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NOLA ERABILI 
MATERIAL HAU?

- Hitzaurrea -
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NOLA ERABILI MATERIAL HAU?
Helburu nagusia, irakasle gisa, zure ikasleei ikaskuntza esanguratsu bat eskuratzen 
eta elikadura osasuntsuarekiko eta hondakinekiko jarrera aldatzera eramango 
dituen ikasgelarako proiektu bat sotzen laguntzea da.

Dokumentu honek 4 sakontze-fase ditu, helburu zure ikasleak beraien ikaskuntza 
prozesuaren protagonista izatea dutenak. Zure ikasleek ikasgelako proiektu baten 
garapenean esku-hartze zuzena izango dute, behin amaituta “Salvacomidas” 
izeneko ekintzailetzaren barruan parte-hartze lan bezala aurkeztu ahal izango 
duzuen proiektua.

Material didaktiko honen barruan proposatzen diren jarduera guztiak aukerakoak 
dira, baina aurkeztu beharreko amaierako lana erraztuko dizute. 

Atal teoriko bakoitza amaitzerakoan lana gidatzeko taula batzuk aurkituko dituzu, 
Lehen Hezkuntzako zikloen arabera antolatutako ikasgelarako jarduerekin, hala 
nola gutxi gora-beherako tenporalizazio batekin, lan fase ezberdinak  interesaren 
arabera moztu edo luzatu ditzakezularik.

GAI ARDAZLEA EDUKI BLOKEA KONPETENTZIA- 
IKASKUNTZAK

IKASGELAKO 
PROIEKTUA. 

GARAPEN FASEAK

IKASGELAKO 
PROIEKTUA. 

EREMU-IKERKETAKO 
FITXAK

PROIEKTUAREN 
IKERKETA. PARTE 
HARTZEKO LANA
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PLATERAREN ITXURA 
ETA AURKEZPENA: 

GOSARIA / BAZKARIA / 
AFARIA.

ETIKETA NUTRIZIONAL 
ORIGINALA.

ORGANISMOAN 
DITUZTEN ONURAK 

AZPIMARRATU.

SORMENEZ BETERIKO 
MENUAREN 

PROPOSAMENA

1. FASEA

EGOERAREN 
DEFINIZIOA. 
HELBURUEN 
DEFINIZIOA.

2. FASEA

SOLUZIORAKO 
PAUTAK. ANALISI 

KONPARATIBOA ETA 
NEURRIAK.

3. FASEA

HELBURUEN 
LORPENA. 

PLANIFIKAZIOA ETA 
EMAITZAK.

MAKROELIKAGAIAK.

MIKROELIKAGAIAK.

DIETA OREKATUA. 
PORTZIOAK ETA 

PLATERAK/EGUNEKO.

MEDITERRANEAR 
DIETAKO ERREZETA 

SORTA.

APROBESTXAMENDUZKO 
O JANARIA

ERREZETA SORTA.

JOLASERAKO FITXAK

IKASGELAKO JARDUERAK. 
ARCIMBOLDO.

JOLASERAKO FITXAK

IKASGELAKO JARDUERAK. 
ZIRKULU KROMATIKOA.

JOLASERAKO FITXAK

IKASGELAKO JARDUERAK 
ETIKETA NUTRIZIONALA.

JOLASERAKO FITXAK

IKASGELAKO JARDUERAK. 
LORATEGI USAINTSUA.

IKASGELAKO JARDUERA. 
GASTRONOMIA MAPA.

JOLASERAKO FITXAK

IKASGELAKO JARDUERAK. 
1, 2, 3 ERANTZUN 

BEREIRO ERE.

1.1 ELIKAGAI-TALDEEN 
INBENTARIOA.

1.2 FRUTA ETA 
BARAZKIEN 

INBENTARIOA.

2.1 ASTEKO MENUA/ 
ORDEZKO MENUA.

2.2 MENU OREKATUA.

3.1 SORMENEZ 
BETERIKO ETA 

KULTURA ANITZEKO 
MENUA

3.2 HONDAKINIK 
GABEKO MENUA. 

PLATER JASANGARRI 
BERRIEN SORRERA.

0. NOLA ERABILI MATERIAL HAU?
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 Unitate didaktiko honen atal bakoitzak informatzeko lehen saio bana dauka,  
 kontzeptu teorikoak azaltzen lagunduko zaituena.

 Hitz batzuk kolore urdinean eta azpimarraturik  ageri direla ikusiko duzu.  
 Hitz hauek erreferentzia egiten dioten webgunerako estekak dira, gaian  
 gehiago sakondu edo gehiago jakin nahi izanez gero. Oroitu lotura   
 kurrikularra duzula eskura ikastaroaren programazio eta sekuentziazioan  
 laguntzeko. 
 
 Atal bakoitzaren amaieran proposatutako jardueren bidez landu daitezkeen  
 Oinarrizko Konpetentzien eta eremu kurrikularren eskema-taulak aurkituko  
 dituzu.
 
 Zure ikasleei kontzeptuak barneratzen laguntzeko, lehen koadro sinoptiko  
 bat ere aurkituko duzu dagozkion jokoen fitxekin, ikasitakoa sendotzeko,  
 errepaso moduan balioko diena, baina Gamifikazioaren metodologia   
 didaktikoarekin.
 
 Ondorengo jakintza-eskalan, zure ikasleek ikasitakoan sakondu eta ikasitakoa
 aplika dezaten ikasgelarako bigarren jarduera bat uzten dizugu, taldean, 
 Ikaskuntza kolaboratiboaren, Flipped Classroomaren eta Adimen Anitzen  
 metodologiekin bat datorrena.
 
 Berbera ikasgelan aurrera eramateko, Lehen Hezkuntzako ziklo bakoitzera  
 egokitutako jarduera anitzen koadro orientagarri bat errazten dizugu.   
 Aukeratu zure taldeari hobekien egokitzen zaiona! Jarduera hauek gainera  
 izaera disziplina-anitza dute, beste esparru edo irakasgai batzuetan ere  
 eraman daitezkeelarik aurrera.
 
 Ikasgelak jolaserako fitxak eta talde jarduera burutu eta gero, ikasleak prest  
 egongo dira ikasgelako proiektuaren garapenarekin hasteko. 
 
 Horretarako azken blokean eremu-ikerketarako fitxa sorta bat uzten dizugu,  
 adierazle gisa (inbentarioa, analisia, konparaketa eta planifikazioa) parte- 
 hartze proiektuari forma ematen lagunduko zaituztenak: menu edo plater  
 osasuntsu bat, haren jasangarritasuna eta prestakuntzan eragindako   
 hondakinak minimoak izatea kontuan hartuz.

 Jarduera hauek denborarekin elikaduran aldaketa iraunkorrak eragitea eta  
 ikasgelako proiektuaren bidez ebalua ahal ditzazula espero dugu.

 Ziur gaude primerako proiektua egingo duzuela!

0. NOLA ERABILI MATERIAL HAU?
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NUTRIZIOAREN ETA ELIKADURAREN 
ARTEAN DESBERDINTZEN DUGU.

- 1. Teoria  -

Lehen bloke honetan nutrizioaren eta elikaduraren arteko ezberdintasuna, existitzen 
diren elikagai motak eta haien funtzioak aztertuko ditugu.
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Elikatzerakoan ez dugu soilik gosea edo jateko gogoa dugulako jaten, batez ere 
elikagaiek gure gorputza egoki ibiltzeko indarra eta energia ematen dizkigutelako 
baizik.

Baina ondo elikatzeko nutrizioa zer den ezagutu behar dugu eta hala, zer jan behar 
dugun jakin.

Nutrizioa elikatzerakoan jazotzen diren prozesu fisiologikoen multzoa da, haren 
bitartez gure gorputzak elikagaiek dituzten sustantzia kimikoak jaso, eraldatu 
eta erabiltzen ditu. Edo bestela esanda, nutrizioa gorputzak elikagaien sustantzia 
nutritiboak eraldatu eta aprobetxatzen dituen modua da.

Batzuek eguneroko jardueretarako beroa eta energia 
ematen dizkigute, beste batzuek gorputzeko 
prosezuak eta zeluletan gertatzen diren erreakzio 
kimikoak erregulatzen dituzte eta beste batzuek 
organismoa konpontzen eta berritzen dute, haren 
garapenerako beharrezko dena eskeiniz.

Organismoak irentsi behar ditugun sustantzien 
(elikagaien) etengabeko hornidura behar du, ez 
soilik elikatzeko beharrari erantzuteko, baizik 
eta gure gorputzarengan betetzen dituzten 
funtzionamendu zehatzengatik.

Elikagai hauek jakietan aurkitzen ditugu eta 
bi taldetan banatzen dira: makroelikagaiak eta 
mikroelikagaiak.

TESTUINGURUAN KOKATZEA.

Esnegaiak Haragia Arraina eta mariskoak Zerealak

Pasta, arroza eta lekak Fruitu lehorrak Fruta Barazkiak

Arraultzak Olioak eta gantzak 
(gurina)

Edariak Gozokiak

Konparaketa bat egin 
beharko bagenu, gure 
gorputza auto bat 
bezalakoa dela esango 
genuke eta elikagaiak 
erregaiak. Erregaiaren 
kantitatearen eta 
kalitatearen arabera 
gorputza hobeto edo

okerrago ibiliko da.

1. NUTRIZIOAREN ETA ELIKAdURAREN ARTEAN dESBERdINTZEN dUGU.

https://www.ucm.es/nutricioncarbajal/
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PROTEINAK:

Metabolismoarentzako ezinbestekoak dira gorputzeko organo guztien 
formakuntza, garapen eta eraberritzean parte hartzen baitute, hezur eta 
muskuloei forma eman, organismoa energiaz hornitu eta zeluletan funtzio 
garrantzitsuak betetzen dituzte.

Proteinak animali jatorriko elikagai guztietan aurki daitezke, haragia, erraiak, 
barrukiak (gibela, giltzurrunak, tripakiak), arraina, arraultzak eta esnea bezalako 
elikagaietan, eta baita lekak, fruitu lehorrak eta soja bezalako landare jatorriko 
elikagaietan ere.

MAKROELIKAGAIAK.
Makroelikagaiak proteinetan, karbohidratoetan (gluzidoak edo hidrato-karbonoak 
bezala ere ezagutuak) eta lipidoetan (edo gantzak) multzokatzen dira.

Fibra eta ura ez dira makroelikagaiak, baina talde honetan jasotzen dira elikagai 
gehienetan kantitate esanguratsuan egonik, biek organismoarengan eragin zuzena 
daukatelako.

 Ura giza gorputzaren osagai nagusia da. Beste sustantzia batzuen   
 disolbatzaile gisa jokatzen du, zelulen erreakzio kimikoetan parte hartzen  
 du eta digestio funtzioa errazten du, organismoaren hondakinak ezabatzeko  
 bidea delarik gainera.
 
 Fibrak odoleko glukosa (azukrea) eta kolesterol mailak gutxitzen ditu eta  
 digestio-aparatuari oinarrizko laguntza ematen dio.

Egin dezakegun elikagaien beste sailkapen bat, haien Funtzio nagusien
araberakoa da: 

 Elikagai energetikoak. Erregai zelular gisa dabiltza, karbohidratoen taldean  
 aurki daitezke.

 Elikagai plastikoak. Organismoaren birsortzaile gisa dabiltza. Proteinen   
 taldean aurki daitezke, nahiz eta kantitate txikiagoetan ere beste elikagai  
 mota batzuk erabiltzen diren.

1. NUTRIZIOAREN ETA ELIKAdURAREN ARTEAN dESBERdINTZEN dUGU.

https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/compo_proteinas.htm?ca=n0
https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/composicion_alim.htm?ca=n0
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GLUZIDOAK EDO HIDRATO-KARBONOAK: 

2 motatakoak daude, azukre sinpleak deiturikoak, irentsi eta berehala 
askatzen direnak, eta konplexuak, liberazio motelekoak eta asetze gaitasun 
handiagokoak direnak. Biak muskuloek eta organismoak ibiltzeko behar duten 
energiaren hornitzaile dira.

Karbohidrato sinpleak azukre-kanaberetan (azukre beltza), erremolatxa 
azukreetan, eztia edo marmeladan, hala nola fruta zukuetan eta platanoak edo 
pasak bezalako fruta batzuetan aurkitzen ditugu.

Karbohidrato konplexuak, zerealetan, ogian eta pastan (garia, artoa, garagarra, 
oloa eta zekalea), zein almidoia duten elikagaietan, esaterako arrozan eta 
tuberkuluetan (patatak eta batatak) aurkitzen ditugu.

Txitxirioak, dilistak, babarrunak, ilarrak eta soja bezalako lekak talde honen 
barnean daude baita ere, anana eta fruitu gorriak (marrubiak, gereziak) 
bezalako fruta batzuen antzera.

LIPIDOAK: 

Gantzek gorputzarentzako beste energia iturri zuzen bat osatzen dute, 
karbohidratoek eta proteinek baino are kaloria gehiago erraztuz. Lipidoak 
organoak babestu eta sostengatzen dituzten gantz-ehundurak osatzeaz 
arduratzen dira, isolatzaileak baitira.

Mintz zelularraren parte dira baita ere eta prozesu zelular batzuk erregulatzen 
dituzte, bitamina liposolubleen (A, E, D, edo K beste batzuren artean) 
ahoratzea erraztearekin batera.

Lipidoen artean ikusten diren gurina, margarina, oliba olioa edo haragiaren 
gantza bezalakoak ez ezik, esneak, arraultzek, fruitu lehorrek zein arrainak 
dituzten gantz ikusezinak ere ditugu.

1. NUTRIZIOAREN ETA ELIKAdURAREN ARTEAN dESBERdINTZEN dUGU.

https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/compo_hidratos.htm?ca=n0
https://www.ucm.es/data/cont/docs/458-2013-07-24-cap-6-grasas.pdf
http://badali.umh.es/assets/documentos/pdf/artic/grasa.pdf
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NUTRIZIOAREN ETA ELIKADURAREN 
ARTEAN DESBERDINTZEN DUGU.

- 1. Ikasgelako Jarduerak -

APLIKATUTAKO
METODOLOGIA OINARRIZKO KONPETENTZIAK

Ikaskuntza 
kolaboratiboa

Mundu Fisikoarekin elkar eragiteko Konpetentzia
Norberaren Auronomia eta Ekimena.
Konpetentzia Linguistikoa.
Giza eta Arte-Kulturarako Konpetentzia.

Flipped Classroom. Konpetentzia Digitala.
Matematikarako Konpetentzia.

    LOTURA KURRIKULARRA

Natura, Gizartea eta Kultura Ingurunearen Ezagutza.

Arte Hezkuntza

KONPETENTZIA TAULA



JARDUERA PROPOSAMENA . 1
Webgunean dagozkion fitxa guztiak aurkituko dituzu.
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KOADRO SINOPTIKOA
JOLASERAKO FITXAK

2. JARDUERA PROPOSAMENA
Guiseppe Arcimboldo (Milan, 1527- 1593)  
Errenazimenduko artista bat izan zen. 
Bere artelanak bakarrak eta bereziak dira, 
bere margolan gehienak antropomorfoak 
baitira, giza siluetak frutak, barazkiak, 
haragia eta arraina bezalako objektu ugari 
erabiliz marraztuz.

Hura ikertuz, ikasleek elikagai talde bakoitza eta haien balio nutrizionala 
desberdintzen eta baloratzen ikasiko dute, ikuspuntu original eta artistiko batetatik 
abiatuta.
 
 Eska iezaiezu zure ikasieeI taldeetan Arcimboldo artista italiarraren margolan  
 bat aukeratzeko.
 
 Lan-talde bakoitzak margolan bana aukeratu behar du bertan ageri diren  
 elikagai taldeak, hala nola haien nutrizio-propietateak deskribatzeko.
 
 Margolan batzuetan urtaroko produktuak agertzen direla aprobetxatu   
 dezakezu sasoiko produktuetaz hitzegiteko.
 
 Amaitzeko, egindakoa amankomunean jartzeko saio bat egin dezakezu, talde  
 bakoitzak amaierako lana gainerako ikaskideei aurkeztuko dielarik. 
 

GAI ARDAZLEA  EDUKIA FITXA ZBK.

ELIKAGAI TALDEAK  2

KARBOHIDRATOAK

LIPIDOAK

6

3, 9

MAKROELIKAGAIAK

IKASITAKOA 

SENDOTZEN 

DUGU

IKASITAKOAAPLIKATZEN
DUGU

1. NUTRIZIOAREN ETA ELIKAdURAREN ARTEAN dESBERdINTZEN dUGU.

https://rz100arte.com/arte-ninos-arcimboldo-al-alcance-los-mas-pequenos/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
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LANERAKO ARGIBIDEAK TENPORALIZAZIOA

LEHEN 
HEZKUNTZAKO

1. ZIKLOA

Fotokopia ezazu pertsona baten perfilaren 
marrazkia. Hala, ume bakoitzak bere artelana 
sortu ahalko du Arcimboldoren estiloan!

Eska iezaiezu figura osatu arte bat datozen 
jakiak erabiltzeko eta ondoren marrazkia 
margotzeko.

Ume bakoitzak ahozko aurkezpen bat egingo du 
bere erretratua osatzen duten elikagai-taldeak 
azalduz eta nutrizio-taldeekin lotuz.

1. Saioa. Materialaren 
banaketa eta jardueraren 
azalpena. Jarduerari hasiera 
ematea.

2. Saioa. Jardueraren 
garapena.

3. Saioa. Amankomunean 
jartzea eta taldean 
hausnarketa egitea.

LEHEN 
HEZKUNTZAKO

2. ZIKLOA

Eska iezaiozu lan-talde bakoitzari margolan bat 
aukeratzeko. Elikagai -multzo bakoitzari eta 
haien nutrizio-taldeei buruzko informazioa batu 
beharko dute.

Talde bakoitzak azalpen panel txiki bat osatuko 
du, DIN A3 tamainako kartulina banatan, ahoz 
ikertutakoa azalduz.

Zintzilika itzazue guztiak ikasgelan edo 
korridorean mural gisa!

1. Saioa. Jardueraren 
azalpena. Jaruderari hasiera 
ematea. 

2. Saioa. Jardueraren 
garapena.

3. Saioa. Amankomunean 
jartzea eta taldean 
hausnarketa egitea.

LEHEN 
HEZKUNTZAKO

3. ZIKLOA

Lan-talde bakoitza margolan zehtz bana 
ikertzeaz arduratuko da. Horretarako, bilaketa 
hau interneten bidez bideratu dezakezu, 
webquest modura, ikasleei bilatzailean 
“Arcimboldo”, “erretratoa”, “margolana”, 
“frutak” hitz gakoak, hala nola aukeratutako 
margolanean agertzen diren jakiak bila ditzatela 
eskatuz. 

Talde bakoitzak gainerako ikaskideei bilaketaren 
emaitzak azalduko dizkie: elikagaiak eta 
nutrizioa.

1. Saioa. Jardueraren 
azalpena. Jaruderari hasiera 
ematea. 

2. Saioa. Jardueraren 
garapena.

3. Saioa. Amankomunean 
jartzea eta taldean 
hausnarketa egitea.

1. NUTRIZIOAREN ETA ELIKAdURAREN ARTEAN dESBERdINTZEN dUGU.
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- 2. Teoria  -

Lehen bloke honetan nutrizioaeren eta elikaduraren arteko ezberdintasuna, 
existitzen diren elikagai motak eta haien funtzioak aztertuko ditugu.

NUTRIZIOAREN ETA ELIKADURAREN 
ARTEAN DESBERDINTZEN DUGU.
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MIKROELIKAGAIAK.
Talde honetan daude bitaminak eta gatz mineralak daude, batez ere, fruta eta 
barazkietan aurki daitezkenak.

Haren izenak, “mikro”, adierazten duen bezala, kantitate txikietan ageri dira, baina 
ezinbestekoak dira nahiz eta giza gorputzak behar dituen kantitateak gramo milare 
edo are milioirenetan neurtu (traza elementuak edo oligoelementuak).

Mikroelikagaien funtzio nagusia erregulazio funtzioak bezalako funtzio biokimikoak 
erraztu eta kontrolatzea da. Nerbio funtzioetan eta muskuloen garapen egokian ere 
parte-hartzen dute.

Frutak eta barazkiak kolore gamaren arabera multzokatu daitezke, kolorea ematen 
dieten pigmentuak errealitatean fitoelikagaiak baitira, balio nutrizional zehatzik ez 
badute ere, epe luzera osasunarentzako erabakigarriak direla erakutsi duten jatorri 
begetaleko sustantziak.

ZURIA:

Elikagai zuriei polifenol izeneko osagai batek ematen die kolorea, propietate 
antioxidatzaileekin. Potasioan aberatsak dira, propietate diuretikoak 
dituztenak, eta niazina eta C bitamina iturria izan daitezke. Gainera baratxuria 
eta tipula bezalako elikagaiek alizina daukate, propietate antibiotikoak dituen 
konposatu bat.

HORIA-LARANJA: 

Kolore horiko eta laranjako fruta eta barazki askok haien kolorea betakaroteno 
izeneko antioxidatzaileari zor diote, gorputzean A bitamina bilakatzen dena. A 
bitaminak oinarrizko funtzioak betetzen ditu, gorputzeko ehunen konponketa, 
hezurren eta hortzen osakera, infekzioen aurkako erresistentzia eta ikusmen 
egokia. Zitrikoak bezalako frutek C bitamina daukate, antioxidatzailea dena, 
eta folatoa, B bitamina bilakatzen dena.

1. NUTRIZIOAREN ETA ELIKAdURAREN ARTEAN dESBERdINTZEN dUGU.

https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/compo_vitaminas.htm?ca=n0
http://www.colorsofhealth.com/colors/index.shtml
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GORRIA: 

Kolore gorriko jakiak antioxidatzaile indartsuak dira eta likopenoan 
aberatsak, osasun kardiobaskularra eta odol-zirkulazioa hobetzen dituzten 
mantenugaiak. Potasioa eta selenioa bezalako mineralak ere badituzte, 
sistema inmunologikoa eta memoria indartzen laguntzen dutenak. Horretaz 
gain, A, B9 eta C bitaminaz hornitzen gaituzte.

BERDEA: 

Fruta eta barazki berdeek klorofilari zor diote haien kolore berezia, klorofila 
begien osasunarekin lotuta dago. Dituzten bitamina eta mineralak arazgarriak 
dira, defentsak indartzen dituzte, eta K bitamina eta potasioari esker, azido 
folikoarekin batera bihotzaren funtzionamendu egokia mesedetzen dute.

MOREA: 

Aranei haien kolore morea efektu antioxidatzaileak eta antiinflamatorioak 
dituen antozianina bezalako fabonoideek ematen diete. Narriadura kognitiboa 
atzeratzen eta kalte zezularra prebenitzen laguntzen dute.

1. NUTRIZIOAREN ETA ELIKAdURAREN ARTEAN dESBERdINTZEN dUGU.
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- 2. Ikasgelako Jarduerak  -

APLIKATUTAKO METODOLOGIA OINARRIZKO KONPETENTZIAK

Ikaskuntza kolaboratiboa.

 Mundu Fisikoarekin elkar Eragiteko Konpetentzia
 Norberaren Auronomia eta ekimena.

 Giza eta Arte-Kulturarako Konpetentzia.

 Matematikarako Konpetentzia.

    LOTURA KURRIKULARRA

Natura, Gizartea eta Kultura Ingurunearen Ezagutza.

Arte Hezkuntza.

NUTRIZIOAREN ETA ELIKADURAREN 
ARTEAN DESBERDINTZEN DUGU.

KONPETENTZIA TAULA



1. JARDUERA PROPOSAMENA. 
Webgunean dagozkion fitxa guztiak aurkituko dituzu.
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KOADRO SINOPTIKOA
JOLASERAKO FITXAK

2. JARDUERA PROPOSAMENA. 
 
Zirkulu kromatikoa funtsezko elementua da 
kolorearen azterketan. 

Barazki eta fruten koloreek haien 
mantenugaiekin harreman zuzena dutela eta 
organismoan eragin nabarmena dutela ikusi 
berri dugu...

Zergatik ez dugu zirkulu kromatiko bat egiten 
fruta eta barazkiekin? Zure ikasleei benetan 
gustatuko zaie! 

GAI ARDAZLEA  EDUKIA FITXA ZBK.

BITAMINAK ETA GATZ 
MINERALAK 2

KOLORE GORRIA 5

KOLORE HORIA 7

KOLORE BERDEA 9

MIKROELIKAGAIAK

IKASITAKOA 

SENDOTZEN 

DUGU

IKASITAKOAAPLIKATZEN
DUGU

1. NUTRIZIOAREN ETA ELIKAdURAREN ARTEAN dESBERdINTZEN dUGU.

https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/#
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/#
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/#
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/#


16

LANERAKO ARGIBIDEAK TENPORALIZAZIOA

LEHEN 
HEZKUNTZAKO

1. ZIKLOA

Fotokopia ezazu kolorerik gabeko zirkulu 
kromatiko bat, soilik zirkuluaren marrekin eta 
atalekin.
 
Eska iezaiezu jakiak  kolorearen arabera 
zirkulu kromatikoarekin bat etortzeko moduan 
antolatzea, zirkulua osatu arte.

Originalagoa izatea nahi baduzu, frutak eta 
barazkiak plastilinarekin egin ditzakezue!
 
Plastilina oinarri gisa erabiliko duzuen kartulinari 
itsasteko, oroitu itsaski zuri geruza bat zabaltzea 
figura amaitu duzunean. Lehortzerakoan 
gogorra eta disdiratsua geldituko da. 

1. Saioa. Materialaren 
banaketa eta jardueraren 
azalpena. Jarduerari hasiera 
ematea.

2. Saioa. Jardueraren 
garapena.

3. Saioa. Jarduerari amaiera 
ematea eta ondorioak 
ateratzea.

LEHEN 
HEZKUNTZAKO

2. ETA 3. 
ZIKLOAK

Talde bakoitzak zirkulu kromatikoaren atal bat 
egingo du kolore bat aukeratuz. Kartulinak 
triangelu formakoa izan behar du, alde borobildu 
batekin “gaztatxo” baten antzera.

Eska iezaiezu ikasleei kartulinan aukeratutako 
kolorea duten fruta eta barazkien irudiak 
itsasteko.
 
Elikagaien onura nutrizionalak ere gehi 
ditzakete.
 
Emaitza azaltzeko triangelu formako azalpen-
panel bat egin dezakete DIN A3 tamainako 
kartulina bat erabiliz eta ikasitakoa ahoz 
azalduz.
 
Jarduera borobil-borobila gera dadin, proposa 
iezaiozu talde bakoitzari aurkezpenaren egunean 
aukeratutako kolore bereko arropa janztea.
 
Talde guztiek aurkezpena amaitu eta gero 
triangeluak elkarrekin lotu, zirkulu kromatiko 
haundi bat osatuko duzue!

1. Saioa. Jardueraren 
azalpena eta hasiera 
ematea.

2. Saioa. Jardueraren 
garapena.

3. Saioa. Jarduerari amaiera 
ematea eta ondorioak 
ateratzea.

1. NUTRIZIOAREN ETA ELIKAdURAREN ARTEAN dESBERdINTZEN dUGU.



GEURE BURUA GEURE BURUA 
AKTIBATZEN DUGUAKTIBATZEN DUGU
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- IKASGELAKO PROIEKTUA. 1. FASEA. -

Eremu-ikerketako 1.1. fitxa. ELIKAGAIEN INBENTARIOA – ELIKAGAI BASATI BAT 
AGERTU DA!
Ziur txangoak gogoko dituzula, ba aste hontan supermerkatura joateko ordua da!

 Ez galdu begi bistatik erosketak egitera joaten den familiako kide hori eta  
 gorde itzazu supermerkatuko produktuen liburuxka ezberdinak.
 Moztu itzazu bertan aurkitzen dituzun jakiak: haragia, arraina, zerealak,   
 esnekiak... lan ona egin, polita geratu dadila!
 Janaria moztu eta gero antola ezazu elikagai-taldeetan haien mantenugaien  
 arabera: proteinak, karbohidratoak eta lipidoak.

Eremu-ikerketako 1.2. fitxa. FRUTA ETA BARAZKIEN INBENTARIOA – EZ ZAITEZ 
ZER ESAN JAKIN GABE GELDITU!
Inoiz gorritu al zara ikasgelan ikasgaia ez jakiteagatik? Fruta eta barazkiekin gerta ez 
dakizun, ekin diezaiogun ikerketari!

 Lor itzazu supermerkatuetako liburuxka ezberdinak.
 Moztu barazki eta fruta freskoak, zenbat eta gehiago, are eta hobeto!
 Taldeka itzazu kolorearen arabera, bakoitzaren bitaminak eta gatz mineralak  
 adieraziz. Inork aurkitu al du moreren bat? Arrosa kolorekorik?

NUTRIZIOAREN ETA ELIKADURAREN 
ARTEAN DESBERDINTZEN DUGU.
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DIETA OREKATUA.

- 1. Teoria -

Bigarren bloke honetan dieta orekatuaren inguran arituko gara eta hura nola lortu 
ikusiko dugu.
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Dieta orekatu bat, elikagai guztiak dituena hori da. Egiten den ariketa edo esfortzu 
fisikoaren arabera, mantenugai energetiko (kaloria) kantitate egokiaz hornitzen 
duena eta makro eta mikroelikagai anitzak dituena (proteinak, lipidoak, gatz 
mineralak eta bitaminak).

Platerean elikagai talde bakoitza orekatuz, nutrizio egoera ezinhobea lortuko dugu. 

Osasunaren Munduko Erakundearen OME gomendioak jarraituz, eguneroko 
kontsumorako ondorengo makroelikagaien proportzioak finkatzen dira.

 Proteinek osotara kontsumitutako kalorien % 10-15a suposatu behar dute.
 
 Lipidoen ekarpenak ezin du osotara kontsumitutako kalorien %30-35a baino  
 gehiago izan.
 
  Gantz ez aseak, arrainean, aguakateetan, fruitu lehorretan eta ekilore,
  oliba eta soja olioetan aurkitzen direnak, gantz aseak (haragi
  koipetsuan, gurinan, palma eta koko olioan, esne-gainan, gaztan eta
  txerri gantzean aurki daitezkeenak) baino gomendagarriagoak dira.

  Trans gantzak, industrialki produzituak eta pizza izoztuetan, tartetan,  
  gailetetan, pasteletan, olatetan, sukaldeko olioetan eta koipeztatutako
  saltsetan, hala nola animalia hausnarkarien trans gantzetan (behiak,
  ardiak eta ahuntzak bezalako ausnarkarien haragian eta esnekietan)
  aurki daitezke eta erabat ekidin behar dira.

 Karbohidratoek (gluzidoak) osotarako kalorien %50-55eko ekarpena egin  
 behar dute.

Karbohidrato sinpleak (azukre sinpleak). Osotara 
kontsumitutako kalorien %5-10 baino gutxiago. Eztian, 
marmeladetan eta fruta zuku eta kontzentratuetan aurki 
daitezke. 50 gramo edo 12 goilarakadatxo. 

Karbohidrato konplexuak. Karbono hidratoek %30eko 
ekarpena, zerealak eta tuberkuluak, hala nola pasta, arroza, 
patata eta lekak.

TESTUINGURUAN KOKATZEA.

PROTEINAS

LÍPIDOS

GLUCIDOS

30%
15%

55%

PROTEINAK

LIPIDOAK

GLUCIDOAK

%30
%15

%55

2. dIETA OREKATUA 

http://www.colorsofhealth.com/colors/index.shtml
https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/la_dieta_equilibrada.htm?ca=n0
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
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GOMENdATUTAKO GUTXI GORA 
BEHERAKO KANTITATEAK ETA 

PORTZIOAK.
Gomendatutako proportzioa ziurtatzeko, portzio bakoitzak ume baten esku gainean 
sartzen denaren baliokide izan behar du.

 
 Frutak eta barazkiak. Egunean gutxienez 400 gr. (bost portzio) fruta eta  
 barazki, patatak, batatak, manioka eta fekula duten beste tuberkulu batzuk  
 izan ezik.
 
 Gatz iodatua. 5 gr. baino gutxiago (egunean goilarakadatxo bat gutxi gora  
 behera). Espezia eta usain-belarren erabilerak jakien zaporea areagotzen du  
 gatzaren erabilera gehiegirik egin gabe.

GRUPO DE ALIMENTOS PORCIONES 4 a 6 AÑOS a 12 AÑOS

FRUTAK 2-3 FRUTA FRESKO 1/2.
KIKARA 1/3 BAT ZUKU.

POTERATUTAKO FRUTA 1/4 BAT.

FRUTA FRESKO 1.
KIKARA 1/2 BAT ZUKU.

POTERATUTAKO FRUTA 1/3 BAT.

BARAZKIAK 2-3 KIKARA 1/4 EGOSITAKO BARAZKI.
KIKARA 1/2 ENTSALADA

KIKARA 1/2 EGOSITAKO BARAZKI.
KIKARA 1 ENTSALADA.

2. dIETA OREKATUA 

ELIKAGAI TALDEA PORTZIOAK 4-6 urte 12 urte arte

https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/nutrition/Paginas/Energy-In-Recommended-Food-Drink-Amounts-for-Children.aspx
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% TOTAL 
CALORÍAS /DÍA PROTEÍNAS CARBOHIDRATOS LÍPIDOS FRUTAS Y VERDURAS

(MICRONUTRIENTESS)

GOSARIA %25 %25 %25 %50

HAMAIKETAKOA/ ASKARIA %10 %20 %50 %30 PIEZA 1

BAZKARIA %30 %15 %55 %35 PIEZA 1

AFARIA %25 %20 %30 %50

KARBOHIDRATOAK.
ZEREALAK/ OGIA 6-11 OGI XERRA1/2.

KIKARA 1/3 PASTA EDO ARROZ.
KIKARA 1/2 ZEREAL LEHOR.

2-3 GAILETA GAZI

OGI XERRA 1
KIKARA 1/2 PASTA EDO ARROZ .

3/4 KIKARA ZEREAL LEHOR.
4-5  GAILETA GAZI

PROTEINAK / HARAGIA ETA 
ARRAINA 2 ARRAULTZ 1

HARAGI EDO ARRAIN PORTZIO 1
KIKARA 1/3 LEKA (BABAK, BABARRUNAK, DILISTAK)

1 EDO 2 ARRAULTZ
2-3 PORTZIO HARAGI EDO ARRAIN

KIKARA 1/2 LEKA (BABAK, BABARRUNAK, 
DILISTAK)

ESNEKIAK ETA DERIBATUAK 2-3 KIKARA 1/2 ESNE
JOGURT 1

GAZTA ZATI 1/2

KIKARA 1 ESNE
JOGURT 1

GAZTA ZATI 1

GANTZAK 3-6 OLIBA OLIO GOILARAKADA 1
10 GR. GURIN 

OLIBA OLIO GOILARAKADA 1
10 GR. GURIN 

2. dIETA OREKATUA 

% KALORIAK 
OSOTARA / 
EGUNEKO

PROTEINAK KARBOHIDRATOAK LIPIDOAK FRUTAK ETA BARAZKIAK 
(MIKROELIKAGAIAK)



22

- 1. Ikasgelako Jarduerak -

APLIKATUTAKO METODOLOGIA OINARRIZKO KONPETENTZIAK

Ikaskuntza kolaboratiboa.

 Mundu Fisikoarekin elkar Eragiteko Konpetentzia
 Norberaren Auronomia eta Ekimena.
 Konpetentzia Linguistikoa.

Flipped Classroom.  Konpetentzia Digitala.
 Matematikarako Konpetentzia.

    LOTURA KURRIKULARRA

Natura, Gizartea eta Kultura Ingurunearen Ezagutza

Matematika Alorra

DIETA OREKATUA.

KONPETENTZIA TAULA



1. JARDUERA PROPOSAMENA. 
Webgunean aurkituko dituzu dagozkion fitxak.
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KOADRO SINOPTIKOA
JOLASERAKO FITXAK

2.JARDUERA PROPOSAMENA.
Kontsumitutako elikagai eta platerrek, organismoan 
eragiten dituzten onuren ikuspuntutik egindako 
Konparaketa analisi  baten bidez, ikasleek elikagai talde 
bakoitza desberdintzen eta etiketa nutrizionalaren  
irakurketa eta interpretazioaren bidez  berberak 
baloratzen ikasiko dute.

Eska iezaiezu ikasleei taldeka produktu eta elikagaien 
etiketa nutrizionalak biltzeko.

 Talde berdinetan lan eginez, mantenugai ezberdinek organismoaren gain  
 dituzten efektuak zeintzuk diren aztertu eta aurkitu beharko dituzte.

 Bisualago egiteko, eska iezaiezu giza gorputzaren silueta batean elikagai  
 bakoitzarekin onurak jasotzen dituzten gorputzatalak eta organoak   
 seinalatzeko. Emaiezu sormenez jokatzeko aukera!

 Saioa ikasitakoa amankomunean jarriz amai dezakezu, talde bakoitzak   
 lortutako emaitzak gainerakoei azalduko dizkielarik.
 

GAI ARDATZA  EDUKIA FITXA ZBK.

ESNEKIAK 5

FRUTAK ETA BARAZKIAK 3

PLATER OSASUNTSUA 9

JATORDUAK: GOSARIA, 
BAZKARIA ETA AFARIA 8, 9

ASTEKO MENUA 10

DIETA OREKATUA

IKASITAKOA 

SENDOTZEN 

DUGU

IKASITAKOA
APLIKATZEN

DUGU

2. dIETA OREKATUA 

https://www.alimentador.es/
http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/nutricional.html
http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/nutricional.html
http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/etiquetado.html
http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/ventajas.html
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
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Informazio nutrizionala: 
produktuaren 100 gr. edo 100 ml. 
bakoitzeko, berberak duen balio 
energetikoa eta makroelikagai 
kantitatea eta mikroelikagai 
batzuen (gatza, kolesterola, 
kaltzioa...) kantitatea da, gramotan 
adierazita.

 Kaloriak: Elikagaiak egiten duen 
energia ekarpen kantitatea da, 
kilokalorietan edo kilojul baloreetan 
adierazita.

Mantenugaiaren xehakapena: 
Portzio batean (gr) eta eguneko 
dietaren balore osoarekiko (%) zein 
kantitatetan dagoen azaltzen du.

Egunean zehar gehienez ere 20 
gramo gantz ase har daitezke 
(haragia, gazta, arraultzak). Gantz 
asegabeak (monoinsaturatuak eta 
poliinsaturatuak) oso osasuntsuak 
dira eta organismoaren 
funtzionamendu eta oreka 
egokiarentzako onuragarriak 
dira (oliba olioa bezalako landare 
jatorriko olioak, intxaurrak, urrak 
eta almendrak bezalako fruitu 
lehorrak, eta sesamoa, lihoa, chia 
edo kalabaza haziak).

Karbohidratoak eta azukreak: 
produktuaren 100 gramoko 10 gr. 
azukre badago, azukrean aberatsa 
den elikagaiaz ari gara, 2 eta 10 
gramo artean badago neurritsuaz 
eta 2 gramotik behera azukre 
gutxikoaz.

Proteinak: Proteinetan aberatsa 
den produktu batek 20 gr proteina 
eskeiniko ditu 100 gramoko, 
neurritsuak 10 eta 20 gramo artean 
eta 10 gramotik behera, proteina 
gutxikoa dela esango dugu.

Beste batzuk: Fibra etiketako oso 
balio garrantzitsua da, zenbat eta 
fibra gehiago egon, orduan eta 
luzaroago digeritu beharko baita eta 
asetasuna areagotuko du. Fibran 
aberatsa den produktu batek 10 
gramo fibra baino gehiago izango 
ditu, neurritsuak berriz 6 eta 10 
gramo tartean eta 5 gramotik 
behera produktuak fibra gutxi duela 
esango dugu.

IKASITAKOA
APLIKATZEN

DUGU

2. dIETA OREKATUA 



25

LANERAKO ARGIBIDEAK TENPORALIZAZIOA

LEHEN 
HEZKUNTZAKO

1. ZIKLOA

Lantalde bakoitzak elikagai eta produktu 
ugariren etiketa nutrizionalak biltzen ditu.

Jaso eta gero eska iezaiezu ikasleei jatorduka 
multzokatzea: gosaria, bazkaria eta afaria.

Azter ezazue elkarrekin talde bakoitzaren 
informazio nutrizionala, organismoaren gain 
dituzten efektuak baloratuz.

1. Saioa. Jardueraren 
azalpena. Jarduerari ekitea.

2. Saioa. Jardueraren 
garapena.

3. Saioa. Jardueraren 
amaiera, eztabaida eta 
ondorioak.

LEHEN 
HEZKUNTZAKO

2. ZIKLOA

Lantalde bakoitzak etiketa nutrizional ugari batu 
behar ditu, gehien/gutxien gustaten zaizkien 
plateretan edo jakietan taldekatuz.

Azter ezazue taldean jaki multzo bakoitzaren 
informazio nutrizionala eta eragin positiboak/
negatiboak.

1. Saioa. Jardueraren 
azalpena. Jarduerari ekitea.

2. Saioa. Jardueraren 
garapena.

3. Saioa. Jardueraren 
amaiera, eztabaida eta 
ondorioak.

LEHEN 
HEZKUNTZAKO

3. ZIKLOA

 Lantalde bakoitzak plater/jaki ugariren etiketa 
nutrizionalak biltzen ditu.

Talde bakoitzak etiketa berriak diseinatu beharko 
ditu, balioak elikagaiak organismoan dituen 
onurak eta betetzen dituen funtzioengatik 
ordezkatuz.

1. Saioa. Jardueraren 
azalpena. Jarduerari ekitea.

2. Saioa. Jardueraren 
garapena.

3. Saioa. Jardueraren 
amaiera, eztabaida eta 
ondorioak.

2. dIETA OREKATUA 



Eremu-ikerketako 2.1 fitxa. ASTEKO MENUA ETA ORDEZKO MENUAREN 
PROPOSAMENA – ONGI ETORRI MISTERCHEFera!
Aste honetan benetako chefa bilakatzeko aukera izango duzu, baina ez ahaztu 
profesionalek menu orekatuak proposatzen dituztela.

 Idaz ezazu fitxa batean aste osoko menua (5 plater/eguneko). Ikastetxeko   
 jantokikoa izan daiteke, etxekoa edo bien arteko nahasketa bat, zuk aukeratu!
 
 Bigarren orrian idaz ezazu zalantzarik gabe jango zenukeen ordezko menu bat.

 Kalkula ezazu plater edo menu bakoitzaren balio nutrizionala eta aurki ezazu   
 proposatu duzun menua zein neurritan den osasuntsua.

Eremu ikerketako 2.2 fitxa. MENU OREKATUA – KONTUZ, EZ GALDU OREKA!
Ekilibristak orekaren inguruan jakin behar duten bakarrak direla uste bazenuen, 
sukaldean ere oso garrantzitsua dela esan beharra dizugu!

 Pentsa ezazu nahiago duzun jatorduak (gosaria, bazkaria ala afaria) zein balio
 nutrizional izan behar duen: proteinak, karbohidratoak eta lipidoak, eta idatzi   
 horietatik izan behar dituen portzentaiak. Esate baterako, gosariak gutxienez 
 %25 proteina izan beharko luke. Indartsu egon beharra dago!
 
 Ondoren, gustatzen zaizunaren arabera, portzentai horiekin bat datozen
 elikagaiak aukera itzazu, baina ez ahaztu denetarik gehitzea, ez egin tranparik!
 
 Konpara itzazu aurreko fitxako menuko plater batzuk hemen 
 proposatutakoarekin eta komenta itzazu ezberdintasunak.

GEURE BURUA GEURE BURUA 
AKTIBATZEN DUGUAKTIBATZEN DUGU
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DIETA OREKATUA.
- IKASGELAKO PROIEKTUA. 2. FASEA. -
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SUKALDE ARDURATSU ETA 
JASANGARRIA.

- 1. Teoria -

Hirugarren blokean mediterranear dietaren inguruko informazioa aurkituko duzu eta 
zergatik hartzen den berbera “aprobetxamenduzko” dietatzat.
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Kulturan eta historian jatea zeinen garrantzitsua izan den bere testuinguruan 
ulertzeko, bi hitz gakoen etimologiara joko dugu: dieta eta gastronomia.

 Dieta hitza “diaita” hitz grekotik dator eta bizi estiloa esan nahi du.

 Gastronomia hitza gaste, “sabela” esan nahi duen hitz grekotik eta nomos,  
 “banatu”, “gobernatu” edo “konpondu” esan nahi duen hitzetik dator, eta  
 sabela gobernatu esan nahi du. 

Zentzu honetan, dieta bat luzaroan eta elementu kultural eta identitario gisa 
transmititutako elikadura estilo bat da. Bere forma testuinguru geografikoak 
eta eskura dauden elikagaiek, hala nola tokian tokiko prestakuntza eta eraldatze 
prozesuek ematen diote.

Mediterranear dieta UNESCO-k Ondasun Kultural Immaterial izendatu zuen 
2010ean. Hau mediterranear dietak nekazal laborantzarekin, arrantzarekin eta 
abeltzaintzarekin, baina baita elikagaiak kontserbatu, eraldatu, prestatu, partekatu 
eta kontsumitzeko moduarekin loturiko ezagutza eta konpetentzia praktikoz 
beteriko ondasuna jasotzen duelako da.

MEdITERRANEAR dIETAKO 
ERREZETA SORTA.

3. SUKALdE ARdURATSU ETA JASANGARRIA

https://www.alimentosdespana.es/es/estrategia-alimentos-espana/dieta_mediterranea/
https://acgn.cat/sobre-la-etimologia-y-significado-de-la-palabra-gastronomia-del-libro-perlas-gastronomicas-sara-castellvi2010/
https://ich.unesco.org/es/RL/la-dieta-mediterranea-00884
https://eprints.ucm.es/id/eprint/37550/1/Carbajal-DietaMed-sostenible-2015.pdf
https://www.alimentosdespana.es/es/estrategia-alimentos-espana/gastronomia/recetas/default.aspx
https://www.alimentosdespana.es/es/estrategia-alimentos-espana/dieta_mediterranea/decalogo_dieta_mediterranea.aspx
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APROBETXAMENdUZKO JANARIA.
Aprobetxamenduzko janaria elikagai guztiak, barazki zatiak bota gabe, 
aprobetxatzen dituen hura da, beste plater batzuen “soberakinak” erabiliz plater 
berriak diseinatzean datza.

Janari mota hau sormenez gainezka dago eta jasangarritasunean, dauka jarrita 
arreta menuak sortzerako orduan erabiltzen diren osagai guztien erabateko 
aprobetxamendua bermatzeko. 
 
Mediterranear dieta “aprobetxamenduzko” plater asko izateagatik gailentzen da, 
esate baterako, kroketak, haragi urdaiztatua, gisatutako arraultzopila, ogi-mamiak, 
etab.

Era berean, antzinarotik erabilitako kontserbazio teknika ezberdinek haragi, arrain, 
fruta, barazki eta leken bizitza luzatzeko balio izan dute. Gatzak, kontserbatzaile gisa 
duen faktoreaz gain, ozpinak paper bera jokatzen du ozpinetakoekin. Kontserba latak 
ere beste kontserbazio baliabide bat dira.

Azkenik, sukaldaritzan tresna ugari behar dira janaria prestatzeko, eta poto eta 
edukiontziak janaria kontserbatu eta biltegiratzeko, beraz, aprobetxamenduak 
erabilitako edozein edukiontzi, kaxa, kristalezko pote, eta abarren birziklapena ere 
kontuan hartzen du ingurugiroaren jasangarritasuna bermatzeko.

3. SUKALdE ARdURATSU ETA JASANGARRIA

https://menosdesperdicio.es/recetas
https://menosdesperdicio.es/recetas
https://www.alimentosdespana.es/es/campanas/material-promocional/material-grafico/otros-alimentos/default.aspx
https://menosdesperdicio.es/
https://menosdesperdicio.es/
https://comunicaciencia.bsm.upf.edu/historia-de-la-conservacion-de-alimentos/
https://www.enciclopediadegastronomia.es/articulos/reportajes-gastronomicos/conservas-espanolas.html
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- 1. Ikasgelako Jarduerak -

APLIKATUTAKO METODOLOGIA OINARRIZKO KONPETENTZIAK

Ikaskuntza kolaboratiboa.
Mundu Fisikoarekin elkar Eragiteko Konpetentzia
Norberaren Auronomia eta Ekimena.
Giza eta Arte-Kulturarako Konpetentzia.

Flipped Classroom. Konpetentzia Digitala.

    LOTURA KURRIKULARRA

 Natura, Gizartea eta Kultura Ingurunearen Ezagutza.

Matematika Alorra.

Hezkuntza Artistikoa.

SUKALDE ARDURATSU ETA 
JASANGARRIA.

KONPETENTZIA TAULA



1. JARDUERA PROPOSAMENA. 
Webgunean dagozkion fitxak aurkituko dituzu.
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KOADRO SINOPTIKOA
JOLASERAKO FITXAK

2. JARDUERA PROPOSAMENA.
Gastronomia oro identitate kultural eta lurralde-identitateari loturik dago eta
biak ezagutu daitezke plater tradizionalen historia eta jatorriaren bitartez.

Jakien zaporea areagotu egiten da munduko toki ezberdinetan nola prestatzen 
diren ezagutzen denean, haien zaporearen osagarri erabilitako ongailuak nola 
aprobetxatzen diren, eta nola, sukalde bakoitzean ahalik eta aprobetxamendu 
handiena ematen zaien.

“Ikasitakoa aplikatzen  dugu” atal honetarako zure ikasleekin garatzeko jarduera 
baten ordez, hiru prestatu ditugu. Ez dituzu zertan guztiak egin behar elkarren artean 
independienteak baitira; beraz, ziklo bakoitzean zein garatu nahi duzun aukeratu 
dezakezu.

 Lorategi usaintsua. Landare usaintsuekin eta espezieekin lorategi bat sortzea  
 eta haien propietateen inguruan ikertzea, erabilera bakarreko edukiontziak  
 lorontzi moduan erabiliz.
 
 Gastronomia mapa. Beste lurralde eta herrialdeetako gastronomia ezagutu,  
 plater ezagunen irudiekin mapa ugari sortuz. 

 1, 2, 3. Erantzun berriro ere. Aprobetxamenduzko janaria. Ezagunak diren  
 plater batzuk baloratu eta berriak sortu.

GAI ARDAZLEA  EDUKIA FITXA ZBK.

TRESNAK 7

ELEMENTUEN DISEINUA 8

EDUKIONTZIEN 
BIRZIKLAPENA 1, 2, 7

FRUTEN 
APROBETXAMENDUA 1

OGI XEHETUA 3

KROKETAK 4

URDAIZTATUTAKO 
HARAGIA ETA BESTE 
PLATER BATZUK

6

SUKALDE ARDURATSU
ETA JASANGARRIA

APROBETXAMENDUZKO 
JANARIA

IKASITAKOA 
SENDOTZEN 

DUGU

IKASITAKOA
APLIKATZEN

DUGU

3. SUKALdE ARdURATSU ETA JASANGARRIA

https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
https://salvacomidas.eitfood.eu/juegos/fichas-educativas/
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LANERAKO ARGIBIDEAK TENPORALIZAZIOA

LEHEN 
HEZKUNTZAKO

1. ZIKLOA

Eska iezaiezu ikasleei klasera Tetra Brik 
edukiontzi bana ekartzeko. 

Gure lorategi usaintsuko lorontziak izango dira! 
Oreganoa, basilikoa eta beste landare usaintsu 
batzuk landa ditzakezue.

Eska iezaiezu ikertzeko eta bildutako landare 
bakoitzaren propietateak jasotzen dituzten fitxa 
moduko etiketak diseinatzeko.

Fitxetako argibideak jarraituz, eska iezaiezu 
edukiontziak apaintzeko, (aldizkari  zatiekin, 
margoekin) milaka aukera dago!

Azkenik, edukiontzia lurrarekin bete eta 
aukeratutako haziak landatzea baino ez da 
gelditzen: espezieak eta landare usaintsuak.

1. Saioa. Jardueraren 
azalpena. Jarduerari ekitea.

2. Saioa. Jardueraren 
garapena.

3. Saioa. Amankomunean 
jartzea eta taldean 
hausnarketa egitea.

3. SUKALdE ARdURATSU ETA JASANGARRIA

https://www.cocinista.es/web/es/enciclopedia-cocinista/especias-de-la-a-a-la-z.html
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LEHEN 
HEZKUNTZAKO

2. ZIKLOA

Eska iezaiezu ikasleei, lantaldeka, haien 
inguruari aberastasun kulturala emateko 
gastronomia mapa, bat sortzeko, edozein 
autonomi erkidego, zein Europako edota 
munduko lurralde aukeratu dezakete 
horretarako.

Landu ezazu mapa zeharka Gizarte Zientzien 
alorrean.

Jarduera garatzeko aukera ugari dituzu:

Talde bakoitzak haien familiei prestatzen 
dituzten plater tradizionalen inguruan galdetu 
behar die.
Talde bakoitzak zonalde batetako ohiko platerak 
ikertzen ditu.

Eska iezaiozu talde bakoitzari aukeratutako 
zonaldean ohikoak edo bereziak diren platerak 
biltzeko eta mapa gainean plater bakoitzaren 
irudia itsasteko, collage moduan.

Helburu nagusia gastronomia-kultura 
aberasteko plater berriak, janaria prestatzeko 
beste modu batzuk, zapore konbinazioak, haien 
jatorria, etab. ezagutzea da.

1. Saioa. Materialaren 
banaketa eta jardueraren 
azalpena. Jarduerari ekitea.

2. Saioa. Jardueraren 
garapena.

3. Saioa. Amankomunean 
jartzea eta taldean 
hausnarketa egitea.

LEHEN 
HEZKUN-TZAKO

3. ZIKLOA

Ikasgelan jolasteko joko bat sortuko duzue “1, 
2,3. Berriro erantzun” estiloan.

Lantalde bat kartulinetan elikagai ugari idazteaz 
arduratuko da, batez ere ohiko menu batean  
soberakinak izan daitezkeenak: arroz pixka bat, 
pasta pixka bat, oilasko bular zati bat, etab. 
Beste talde batek kartulinetan plater baten 
prestakuntzan soberan gera litezkeen elikagaiak 
idazteaz ardura daiteke: Pipar erdi bat, ogi barra 
erdia, etab.

Jolasa ondorengoan datza, kartulinak atera eta 
talde bakoitzak txandaka, tokatutako osagaiekin 
plater berri bat proposatu beharko du: Oilasko 
bular zatia + pipar erdia + tipula erdia = oilasko 
“fajitak” (mexikar estiloko platera).

1. Saioa. Jardueraren 
azalpena. Jarduerari ekitea.

2. Saioa. Jardueraren 
garapena.

3. Saioa. Amankomunean 
jartzea eta taldean 
hausnarketa egitea.

3. SUKALdE ARdURATSU ETA JASANGARRIA

https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/taste-atlas-mapa-para-conocer-mejores-platos-cada-gastronomia-mundo


Eremu-ikerketako 3.1 fitxa. SORMENEZ BETERIKO MENUAREN PROPOSAMENA – 
LIKATSUA, BAINA ZAPORETSUA!
Ba al zenekien Mexikon intsektuak ohiko osagaia direla? Herrialde bakoitzak bere 
plater propioak ditu, ezberdinak baina oso goxoak.

 Idaz itzazu fitxa batean ikusitako gastronomia mapa sortzerakoan edo
 mediterranear dietako errezeta sortan ikusitako beste herrialde edo
 lurraldeetako ohiko plater batzuk, edo zuk zeuk beste lekuren batetako plater  
 bereziren bat ezagutzen baduzu konpartitu!
 Bigarren orri batean, egin menu original bat, jatorria adieraziz.
 Ez zaitez gatzila izan, sor ezazu menu internazional eta desberdina, leku  
  hartako kultura gastronomikoaren balioa erakusten duena. 

Eremu-ikerketako 3.2. fitxa. ZERO HONDAKIN PROPOSAMENA – EZINBESTEKOA 
DENA HARTU, EZ GEHIAGO.
Janaria prestatzea oso dibertigarria da, baina sukaldean gaudenean elikagaiak ahalik 
eta gehien aprobetxatu behar ditugu eta ez dugu ezer bota behar.

 Menu oso bat prestatzeko beharrezko diren osagaien fitxak edo bazkari,  
 askari edo afari bat prestatzeko osagaiak lortu.
 Bigarren orri batean  planifika ezazu menu berri bat lehenengo fitxan   
 erabilitako elikagaien konbinazio hauekin. Nahas itzazu nahi bezala eta sortu  
 plater berriak!
 Erabilitako elikagaiei ahalik eta aprobetxamendu handiena atera behar zaie  
 eta gure sukaldeen jasangarritasuna eta hondakinen produkzio eza bultzatu.  
 Eraman praktikara etxean gauza hauek, baina lasai ez dago 0tik 100era bat  
 batean pasa beharrik.

GEURE BURUA GEURE BURUA 
AKTIBATZEN DUGUAKTIBATZEN DUGU

34

SUKALDE ARDURATSU ETA 
JASANGARRIA.

- IKASGELAKO PROIEKTUA. 3. FASEA. -
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GURE PLATERA 
PRESTATZEN DUGU.

Azkenean iritsi gara azken blokera! Hemen, zure ikasleek aurreko gaiak barneratu 
dituzten ikusiko duzu eta haien ezagutzei amaiera bikaina emango diezu zuen 
proiektua lehiaketara aurkeztu ahal izateko.
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 JAKIEN ANTOLAMENdUA. 
KONPOSIZIO BISUALA PLATEREAN.

Janaria begietatik sartzen dela argi dago! 

Plater bat gosegarria da primeran usaintzen duenean; orduan, dastamen-papilak 
martxan jartzen zaizkizu, zapore haiek ahora noiz iritsiko zain. Usaina bezain 
garrantzitsua da haren itxura, dudarik gabe benetako ahogozogarritzat hartzen 
lagunduko duena: polita, disdiratsua, koloretsua eta goxoa.

Sukalde garaikideak arreta handia jartzen dio plateren itxura bisualari, eta hori dela 
eta, aurkezpena eta platerean duen itxura oinarrizkoak dira.

Kontuan hartu beharreko bi aspektu daude:
 
 Jakien disposizioa: nola dauden platerean kokatuta, gainerakoen 
 gainetik arreta bereganatuko duen elikagai nagusia nabarmenduz.

 Elikagaien kolorea eta testura: Elikagai bakoitzaren kolore gama
 aprobetxatuz, itxura orekatu eta konbinatuarekin platerean antolatu,
 elikagaien testura ere kontuan hartuz (krematsua, kurruskaria, itsaskorra,  
 etab.).

 1. SIMETRIA. 

Jakiak platerean simetrikoki eta era orekatuan kokatzen dira.

4. GURE PLATERA PRESTATZEN dUGU
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2. TRIANGULAZIOA.

3. MARRA HORIZONTALAK.

4. MARRA KAKOAK.

Elikagaiak triangelu forman kokatzeak begia plateretik ez ateratzea eragiten du. 
Gainera, erritmo altua gehitzen dio, begiradak angelu bakoitzaren ibilbidea behin eta 
berriro egingo baitu elementu batetik bestera “errebotatuz”.

Osagaiak horizontalki kokatzeak dotoretasuna eta oreka gehitzen dizkio; batez ere, 
platerak laukizuzen forma baldin badauka.

Jaki ezberdinak kurba forman kokatzeak platerari dinamismo handia gehitzen 
dio, giza begiak figura irekiak isteko joera baitauka. Gainera, inpaktu bisual handia 
eragiten du. 

4. GURE PLATERA PRESTATZEN dUGU
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5. ZEHARKAKOA.

Distribuzio hau erraza da, baina platerari erritmo eta dinamismo asko ematen dio.

ELIKAGAIEN KOLOREA ETA TESTURA. 
ANTOLAMENdUA PLATEREAN.

Orokorrean, janariaren koloreak eta testurak, giza begiari elikagaien freskotasunaren 
inguruko informazioa eskaintzen dio, ondo dauden, zein den haien kontserbazio 
egoera, helduak edo berdeak dauden, etab.

Gainera jaterakoan giza begiak informazio hau garunera igorri eta digestio aparatua 
aktibatzen du, urdaileko azidoak eta ahoko dastamen-papilak martxan jarriz. Azken 
hauek, elikagaiak mastekatzerakoan berberak prozesatzeaz arduratzen direnak.

Beraz, plater batean pertzepzio-funtzioak funtzio fisiologikoekin konbinatzen dira.

Ondorioz, elikagai ezberdinen koloreek eta testurek zaporearen eta usainen 
pertzepzioan eragina dute.

4. GURE PLATERA PRESTATZEN dUGU
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KOLOREA.
Koloreak kontserbazio egoera eta tenperatura isladatzen ditu. Esate baterako, kolore 
urdin, txuri eta berdeko elikagaiek freskura transmititzen dute, gorriek eta marroiek 
berriz berotasuna, hori dela eta gorria da jateko gogoa aktibatzeko kolorerik 
egokiena.

Kolorea plater baten oinarrizko aspektua da. Inori ez litzaioke bururatu kolore 
berdeko haragi xerra bero bat jatea, tonuaren arabera berde koloreak egoera txarra 
edo usteltasuna adierazi dezakeelako.

Zirkulu kromatikoa eta kolorearen oreka erreferentziatzat hartuz, platera 
erakargarri, orekatu eta desiragarri egingo dituzten osagai eta jakiak aukeratu behar 
dira.

TESTURA.
Testurak ere adieraz dezake jaki baten kontserbazio egoera adieraz dezake; esate 
baterako, sagar fresko bat hozkatzerakoan, haren testura kurruskaria izatea espero 
da; berritz biguna izango balitz fruta oso heldua edo pasata dagoela adieraziko 
lukeelarik.

Era berean, testurak elikagai batengandik espero den trinkotasunarekin du 
harremana. Adibidez, kontuan izan dezakegu barazki krema paterra eta egositako 
zopa platerra desberdinak direla, baina bi kasuetan “loditasun” maila bat espero da, 
bestela zopa urtsu likidoa hartzen ariko ginateke.

4. GURE PLATERA PRESTATZEN dUGU
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NOLA AURKEZTU 
PARTE-HARTZE LANA.

Unitate didaktiko honetan zehar zure ikasleekin elikadura eta nutrizioaren inguruko 
aspektu ezberdinak landu dituzu. Dieta osasuntsuaren kontzeptuan sakondu eta 
sukalde arduratsu eta jasangarri batekin harremanetan jarri ahal izan dira.

Jadanik, dena ia prest daukazue ikasgelako proiekturako, baina orain lehiaketan parte 
hartzeko unea iritsi da!

 Aukeratu platera.
 Plater bakarra edo lehiaketa honetan proposatzen ditugun hiruak aurkeztu  
 ditzakezu: plater bat gosarirako, beste bat bazkarirako eta beste bat   
 afarirako.

 Aukeratu osagaiak eta egin plateraren argazki bat.
  
  Plastilinarekin: plastilinarekin egindako jakiak modu dibertigarri
  eta originalean aurkeztu ditzakezu. Elikagai bakoitzaren forma
  egitearekin aski da, jaki errealaren kolore eta testuraren antzekoak
  aukeratuz eta Plastika edo Ingurunearen Ezagutza alorretan landuz.

  Collage-teknika erabiliz edo marraztuz: Prestatutako jakiak moztuz,  
  platera aurkeztu dezakezu. Bestela, modu originalean, zuk zeuk   
  marratu dezakezu platera; akuarelak, temperak edo abar erabiliz.  Arte  
  Hezkuntzan lan dezakezu proiektua.

4. GURE PLATERA PRESTATZEN dUGU
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  Benetako elikagaiekin: Aukera hau aukeratzen baduzu, ikasleek
  etxean prestatu ondoren, plateraren argazki bat egin beharko
  dute “goitik ikusita” (plano zenitala) edo zehaztasunez, argazkiaren
  espazio osoa hartuz (lehen planoa). Oroitarazi iezaiezu bloke
  honetako A atalean azaldutako antolamendu bat erabiltzeko eta
  platera osatzen duten elikagaien kolorea eta testurari arreta jartzeko,
  bloke honetako B atalean deskribatutakoa jarraituz.

 
 Igo ezazu informazio nutrizionala eremu pribatutik.
 Oroitu plateraren proposamena igotzerakoan, Word edo Pdf fitxategi bat ere
 gehitu beharko duzula zure plater osasuntsuaren informazio    
 nutrizionalarekin.

 Etiketa nutrizional original eta berezia diseinatzea proposatzen dizuegu,  
 ondorengo elementuekin:

  Makroelikagaiak: proteinak, karbohidratoak eta lipidoak

  Mikroelikagaiak: bitaminak eta gatz mineralak.

  Onurak giza organismoaren gain: Makroelikagaiek eta mikroelikagaiek  
  giza gorputzean dituzten funtzio eta onura nagusien inguruko
  deskribapen laburra.

Nahi izanez gero, zuen platera jasangarri egiten duten arrazoien azalpen bat 
aurkeztu dezakezue, eta elikagaiak nola aprobetxatu dituzuen azaldu, sukaldean 
hondakinik ez sortzea bultzatuz. 

Zorte on guztioi, izan zoriontsu eta hala bazan ala ez bazan, sar dadila kalabazan 
(eta frutan, barazkietan...)!

4. GURE PLATERA PRESTATZEN dUGU
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