biztanleria-piramideak inter-
pretatzea eta biztanleria-dentsitateak aurkitzea. (8)

– Hirien betekizun nagusi batzuk aipatzea, arazoak aintza-
kotzat hartuz eta soluzioak asmatuz. (4, 8)

– Hirien bilakaera ezagutzea, une desberdinak kronologia-
ardatz batean kokatuz. (7, 8)

– Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko hirigune nagusiak
mapetan kokatzea. (8)

– Emigranteek dituzten arazo nagusiak aintzakotzat har -
tzea, haiekiko jarrera solidarioa izanez. (3)

– Autonomia-erkidegoren bateko biztanleriari buruzko
datuekin txosten bat egitea. (2)

– Kontinente  eta ozeanoak mapetan identifikatzea. (9)
– Gurea ez bezalako bizitzeko era batzuk deskribatzea, era
horiek errespetatuz eta herri horiek dituzten arazoekiko
solidaritatea agertuz. (4)

– Espainiar Estatuko biztanleria. Gune nagusiak.
– Grafikoak: linealak eta barrazkoak. Biztanleria-pirami-
deak.

– Biztanleria-dentsitatea.
– Hiriak: betekizunak eta arazoak. Bilakaera historikoa.
– Kronologia-ardatzak: milurtekoak. K.a. eta K.o.
– Migrazioak: kausak eta arazoak.
– Lurra. Mapamundia: kontinenteen eta ozeanoen bana-
keta.

– Eguneroko bizimodua oihanean, basamortuan eta izotz
artean. Arazoak.

6. gaia:
Makina,
gure 

eguneroko
laguna

– Oinarrizko makinak aztertzea, erabiltzea eta ikertzea:
palanka, gurpila, plano makurtua, etab. (8, 10, 11, 12)

– Inguruko makina arrunt batzuk taldean aztertzea, osa -
tzen dituzten eragileak identifikatzea, izan duten bilaka-
eraz informatzea etab. (2, 7, 8, 10, 11, 12).

– Gure bizitzan makinek eta aparatuek duten garrantziaz
ohartzea. (12)

– Teknologia-problema errazak planteatzeko eta ebazteko
estrategiak aplikatzea. (2, 10)

– Energiaren kontzeptuarekin eta energia-mota desberdi-
nekin lotutako ohiko fenomenoak behatzea eta erregis-
tratzea. (8, 12)

– Ikasleari energia arrazionalki erabiltzeko premiaz kon -
tzientzia harraraztea, bai eta ezin berrizta daitezkeen
energien kutsagarritasunaz ere. (5, 6, 12)

– Palanka, gurpila eta plano makurtua. Makinetan duten
aplikazioa (balaztak, biraderak, malgukiak, poleak edo
txirrikak, engranajeak, torlojuak etab.)

– Makinek lana errazten eta gizartea transformatzen dute.
– Makinen bilakaera.
– Energia-motak. Berrizta daitezkeen eta ezin berrizta dai-
tezkeen energia-motak. Erregaiak.

– Energia eta makinak. Istripuak.
– Energiaren erabilera arrazionala, kontsumoa, kostua
eta aurrerapena.

7. gaia:
Beroak 

eragina du
gorputzetan

– Materiaren egoerak eta haren propietateak erlazionatzea,
eta tenperatura-aldaketak grafikoen bidez adieraztea. 
(8, 9)

– Beroak gorputzetan eragiten dituen efektuak ikertzea
(egoera-aldaketak, errekuntza…), ikasleen aldez aurretik
horretaz dituzten ideietatik abiatuz. (2, 10, 11)

– Ikasleek egoera-aldaketekin zerikusia duten problemak
planteatzeko eta ebazteko estrategiak aplikatzea, hipote-
siak planteatuz, esperientziak eginez, neurketa, etab. (10,
11)

– Talde-lanak egitea, besteen iritziak entzunez eta aintza-
kotzat hartuz. (2)

– Materiaren egoerak eta propietateak.
– Egoera-aldaketak: solidotzea, fusioa, lurruntzea, irakitea
eta kondentsazioa.

– Tenperaturen eskala.
– Hodeiak: motak.
– Behe-lainoa. Eraketa.
– Errekuntza. Oso ezagunak diren zenbait errekuntza.
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– Biztanleria-piramideak interpretatu.
– Grafiko linealak eta barra-grafikoak interpretatu eta egin.
– Herri eta hirietako zona desberdinak behatu eta kokatu.
– Kronologia-ardatzak egin hirien bilakaerari buruzko datuekin.
– Espainiar Estatuko eta migrazio-eremuetako biztanleria-gune
nagusiak mapetan kokatu.

– Elkarrizketak egin.
– Migrazioen kausak aztertu.
– Kontinenteak eta ozeanoak mapamundian kokatu.
– Hainbat herriren bizitzaren alderdiez informazioa bilatu.
– Txosten bat egin autonomia-erkidegoren bateko alderdiei buruz.

– Biztanleriari buruzko grafikoak interpretatzeko eta egiteko inte-
resa.

– Hirien bilakaera ezagutzeko jakin-mina eta horien arazoak ebaz-
teko konpromiso-jarrera.

– Autonomia-erkidegoen biztanleriari buruzko hainbat datu eza-
gutzeko interesa.

– Emigranteak diskriminatzeko eren arbuioa, eta ardura eta soli-
daritatea haien arazoen aurrean.

– Beste herri batzuen bizitzeko erarekiko errespetua eta solidarita-
tea.

– Inguruko makina eta aparatu batzuk behatu, manipulatu, des-
kribatu eta aztertu.

– Energia-motak sailkatu.
– Eraikin errazak planifikatu eta egin, honako fase hauei jarraituz:
planteamendua, diseinua, eraikuntza, ebaluazioa eta aplikazioa.

– Makinen bilakaerari, lanbide bakoitzean erabilitako makina-
motei, erregaiei eta abarri buruzko informazioa bildu, galdeki-
zun, elkarrizketa, bibliografi kontsulta eta abarren bidez.

– Energia elektrikoa aurreratzen laguntzen duten neurriak planifi-
katu eta proposatu.

– Teknologiak gure bizitzan dituen abantailez eta garrantziaz jabe -
tzea.

– Gure eguneroko inguruneko makina batzuk nola dauden eginda
eta nola dabiltzan ezagutzeko interesa eta jakin-mina.

– Energia arrazionalki erabiltzeko eta energia aurreratzeko premiaz
jabetzea.

– Makinen jardunbidea aztertzeko eraikinak eta esperientzia erra-
zak egiteko jarrera.

– Tresna, aparatu eta makinen erabilera-, segurtasun- eta manten -
tze-arauak errespetatzea.

– Gaien propietateak, egoera-aldaketak eta errekuntza aztertzeko
esperientziak planifikatu eta egin.

– Egoera-aldaketa batean gertatzen diren tenperaturak grafikoen
bidez adierazi. Grafikoak interpretatu.

– Tenperaturak neurtzeko termometroa erabili.
– Eguneroko bizitzan errekuntzak dituen erabilerak behatu.

– Ekonomia-sektoreei buruzko alderdiak ezagutzeko eta mapetan
kokatzeko interesa.

– Produktuak egiteko eta merkaturatzeko prozesua ezagutzeko
jakin-mina, gaur egun eta historian zehar.

– Lan-arazoei buruzko sentikortasuna eta halakoak dituzten per -
tsonekiko solidaritatea.

– Jarrera kritikoa kontsumoaren eta publizitatearen aurrean.
– Europar Batasunari buruzko alderdiak ezagutzeko jakin-mina.
– Arazoez arduratu, eta arazoak ebazteko lanean ari diren gizarte-
mugimenduen lana ezagutzeko jakin-mina izan.
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8. gaia:
Lan egiten

dugu

– Lehen sektoreari dagozkion hainbat jarduera aipatzea,
zenbait ekoizpen-eremu mapetan kokatuz. (3, 12)

– Industria-lanaren prozesua modu errazazean deskriba -
tzea, bai eta bilakaera historikoaren alderdi batzuk ere.
(3, 5, 6, 7, 12)

– Industriak hainbat irizpideren arabera sailkatzea, eta sail
horiek mapetan kokatzea. (5, 6)

– Azterketa-gidoiak industria eta zerbitzuei aplikatzea. (3, 12)
– Hirugarren sektorean egiten diren jarduerak aipatzea,
merkataritza eta zerbitzuak bereiziz. (3, 5, 6, 12)

– Publizitatea eta produktuen etiketatzea aztertzea, eta
konparazio bidezko azterketak egitea, kontsumoaren
aurrean jarrera kritikoa agertuz. (4, 12)

– Europar Batasunako herrialdeak eta organo politikoak
identifikatzea, bai eta gaur egun planteatzen diren zen-
bait arazo eta horiek ebazten saiatzen diren mugimendu
alternatiboak ere. (3, 4)

– Autonomia-erkidegoren bateko sektoreei edo alderdi
instituzionalei buruzko datuekin txosten bat egitea. (2)

– Lehen sektorea: nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza
Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan. Baserria.

– Industria. Industria-motak. Produktu bat egiteko proze-
sua. Lan-arazoak. Industriaren bilakaera historian zehar.

– Hirugarren sektorea: saltokiak eta saltoki-motak; zerbi -
tzuak.

– Publizitatea eta produktuak etiketatzea. Konparaketa
bidezko azterketak.

– Europar Batasuna: estatuak, organo politikoak.
– Alderdi politikoak: hauteskundeak. Gizarte-mugimen-
duak.

9. gaia:
Gure ideiek
ere bidaiatzen

dute

– Komunikazio-bide pertsonalak erabiltzea. (12)
– Masa-komunikabideak eta haien erabilera aipatzea,
duten eraginaz jabetuz eta haien mezuen aurrean jarrera
kritikoa izanez. (4, 12)

– Komunikabideren batetik igortzeko moduko mezuren
bat egitea. (2, 12)

– Informatikaren erabilera batzuk aipatzea. (12)
– Komunikabideen historia eta pertsonen eguneroko bizi-
moduan duen eragina ezagutzea. (7, 12)

– Pertsonen arteko komunikabideak: posta, telegrafoa,
telefonoa, faxa…

– Masa-komunikabideak: prentsa, irratia, TB.
– Informatika: erabilera.
– Komunikabideen historia.

10. gaia.
Gure basoak

– Baso baten ezaugarriak identifikatzea, bai eta basoak
Euskal Herrian izan duen historia ere modu errazean
deskribatzea. (7, 8)

– Gizakiak basoetan eragin duen eta eragiten duen ekintza
harrapakariaz eta ingurumenaren hondatzaileaz ohar -
tzea. (5, 6, 7, 12)

– Animaliak eta landareak errespetatzea eta babestea. (5, 6, 8)
– Bizidunak ekoizle, kontsumitzaile eta deskonposatzaile
gisa sailkatzea. (8)

– Basoak eta bertatik ateratako lehengaiek gure arbasoen
bizitzan eta garapenean izan duten garrantziaz ohartzea.
(5, 6, 12)

– Basoa: osatzen duten elementu biziak eta bizigabeak.
– Basoko elikadura-kateak.
– Organismo ekoizleak, kontsumitzaileak eta deskonposa-
tzaileak.

– Gure arbasoek basoa nola erabiltzen zuten.
– Basoaren kontrako erasoak: basogabetzea, suteak, ar -
tzaintza, kutsadura atmosferikoa, herri-lan handiak
etab.

– Basoen egoera munduan.

11. gaia.
Bizitza

iraganean

– Euskal Herrian garai desberdinetan izandako bizitzako
hainbat alderdi modu errazean deskribatzea, bertakoen
arazoekiko jarrera solidarioa izanez. (4, 7)

– Euskal Herriko historiako zenbait gertaera eta pertsonaia
garrantzitsu identifikatzea (gizonak eta emakumeak). (7)

– Euskal Herriko historiako hainbat gertaera eta garairi
buruzko kronologia-ardatzak eta friso historikoak egitea,
kausa-efektuzko erlazio errazak azalduz. (7)

– Zenbait historia-iturritatik informazioa biltzea. (7)
– Talde txikietan, lan monografikoren bat egitea (txostena,
hormakoa, erakusketa, dramatizazioa…) garai desberdi-
netako eguneroko bizitzari buruz. (2, 7)

– Denbora-unitateak: mendeak, milurtekoak, Kristo
aurreko eta Kristo ondorengo.

– Euskal Herriko lehen zibilizazioetako biztanleen egune-
roko bizimoduaren alderdiak.

– Eguneroko bizimodua (etxebizitza, jantziak, lana…)
Euskal Herrian Antzinaroan, Erdi Aroan eta Ilus -
trazioaren garaian.

– Euskal Herriaren historiako ekintza historiko eta pertso-
naia garrantzitsuak.



PROZEDURAK JARRERA, BALIO ETA ARAUAK

– Testu idatzien, prentsaren eta beste iturri batzuen bidez informa-
zioa bildu.

– Informazio idatzian oinarrituz eskemak egin.
– Ekonomia-eremuak mapetan kokatu.
– Produktu bat egin eta merkaturatu, prozesua aztertuz.
– Hainbat azterketa-gidoi aplikatu.
– Eztabaidak egin lan-arazoei buruz.
– Publizitate-iragarkiak eta etiketak aztertu.
– Produktu jakin baten hainbat marka aztertu konparaketa bidez.
– Hainbat zerbitzuren betekizunak aztertu.
– Biztanleriari eta hainbat zerbitzuri buruzko grafikoak interpretatu.
– Txosten bat egin autonomia-erkidegoren bateko ekonomia- eta
erakunde-datuez.

– Ekonomia-sektoreei buruzko alderdiak ezagutzeko eta mapetan
kokatzeko interesa.

– Produktuak egiteko eta merkaturatzeko prozesua, egungoa eta
historikoa, ezagutzeko jakin-mina.

– Lan-arazoei buruzko ardura eta halakoak dituzten pertsonekiko
solidaritatea.

– Jarrera kritikoa kontsumoaren eta publizitatearen aurrean.
– Europar Batasunako hainbat alderdi ezagutzeko jakin-mina.
– Hainbat arazo eta arazo horiek ebazteko lanean ari diren gizarte-
mugimenduen lana ezagutzeko ardura.

– Zenbait komunikabide pertsonal eta masa-komunikabide azter-
tu.

– Komunikabideetatik igortzeko moduko mezuak egin, eta komu-
nikabide batzuk erabili.

– Informazioa lortu, idatzizko eta ikus-entzunezko komunikabide-
en bitartez.

– Komunikabideek igorritako mezuak aztertu.
– Komunikabideen historiari buruzko kronologia-ardatzak egin.

– Komunikabideen alderdiak ezagutzeko interesa.
– Komunikabideek gure bizitzan duten eraginaz jabetu.
– Jarrera kritikoa komunikabideetatik igorritako mezuen aurrean.

– Animaliak konparaketa bidez aztertu, elikaduraren arabera sail-
katuz.

– Elikadura-kateak ordenatu.
– Basoaren erabilpenaz, suteez eta suteen ondorioez, euri azidoaz
etab. informazioa bildu.

– Animalia babestuez lan monografikoak egin, morfologia, bizi-
modua, bizilekua, ohiturak etab. deskribatuz.

– Solasaldiak eta eztabaidak egin, ingurunea hizpide hartuta.

– Ingurunea osatzen duten elementuak ezagutzeko jakin-mina eta
interesa.

– Animalia eta landareekiko begirunea garatu.
– Gure arbasoen bizitza ezagutzeko interesa, naturaren aurrean
zuten begirunea aintzakotzat hartuz.

– Hainbat garaitako eguneroko bizitzako alderdiei buruzko infor-
mazioa hainbat iturritatik bildu.

– Kronologia-ardatzak eta friso historikoak egin.
– Kausa-efektuzko erlazio errazak ezarri hainbat alderdi historikori
buruz.

– Hainbat garaitako bizimoduei buruz konparazioak egin.
– Monografia txikiak, erakusketak, dramatizazioak… egin pertso-
naia eta alderdi historikoez.

– Irteerak eta bisitak prestatu eta egin, informazioa biltzeko.
– Historiaren aldetik garrantzia duten tokiak Euskal Herriaren
mapan kokatu.

– Beste garai batzuetako eguneroko bizitzako alderdiak ezagutzeko
interesa.

– Beste garai batzuetako biztanleen ohitura eta sinesteen aurreko
errespetua, eta haien arazoekiko solidaritatea.

– Ondare historiko-artistikoa eta historia-iturriak eta agiriak ain -
tzakotzat hartzea eta zaintzea.
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1. GAIA:
PROBLEMAK ETA NEURRIAK

Aurreko urtean ikasi duzunez, gure inguruan dauden tresnak, arropak, ontziak, etxeak
eta abar, material desberdinez eginak daude (harriak, metalak, plastikoak, egurra…).
Material horien propietateak nola aztertu ere ikasi zenuen, eta dagoeneko badakizu
material gehienak bereizten. Baina sarritan material horien zenbait magnitude (pisua,
bolumena, gogortasuna, disolbagarritasuna, luzera…) neurtu beharrean gertatzen zara.
Dagoeneko eginak dituzu horrelako zenbait neurketa.
Gai honetan problema-multzo bat proposatuko dizugu, ebatz ditzazun. Kasu ba tzuetan
guk esango dizugu hori nola egin, baina beste batzuetan zeuk asmatu beharko duzu
askabidea. Taldean eztabaidatuko duzue problema bakoitza, ezer egiten hasi aurretik.
Zuen hipotesiak proposatu eta eztabaidatu ondoren, taldean egingo duzue erabaki
duzuena. Gero, esperientziaren emaitza zuen iritziekin erkatuko duzue berriro.
Problema hauek ebazten ongi pasatuko duzue zalantzarik gabe eta, ausartzen bazare-
te, beste problema batzuk ere jarriko dizkiezue lagunei.
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Gizakiak betidanik behatu die inguruko fenomenoei, eta haien buruzko iritziak, hipotesiak
edo aieruak eginez joan da zentzumenen bitartez. Baina zenbait arazoren aurrean ez da fida-
garria zentzumenek ematen diguten informazioa; beharrezkoa da doitasun handiagoko tres-
nak erabiltzea. Ikertzaile on batek neurketa erabili behar du derrigorrez zenbait problema-
ri erantzuteko. Zuek ere ikertzaileak zarete eta neurketa erabiliko duzue problema hauek
ebazteko.

1. problema: zer gertatzen zaie izotzaren bolumenari eta pisuari urtzean?

Badakizue urez beteta eta estalita dagoen
botila bat hozkailuan edukitzen bada botila
lehertu egiten dela. Hori jakinda, erraz eran -
tzungo diezue galdera hauei:

Nolakoa izango da irudiko uraren maila izotz
guztia urtzen denean: handiagoa, berdina ala
txikiagoa? Zergatik? 

Egin gero esperientzia.

Eztabaidatu emaitzak eta atera ondorioak.

Ontzi batean izotz-puska batzuk jarri ditugu
eta balantza batean neurtu dugu pisua.

Izotza urtzen denean, zenbat pisatuko du:
gehiago, gutxiago ala berdin? Zergatik?

Egin esperientzia.

Eztabaidatu emaitzak taldean eta atera
ondorioak.

�

�
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Gai bat uretan urtzen den ala ez jakiteko, pixka bat uretara bota, irabiatu eta desagertzen
den ala ez ikusiko dugu. Baina beti ez da posible begi hutsez bereizketa hori egitea. Adibidez,
ziur al zaude Cola-Cao uretan urtu egiten dela? 

Hori egiaztatzeko, nahastearen iragazpena egin beharra egoten da. Solidorik gehiena iragaz-
kian geratzen bada, seinale solidoa ez dela urtzen uretan, edo ez behintzat neurri handian.

Azter ezazu ea uretan urtzen diren zuretzat ezagunak diren gai hauek: azukrea, talkoa,
irina, Cola-Cao, hondarra, buztina. Eman aldez aurretik zure iritzia.

Gai horietatik, errazena zein urtzen da uretan? Zein zailena?

Galdera horri erantzuteko, beharbada neurtu egin beharko dituzu gai-kopuruak. Horrela
bada, esan nola neurtuko dituzun.

Zer egingo zenuke azukrea uretan azkarrago urtzeko? Eman aukera guztiak, eta eztabaida-
tu lagunekin.

Ondoren, egin pentsatu dituzuen esperientziak eta neurketak.

�

�

2. problema: zein gai urtzen da uretan, eta nola?

3. problema: nola jakin dezakegu harri baten bolumena?

Beharbada jakingo duzu hori nola egin.
Horrela bada, segi aurrera.

Horretarako, 250 ml-ko probeta bat behar
duzu, eta probeta horren ahotik erraz pasa -
tzen den harri bat.

Jarri 150 ml ur-probetan. Ongi neurtu. 

Sartu harria probetan, kontuz-kontuz.

Neurtu urak orain duen maila.

Zer bolumen du harriak?

Neurtu orain beste solido batzuen bolumena.

�

�
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Behatu ongi argazkiari.

Eskuineko platerean, paper gainean eta eda-
lontziaren ondoan, dagoen gatza uretan ur -
tzen badugu, mantenduko al da balantzaren
oreka? Zergatik?

Egin esperientzia. 

Eztabaidatu emaitzak taldean, eta atera
ondorioak.

Konturatuko zarenez, gatza urtzen denean
desagertu egiten da gure begietatik, baina
han dago, uretan (urak ez du pisurik galdu).

4. problema: zer gertatzen zaio gatzari uretan urtzean?

5. problema: zein likidok pisatzen du gehiago?

Hemen dituzu likido desberdinak dituzten bost ontzi berdin. Bakoitzean 100 ml likido dago. 

Ezer egiten hasi aurretik, ordena itzazu pisuaren arabera.

Bestalde, badakizu janariari gatza botatzen diozunean gazitu egiten dela; han dagoela.

Lor al dezakegu berriz urtuta dagoen gatza? Zergatik? Eztabaidatu taldean. 

Zer egingo zenukete horretarako?

Egin pentsatu duzuena. Zalantzarik baldin baduzue, irakasleak lagunduko dizue lan horretan.

Konparatu emaitzak zuen aurreko iritziekin.  Zer ondorio atera dituzue?

Egiaztatu esperientzia bidez.

Horren arabera, zein olio da merkeagoa: litroak 2 euro balio duena ala kiloak 2 euro balio
duena?

�

�

Olioa Ura Xaboi likidoa Alkohola Ozpina

�
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Demagun iturritik 100 ml ur hotz hartzen dituzula, eta 60 graduraino berotu duzun uretik
beste 100 ml. 

Zenbat pisatuko dute: biek berdin, hotzak gehiago ala beroak gehiago? Zergatik?
Eztabaidatu taldean.

Egin esperientzia eta atera ondorioak.

Konturatuko zinenez, ur beroak hotzak baino gutxiago pisatzen du, eta horri esker ontzi
batean berotzen dugun azpiko ura, sutatik bero gehiena jasotzen duena, gorantz mugitzen
da, eta ur hotza behera jaisten da. 

Esplika ezazu nondik norakoa den uraren mugimendua. Egin marrazki bat.

Demagun bi pisugailu dauzkagula: bata kilokoa
eta bestea kilo erdikoa. Eskolako leihotik
jolastokira erortzen uzten ditugu biak batera.
Astunenak 2 segundo behar izan ditu lurra uki-
tzeko. 

Zenbat denbora behar izan ote du kilo erdiko-
ak lurrera iristeko?

Egin itzazue esperientzia eta neurketak adrei-
luak, harriak, plastilina-zatiak eta abar erabi-
liz. Pisatu eta eman zure iritzia gerta daite-
keenaz. 

Egin orain esperientzia bera bi egunkari-zati
berdin erabiliz. Bata pilota baten modura bil-
duta utziko duzue erortzen, eta bestea zabal-
zabalik. 

Zer gertatu da?

Atera esperientzia hauen ondorioak.

6. problema: zeinek pisatzen du gehiago, ur beroak ala ur hotzak?

7. problema: zein erortzen da azkarrago, gorputz astuna ala arina?

�

�

�

�
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8. problema: aireak ba al du pisurik?

9. problema: zirkuituan dauden bonbilla guztiek argi bera ematen al dute?

Zalantzak baldin badituzu, esperientzia bidez
argituko duzu zeure kezka.

Doi samarra den balantza bat erabiliz, jarri
puztuki bat platertxo batean eta balantza
orekatu, beste platertxoan hondarra,
gatza, azukrea… erabiliz. Ondoren, puztu
globoa, itxi muturra korapilo bat eginez eta
pisatu berriro. 

Zer gertatu zaie platertxoei? 

Konturatu zarenez, aireak pisatu egiten du, baina, uraren kasuan gertatzen zen bezala, aire
beroak hotzak baino gutxiago pisatzen du, eta horri esker gertatzen dira eguratseko aire-
mugimenduak (haizea). Ikasgelako leihoan ikus ditzakezu aire-mugimendu horiek.
Horretarako, esperientzia hau prestatu beharko duzu:

Hartu bi kandela-mutur eta, piztu ondoren, jarri kalera edo balkoira ematen duen
gelako leiho edo ate batean, bata behealdean eta bestea goialdean. 

Norantz egiten du sugarrak? Zergatik?

Horra hor bi zirkuitu desberdin. Bietan hiru
bonbilla, pila bat eta etengailu bat daude.
Sinbolo hauek erabili ditugu:

Pila

Etengailua

Bonbilla

Bonbilla guztiek argi bera ematen al dute?
Zergatik? Eztabaidatu taldean.

Zein bonbillak emango du argi gehien?

Ondoren, egin  esperientzia eta atera ondorioak.

�

�
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Sarritan, egiten dituzun neurketak grafiko bidez adierazi behar izaten dituzu, eta grafikoari
behatuz garbiago ikusiko dituzu neurketa horien emaitzak. Hona hemen adibide bat.

10. problema: noiz hazten da gehien ibaietako karramarroa?

Hilabetea Eka. Uzt. Abu. Ira. Urr. Aza. Abe. Urt. Ots. Mar. Api. Mai. Eka.

Luzera (mm-tan) 28 40 56 66 66 66 66 66 66 66 78 96 108

Ekainaren 1ean jaiotako karra-
marro batek urtean zehar
dituen luzera-aldaketak neurtu
dira, hilaren lehenengoan beti.
Hona hemen lortutako datuak:

Adieraz itzazu datu hauek grafiko batean, ardatz horizontalean hilabeteak jarriz eta berti-
kalean luzerak. Lotu marra batez lortu dituzun puntu guztiak.

Zer gertatzen zaio karramarroari urtaro bakoitzean?

Orain zuetako bakoitzak problema bat proposatuko die taldeko lagunei. Problema horiek gai
desberdinei buruz izan daitezke, baina baldintza bat bete behar dute: problema horiei buruz
egon daitezkeen hipotesiak egiaztatzeko, neurketa erabili beharra (denbora, luzera, bolu-
mena, bizkortasuna…).

Ondo pasa!

Problemak proposatzen

�
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2. GAIA:
BIZIDUNAK MUGITU ETA ELKARREKIN
HARREMANETAN JARTZEN GARA

Gai honetan izaki bizien mugimenduak aztertuko dituzu: mugitzeko behar dituzten
organoak eta organo bakoitzaren eginkizuna, gizakiaren kasuan bereziki.
Mugimendu-moten artean lokomozioa aztertuko duzu bereziki, eta lokomozio-mota
desberdinak alderatuko dituzu, eta lokomozio-mota horiek izakiak bizi diren ingu-
runearekin eta eskeletoen ezaugarriekin duten erlazioa. Animaliak bizi diren ingu-
runearekin nola erlazionatzen diren, eta horretarako erabiltzen dituzten zentzume-
nak ere aztertuko dituzu.
Azkenik, lokomozio-aparatuaren eta zentzumenen osasunarekin zerikusia duten
gorabeherak sakonduko dituzu.
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Ezertan hasi aurretik, gai hauez dakizuna aztertuko dugu. Erantzun galdera hauei:

Egunean zehar egiten dituzun mugimenduetan, gorputzeko zer atalek parte hartzen dute?

Lot itzazu gezi bidez bi zerrenda hauetako izenak:

orpoa

bizepsa giltzadura

eskapula edo omoplatoa

saihetsa giharra

trapezioa

ukalondoa hezurra

peronea

lepoa

�

Seinala itzazu alboko argazkiko pertsonak non
dituen gutxi gorabehera gorputz-atal hauek:
bizkarrezurra, femurra, mimikarako giharrak,
pelbisa, bizkarrezur-muina, sorbalda, garuna,
behatzen gihar flexoreak eta belauna.

Animalia gehienek ere lokomozio-sistema dute.
Esplika ezazu zenbat lokomozio-mota ezagu -
tzen dituzun.

Ezagutzen al duzu airean, lurrean eta uretan higitzeko gai den animaliaren bat?

Zergatik uste duzu dela garrantzitsua lokomozio-sistema animaliengan?

Segidan jartzen dizkizugun gorputz-atal hauetatik, zein daude animalia guztietan?: hankak,
garuna, nerbioak, hegoak, eskeletoa, giharrak.

ZER DAKIT GAIAZ?

�
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1. NOLA EGITEN DITU GIZAKIAK MUGIMENDUAK?

Gizakiak mugimendu-mota ugari egin ditzake: ibili, korrika egin, salto egin, burua alde bate-
ra okertu, gauza bat hartzeko besoa luzatu, hanka-punta ukitzeko makurtu eta abar.
Mugimendu horiek, ikasirik duzun bezala, eskeletoari, giharrei eta nerbioei esker egiten ditu-
gu. Azter dezagun orain horietako bakoitza.

Jar itzazu hezur hauen izenak iru-
dian dagozkien lekuetan: klabiku-
la, omoplatoa, esternoia, saihe -
tsezurra, pelbisa, humeroa, erra-
dioa, kubitua, femurra, belaun-
burua, tibia, peronea, burezurra.

Bereiz itzazu eskeletoan organoak
babesten dituzten hezurrak. 

Inoiz hautsiko zenuen hezurren
bat beharbada. Zein hezur? Zer
egin zizuten konpontzeko? 

Berdina al da hezur baten haustu-
ra eta zartadura? Zergatik?

Eskeletoko zein hezur hausteak
jarriko luke arriskuan gure bizia?

Zer eragin izan dezake zure eske-
letoan bizkarrean pisu gehiegi
erabiltzeak? Eta aulkian behar
bezala ez esertzeak? Gizakiaren eskeletoa albotik eta aurretik ikusita.

�

Eskeletoa

Gizakiaren eskeletoa hezur gogor eta trinkoz osatua dago. Hezur horiek gorputzari eutsi eta
sendotasuna ematen diote. Eskeletorik gabe ezin izango genuke tente egon, ibili edo beste
mugimendu batzuk egin. Eskeletoak gainera bihotza, birikak, giltzurrunak, garuna eta beste
organo batzuk babesten ditu.

Dagoeneko ezagunak dituzu zenbait hezurren izenak.



Sakroa (bost orno bat eginik)

Kokzixa edo uzkornoa (4 orno
bat eginik)
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Burezurraren azpian bizkarrezurra
dago. Orno izeneko 33 hezurrek osatzen
dute. Bizkarrezurrean zehar, ornoak
zeharkatuz eta hauek babesten dutela,
bizkarrezur-muina edo orno-muina
dago.

Bizkarrezurreko hezurrak ez daude elka-
rrekin lotuta. Aldiz, bi hezurren artean
malgua den ehun batez osatutako disko
bat dago. Disko horiek kolpeak moteldu
egiten dituzte zutik erortzen garenean
edo lasterka egitean. Disko horiei esker
bizkarrezurra okertu egin daiteke.

Zer da errazagoa, gorputza aurreraka
ala atzeraka okertzea? Zergatik? 

Ornoek atzealdean dituzten irtenguneek
elkar jotzen dute atzeraka okertu nahi
dugunean, eta mugatu egiten dute mal-
gutasuna.

Gorputz-adarrak dira eskeletoko zatirik
mugikorrenak. Besoek eta hankek badu-
te nolabaiteko antza hezurren kopuru
eta ezaugarrien aldetik.

Egin ezazu koadro bat antzeko hezurrak
alderatuz.

Antzeko egitura izan arren, zail samarra
gertatuko zaizu eskuen gainean ibiltzea
edo oinekin gauzei heltzea.

Zerikusirik ba al du horrek esku eta
oineko hezurren egiturarekin? Esplika
ezazu.

Gizakiaren garuna babesten duen eskele-
to-zatia burezurra da. Burezurra hezur
lau eta oso gogorrez eratua dago. Hezur
hauek elkarrekin tinko lotuta daude. 

Beheko masailezurra

Hortz-haginak

Goiko masailezurra

Begi-barrunbea
Sudur-hezurra

Kopeta-hezurra Parietala

Tenporala

Belarriaren kokalekua
Okzipitala

Burezurra

10 pare saihetsezur

Bularrezurra

2 pare saihets libre

Bizkarrezurra

7 lepaorno

5 gerri-orno

12 bizkar-orno

Femurra

Tibia

Hankako eta besoko hezurrak.

Peronea

7 tartso-hezur
5 metatartso-hezur

14 falange

Humeroa

Erradioa

Kubitua
8 karpo-hezur
5 metakarpo-hezur

14 falange

�

�

�
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Dakizunez, gure gorputzeko hezurren artean dauden loturei giltzadurak deitzen zaie.
Gorputzeko hezur batzuk (burukoak, adibidez) elkarrekin erabat lotuak daude eta ezin dira
mugitu. Kasu honetan hezurren arteko giltzadurak finkoak dira. Baina gure gorputzeko hain-
bat zati higitu egiten dira, hain zuzen hezur batzuen elkarguneetan (ukalondoan, hatzetan…)
giltzadura mugikorrak daudelako. Horrela hezurrek ez dute elkar ukitzen, eta haien arteko
igurtzia arintzen duen likido sinobiala dago.

Egin ezazu mugitzen diren hezurrak lotzen dituen giltzaduren zerrenda bat, eta esan gil -
tzadura bakoitzak zein bi hezur lotzen dituen.

Konturatuko zinenez, giltzaduretan elkartzen diren hezur guztiak ez dira modu berean mugi -
tzen. Ez dira modu berean mugitzen hatz handia eta beste hatzak; ez eta sorbalda eta belau-
na ere.

Azter itzazu zure gorputzeko giltzadura desberdinek posible egiten dituzten mugimendu-
motak. 

Hezurrak mugitzeko indarra
giharrek egiten dute. Gihar
horiek ertzetan tendoiak dituz-
te, eta tendoiak giltzaduren
alboetan dauden hezurretan lo -
tzen dira. Giharrak lasaitu eta
uzkurtu egin daitezke. Lasaitzen
direnean luzatu, bigundu eta
mehetu egiten dira. Uzkurtzean,
berriz, gogortu eta loditu.

Artikulazioak bi gihar antagonikori esker mugitzen dira. Bat luzatzen denean bestea uzkurtu
egiten da (ikus irudia). Flexioa eragiten duen giharrari flexore deritza, eta luzapena eragi-
ten duenari hedatzaile.

Beha eta esplika ezazu zein giharrek parte hartzen duten zure hanka belaunetik tolestuz al -
txatzeko.

Zer gertatzen zaie giharrei denbora asko funtzionatu gabe egoten badira? Eta denbora labu-
rrean lan asko egiten badute?

Zein gihar izango ditu garatuago altuera-jauzia egiten duen atleta batek? Eta arraunlari
batek?

�

Eskapula edo omoplatoa

Gihar flexorea (bizepsa)

Erradioa

Kubitua

Humeroa

Gihar 
hedatzailea 
(trizepsa)

Giltzadurak eta giharrak

�

�
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Giharrak gorputz osoan daude. Batzuk irudian dituzu. 

Azter ezazu zein diren eta non dauden janariak murtxikatzen laguntzen diguten giharrak.

Ispilu baten aurrean itxi eta ireki begiak; poz, tristura, haserre, nazka-aurpegia jarri, eta
ikusi zein diren aurpegiera desberdinak posible egiten dituzten giharrak.

Hezurrak eta giharrak zaindu beharreko gorputz-atalak dira. Giharrak zaintzeko arau batzuk
bete behar dituzu:

Emakumearen eta gizonaren giharrak.

�

– Era egokian eserita egon zure bizkarrezurrak sufri ez dezan.

– Ez eraman gehiegizko pisurik zure bizkar gainean.

– Zure adinarentzat egokiak diren ariketa fisikoak egin. Komenigarria da goizero, jaiki-
takoan, 10 bat minutuz gimnastika pixka bat egitea.

Talde batek galde diezaiola gimnastikako irakasleari zein izan daitekeen gimnastika-taula
egokia zuen adinerako. Egin horma-irudi bat ariketa horiek adieraziz. Esan zein gihar eta gil-
tzadura mugitzen diren ariketa bakoitzean. Animatu eta egin ariketa horiek goizero.

�

Trapezioa

Trizeps brakiala

Dortsal handia

Hatzen gihar
hedatzaileak

Gluteoa edo
ipurmasailekoa

Bizeps femorala

Bikiak

Akilesen zurda

Aurpegiko
giharrak

Esternokleidomastoideoa

Deltoidea

Pektorala edo bularrekoa

Bizeps brakiala

Gihar zuzena

Abdomeneko gihar
kanpo-laprana

Hatzen gihar flexoreak

Sartorioa

Koadrizepsa (izterreko
gihar hedatzailea)

Behatzen
hedatzaileak
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Ikusi dugu nola egiten dituen gizakiak mugimenduak. Beste animalia ornodun guztiek ere
modu berean egiten dituzte mugimenduak. Baina ornodunek diferentzia handiak dituzte
beren eskeletoetan, eta horrek esplikatzen du batzuen eta besteen lokomozio-era desberdi-
na. Bizi diren lekuetako baldintzetara egokituz, batzuk oinez ibiltzen dira; beste batzuk
hegan, edo igerian, arrastaka eta abar.  Badira ingurune batean baino gehiagotan mugi dai-
tezkeen animaliak; gizakiak eta igelak, adibidez, lurrean eta uretan mugi daitezke, eta
hegazti batzuk (ahateak, adibidez) uretan, lurrean eta airean. 

2. ANIMALIAK ERE MUGITU EGITEN DIRA: LOKOMOZIOA

Ongi eta azkar mugitzea ezinbeste-
koa da animalia askok bizirik iraun
dezaten (ehizatzeko, etsaien eraso-
etatik ihes egiteko eta abar).

Zein animaliarenak dira eskeleto
hauek?

�

Ba al du zerikusirik eskeletoaren formak animalia bakoitzaren lokomozio-erarekin?

Konpara itzazu eskeleto hauek gizakiaren eskeletoarekin, eta esan kasu bakoitzean ikusten
dituzun antzak eta diferentziak.

Gizakia ez da beste animaliak bezala lekualdatzen.

Zein desberdintasun da nagusia lekualdatzeko eran?�

Lokomozioa lurrean

Lur gainean bizi diren animalien giharrek egiten
duten indarra behar bezala aprobetxatzeko,
eta animalia mugi dadin, beharrezko da ani-
maliak bere buruari lurraren gainean
eustea eta indar egiteko leku bat ego-
tea. Horrela animalia batzuk arrastaka
ibiltzen dira (narrastiak) eta beste
batzuk lurrean finkatzen dira abiada
hartzeko.
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Aldera itzazu aurreko irudian agertzen diren izakien mugitzeko erak. Esan zein den aurre-
ko gorputz-adarren egitekoa eta zein atzekoena, halakorik denean.

Zein norabidetan higitzen dira sugeak lekualdatzean? Nola bultzatzen dute gorputza?

Narrastiek gorputz osoa jartzen dute lurraren
kontra, eta bizkarrezurrak duen mugikortasun
handiari esker, alboetarako uhindura bidez
higitzen dira. Narrasti batzuek, sugandilek
adibidez, hankak dituzte, baina normalean
motzak izaten dira, gorputzaren alboetan
kokatuak, eta ez diote gorputzari eusten.
Hanka horiek lurzoruari atxikitzeko bakarrik
balio diete.

�

Narrasti ez direnek igurtzi gutxiago egiten dute zoruaren kontra eta gehienek lokomoziorako
espezializaturik dauden gorputz-adarrak dituzte, pareka ipiniak.

Gehienak lau hankaren gainean egoten dira (lauoinekoak), eta beste batzuk (gizakia, txo-
riak) biren gainean (hankabikoak). Animalia horiek guztiek, leku batetik bestera higitzeko,
ibili, korrika egin eta salto egiten dute.

Zer diferentzia ikusten duzu hiru animalia horien eskeletoek lurra ukitzeko duten eran?

Sugandilaren mugimendua.

Katuaren, zaldiaren eta hartzaren oinak pausatzeko era eta oinatzak.

�

Animalia batzuek, mugimenduak egiteko, oin osoa jartzen dute lurrean, eta kasu batzuetan
eskua: hartzak, tximinoak, gizakiak… Ibilera makala izaten dute. Plantigradoak dira. Beste
batzuek lasterketara egokituak daude, eta behatzak besterik ez dituzte jartzen lur gainean.
Horrela mugitzen dira katua eta zakurra. Digitigradoak dira. Badira ibilera azkarragora ego-
kituta dauden animaliak ere; behatzen punta besterik ez dute jartzen lur gainean, eta beha -
tzok apatx batez estalita dituzte. Hori gertatzen da behi, zaldi, txerri eta hipopotamoaren
kasuan adibidez. Ungulatuak dira.

Femurra

Tibia eta peronea

Belaunezurra

Tartsoa

Metatartsoa

Behatzak
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Zein animalia ezagutzen dituzu mota bakoitze-
tik? Egin ezazu zerrenda bat lagun guztien
artean, eta jarri sailkapen hori gelan.

Hankak zuhaitzetan eta lurpean bizitzera ego-
kituta dituzten animaliak ere badaude. 

Gorputz-adar oratzaileak izanik, zer abantaila
dute txinpantzeek?

Zertarako balio diote satorrari aurrealdeko
gorputz-adarrek?

�

�

Txinpantzearen oina      Satorraren oina

Saltoka mugitzen diren animaliak ezagutzen dituzu. Hona hemen hiru adibide:

Erbia

Kangurua

Igela
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Aurreko orrialdeko animaliek berdinak al dituzte lau hankak? Zer eragin du horrek animalia
horien lokomozioan?

Konturatuko zinenez, animalia hauen atzealdeko hankak oso luzeak dira eta gihar indartsuak
dituzte. Izterrak, zangoak eta oinak Z eran tolestatuta dagoen malguki edo erresorte modu-
ko bat eratzen dute. Aurrealdeko hankek erortzen laguntzen diete erbiari eta igelari.

Kanguruaren aurrealdeko gorputz-adarrek ba al dute eginkizunik lokomozioan? Eta isatsak?
Informa zaitez.

Konpara itzazu aztertu ditugun animalien atzealdeko hankak kilke-
rraren eta matxinsaltoaren hankekin.

Labur itzazu irudiko eskeletoen artean ikusten dituzun antzak eta
aldeak.

Gizakiaren, txinpantzearen eta zakurraren eskeletoak.

Gizakia ez da beste animaliak bezala lekualdatzen. Bera da zutik ibil daitekeen animalia
bakarra, bere eskeletoaren ezaugarriei esker: bizkarrezurra bertikala du, eta burezurrari
beronen azpitik eta erditik lotzen zaio; hanketako hezurrak ere pelbiseko hezurrekin berti-
kalki lotzen dira (ikus irudia). Beste animalien bizkarrezurra, aldiz, horizontala edo makur-
tua da, eta hanketako hezurrak ez dira bertikalki lotzen pelbisarekin.

Ezaugarri horiei guztiei esker, beheko gorputz-adarrak erabiliz mantentzen da zutik eta ibil -
tzen da gizakia. Ibiltzeko era horri esker, besoak libre geratzen zaizkio gauzei heltzeko, eta
ez dauka gauzak ahoan eraman beharrik gainerako animalia gehienek bezala. Beso eta eskuen
gaitasun horrek eragin handia izan du gizakiaren bilakaeran, tresnak eraiki, erremintak eta
ehizatzeko armak erabili etab. egin ahal izan baitu. Hala ere, gure ibiltzeko erak eragozpen
batzuk ere baditu, ezin baikara mugitu beste animalia batzuen abiadura berean.

�

�

�
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Airean mugitzea lurrean mugitzea baino zailagoa da, aireak euskarri gutxi eskaintzen baitu.
Hori dela eta, airean hegan egiteko gai diren animaliak anatomia berezia dute. Hegaztiak
dira horiek artean ezagunenak, baina ugaztun batzuek ere, saguzarra adibidez, hegan egin
dezakete. Hegan egiten duten animalien aurrealdeko gorputz-adarrak, hego bilakaturik,
ornodunena bezalako hezurduraz osatuta daude: sorbalda, besoa, ukalondoa, besagaina,
eskumuturra, eskua eta hatzak. Hegaztien hezurrak hutsak daude barrualdetik eta, beraz,
oso arinak dira; horri esker, airean mugitzeko gai dira.

Aireko lokomozioa

Saguzarraren eta usoaren hegan egiteko egokitzapena.

Hegoak mugitzeko gihar oso indartsuak dituzte bularrean, eta aireari indar handiz eraginez
egiten dute hegan.  Hegaztiek aire-korronteak aprobetxatuz planea dezakete, eta beren
pisua gutxitzen duen aire-poltsa batzuk dituzte gorputz barruan. Poltsa horiek hutsik dauden
hezur batzuetaraino ere iristen dira.

Esan dugunez, saguzarra ere hegan egiteko gai da, baina ez da hegaztia. Gorputz-adarrak
hegan egitera egokituak ditu. Besoa eta besagaina oso luzeak ditu, bai eta eskuko bost ha -
tzetatik lau ere. Beso luze horien, atzealdeko hanken eta isatsaren artean azal mehe bat
zabaltzen da.

Hori jakinda, asmatuko al zenuke saguzarraren eta hegaztien arteko diferentzia nagusiak
adierazten?

Bat-batean asmatzen ez badituzu, bila ezazu saguzarrari buruzko informazioa eta adierazi
ondoren diferentzia horiek. Bide batez, saguzarraren bizitza-ohiturei eta elikadurari buruz-
ko lan bat egin dezakezu.
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Klabikula

Eskapula
Humeroa

Mintza

Falangeak

Metakarpo-hezurrak

Erpurua

Erradioa

Kubitua

Erradioa

Kubitua

Metakarpo-hezurrak

Falange atrofiatuak

Lumak

Eskapula
Humeroa

Klabikula
soldatuak



Arrainak orekan mantentzen dira sakontasun desberdinetan, nahiz eta ez mugitu. Bestalde,
inork ez du ikusi arrain bat tripaz gora mugitzen. Oreka hori lortzeko arrainek organo berezi bat
dute: igeri-maskuria. Airez betea dago eta, nahi
duen oreka mantentzeko, arrainak gehiago edo gu -
txiago huts dezake maskuria, bere nahierara.

Zergatik ez ote dute igeri-maskuririk oso ur sako-
nean bizi diren arrainek?

Igela lurrean eta uretan bizi da; ahatea, airean,
uretan eta lurrean.

Nola mugitzen dira leku bakoitzean? 

Zer berezitasun ikusten duzue irudiko hanken
artean? Zein izango da edo izango dira uretan
higitzeko gauza?

30

Uretan abiada hartzea airean hartzea baino errazagoa da, urak bertan eusteko euskarri han-
diagoa eskaintzen baitu. Hala ere, urak aireak baino erresistentzia handiagoa ezartzen die
bertan mugitu nahi duten animaliei. Arrainak dira uretan ongien higitzen diren animaliak.
Badira uretan aise mugitzen diren beste animalia batzuk ere. 

Izenda itzazu uretan ongi mugitzen diren ugaztun, hegazti, narrasti eta anfibio batzuk.

Arrainen gorputzak forma berezia du, uretan mugitzerako-
an erresistentzia gutxiago eskaintzeko: buruaren forma,
leporik eza, ezkatak kokatzeko era, aurretik atzera…
Horregatik guztiagatik, arrainak forma aerodinamikoa
duela esaten da. Gorputz osoaren mugimenduen bidez, eta
bereziki isatsaren bidez, mugitzen da leku batetik bestera.
Isatsak hegats bat du; hegatsak urari bultza egiten dio atze-
ra, eta horrela arraina aurrerantz mugitzen da. Mugimendu
horretan badute bere garrantzia gorputzean dituzten beste
hegatsek, norabidea aldatu eta orekari eusten laguntzen
baitiote.

Uretako lokomozioa

�

Arrainen mugimendua.

Arraina zeharka ebakita.

BizkarrezurraArraben
guruina

Igeri-
maskuria

Giltzurruna

Brankiak

Bihotza

Gibela Hestea Kloaka
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