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TESTUINGURUA
KARRERAKOA
Aurten, Alboanek eta Entreculturasek "Korrika baten alde" lasterketara gonbidatu nahi zaituzte.
Informazio gehiago euren webgunean www.correporunacausa.org aurki dezakezue.

Unitate didaktiko honetan, hainbat hezkuntza-proposamen aurkituko dituzue hezkuntza-aisialdiaren

esparruko adin eta talde guztietako ikasleekin lan egiteko. Proposamen horiek adin-tarte hauetara

egokituta daude:

• 3-11 urte (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta
hezkuntza-aisialdiko taldeak).

• 12-18 urte, eta gehiago (Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa,
trebakuntza-zikloak eta hezkuntza-aisialdiko taldeak).

Unitate didaktikoa COVID-19a saihesteko osasun-neurriak eta protokoloak betetzen direla ziurtatzeko

pentsatuta dago.

Gutxi gorabehera ordubete irauten du, talde bakoitzaren erabilgarritasuna eta beharrak kontuan
hartuta.

Baliabide hau erabiltzearekin erlazionatutako zalantzaren bat izanez gero, jarri Entreculturas-eko edo

Alboan-eko hezkuntza-taldearekin harremanetan. Gainera, pozik entzungo dugu nola joan den

jarduera. Azaldu zuen esperientzia, iradokizunak eta beste edozein iruzkin; horretarako, idatzi helbide

elektroniko hauetako batera: educacion@entreculturas.org (Entreculturas) edo

educacion@alboan.org (Alboan).

Zuen esanetara izango gaituzue. Unitate didaktiko hauek erabilgarriak izatea espero dugu.
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Unitate Didaktikoa: 3 urtetik 11 urtera
1. JARDUERA

Helburuak
● Ezagutu Amazoniako aniztasuna eta aberastasuna.

● Ingurumena zaintzearen eta kontserbatzearen garrantziaz jabetzea.

Materialak
● Paper birziklatuko orriak edo lasterketako dortsalak
● Margoak, arkatz markatzaileak edo akuarelako pinturak
● Guraizeak
● Kateorratzak

Garapena

Amazonia aniztasun kultural eta ekologiko handiena duten planetako lurraldeetako bat da. Lurralde
panamazonikoak 9 herrialde hartzen ditu, eta 7,8 milioi kilometro koadroko azalera du. Amazonia
Hego Amerikaren bihotzean dago, eta 33 milioi pertsona bizi dira bertan; haietatik 1,5 milioi 385
herritako indigenak dira.

Aniztasunari lotuta, Amazoniak 1.000 narrasti-, anfibio- eta ugaztun-espezie baino gehiago ditu.
Tamalez, aberastasun hori guztia arriskuan dago: zuhaitzen mozketa, meatzaritza, kutsadura…
Horrek guztiak arriskuan jarri ditu lurraldean bizi diren espezie eta pertsona guztiak.

Aniztasun hori guztia babesteko, ezagutu egin behar da. Hori dela eta, oihanean bizi diren animalia
batzuk aurkeztuko dizkizugu; agian batzuk ezagutuko dituzu, baina beharbada beste batzuk ez. Zer
ezaugarri dituzten aztertuko dugu, eta haietako zeinekin identifikatzen garen ikusiko.

Esteka honetan dituzue argazki batzuk:
https://www.ecologiaverde.com/30-animales-del-amazonas-2285.html#anchor_0

Jaguarra: Jaguar dotorea Amerikako felido handiena da, eta, zalantzarik gabe, Amazoniako oihaneko
harrapakari enblematikoenetako bat. Nahiz eta iraganeko eta oraingo kultura indigenek asko miretsi
eta oso garrantzitsutzat jo, jaguarrak desagertzear dauden Amazonaseko animalien artean daude.

Nagia: Amazonaseko animalia arraroen artean, nagia dugu. Bitxia da benetan, eta Amazoniako
arroetako zuhaitzen goiko adarretan du habitat naturala. Oso metabolismo motela du, eta ia egun
osoa ematen du atseden hartzen.

Kapibara: Munduko karraskari handiena da: metro eta erdiko luzera ere izan dezake, 0,65 metroko
altuera, eta 50 bat kilogramoko pisua.

Lurrean ez ezik, uretan ere ibiltzen da, Amazonas ibaiaren ertzetatik gertu; igerilari bikaina da.
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Guakamaio urdin-horia: Guakamaio urdin-horia Hego Amerika osoko guakamaio ezagun eta
koloretsuenetako bat da. Amazoniako arroan du habitat naturala, baina Panamatik Argentinako
iparraldera ere badaude ale batzuk.

Anakonda berdea: Anakonda berdea Amazonaseko erregina dela esaten da. Munduko suge pisutsu
eta handiena da. Boa hertsatzaileen familiakoa da; hau da, suge handi horietako bat da, eta
harrapakinak itotzen ditu haiek pixkanaka irensten hasi aurretik.

Basilisko marroia: Amazonaseko animalia ezezagunenetako bat da hau beharbada; hala ere, oso
ospetsua da ur gainetik korrika egiteko duen gaitasun harrigarriagatik. Basiliskoak Amazoniako
eskualdean erraz aurki ditzakegun beste narrasti taldeetako bat dira.

Animalia horiek ezagutu ondoren, hausnar dezagun zenbait galdera eginez.

● Ezagutzen al zenuen animalia horietakoren bat?
● Zein iruditu zaizu deigarriena, edo zeinekin identifikatu zara gehien? Zergatik?
● Zure ustez, babestu behar al da halako aniztasuna duen toki bat?

Jarduerarekin jarraitzeko, eta ikasitakoa ez ahazteko, ezagutu dituen animalietako bat aukeratzeko
eskatuko diogu haur bakoitzari. Orri-laurden bat erabiliko dugu irudikatzeko (ahal dela, paper
birziklatua erabiliko dugu, edo erabilita ez dagoen aldea). Bertan, nahi dugun animalia marraztuko
dugu. Hura irudikatzen duen sinbolo bat ere asma dezakegu.

Marrazkiak prest izatean, gelan horma-irudi bat egiteko eska diezaiekegu, edo marrazkiak etxera
eraman eta familiakoei erakusteko. Horrela, Amazoniari buruzko gauza gehiago ezagutu eta ikasiko
dituzte elkarrekin.

Gainera, Entreculturas-ek eta Alboan-ek “Egin korrika kausa baten alde” lasterketan parte hartzea
proposatzen dute, kulturarteko hezkuntza elebidunean eta komunitate indigenen eta haien
lurraldeen babesean oinarritutako haien proiektuetako batzuk sustatzeko.

Zain izango gaituzu. EGIN KORRIKA KAUSA BATEN ALD! Egin korrika Amazoniaren alde.

https://www.correporunacausa.org/
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2. JARDUERA

Helburuak
● Amazoniako landagune indigenetan bizi diren pertsonetako batzuek edateko ura lortzerik

duten jakitea.
● Pertsona guztientzat edateko ura lortzen laguntzeko proposamenak ezagutzea.
● Beren eskubideak erreklamatzen dituzten Amazoniako pertsonen ekintzak eta proiektuak

ezagutzea.

Materialak
● Samantha tantaren jokoa
● Samantha tantaren ipuina.

Garapena
Jarraian, ura izateko eskubidearen inguruko joko bat proposatzen dizugu. Aurreko jardueran,
Amazoniako aniztasunaz eta aberastasunaz hitz egin dugu. Orain, azalduko dizugu Amazoniako
landaguneetan bizi diren pertsona askok ez dutela edateko urik. Horrek esan nahi du, batetik, zu
bezalako haur askok gaixotzeko probabilitate handiagoa dutela, kontsumitzen duten ura garbia ez
dagoelako, eta, bestetik, ura izateko duten eskubidea errespetatzen ez zaiela; hori dela eta, luze ibili
behar izaten dute hura lortzeko eta tarte hori ezin dute erabili jolasean aritzeko edo ikasteko.

Alboan-ek eta Entreculturas-ek komunitate indigena horiei laguntzen diete biztanle guztientzat
edateko ura lortzeko proiektuak gauzatzen. Hortaz, esteka honetan sartzera gonbidatzen zaitugu
(https://www.edukalboan.org/es/unidad/el-juego-de-la-gota-carlota-mision-ods6-2030) eta
Samantha tantaren jokoa eta ipuina deskargatzera. Jokoak misio bat proposatzen dizu, eta
ikaskideekin batera gauzatu beharko duzu. Elkarrekin, askoz ere gehiago ikasiko dugu gaiaz, eta
familiei azaldu ahal izango diezue, batera ura izateko eskubidea aldarrika dezagun guztientzat.

Gainera, Entreculturas-ek eta Alboan-ek “Egin korrika kausa baten alde” lasterketan parte hartzea
proposatzen dute, kulturarteko hezkuntza elebidunean eta komunitate indigenen eta haien
lurraldeen babesean oinarritutako haien proiektuetako batzuk sustatzeko.

Ikusi bideo hau.

Zain izango gaituzu. EGIN KORRIKA KAUSA BATEN ALDE! Egin korrika Amazoniaren alde.

https://www.correporunacausa.org/
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Unitate Didaktikoa: 12-18 urte eta gehiago

Helburuak
● Amazoniako aniztasuna eta aberastasuna ezagutzea.
● Interdependentzia globala aintzatestea, baita bizitza babesteko ingurumena zaintzeak duen

garrantzia ere.

Materialak
● Paper-orriak (ahal dela, birziklatua)
● Arkatza edo bolaluma

Garapena
Amazonia aniztasun kultural eta ekologiko handiena duten planetako lurraldeetako bat da. Hala ere,
bertako aberastasunaren eta egiten den kaltearen zati handi bat oraindik ezezaguna da.

Horra hurbiltzeko, galdera-sorta labur batekin ekingo diogu jarduerari, zeinak Amazoniaren bihotzean
kokatuko baikaitu. Galderak banaka irakur ditzakegu, gazteek talde handian erantzun diezaieten.
Talde txikiak ere egin daitezke:

Galdera-sorta (iturriak: https://www.nationalgeographic.com.es) :

1. Badakigu Amazonia munduko oihan handiena dela, baina zein kontinentetan dago?

● Hego Amerika
● Asia
● Afrika

Erantzuna: Amazonia Hego Amerikaren bihotzean dago, eta 7.000.000 km2 baino gehiago ditu.

2. ¿CuálHiru herrialde hauetako zein ez da Amazoniaren parte?

● Peru
● Txile
● Surinam

Erantzuna: Txile ez da Amazonasen parte

3. Animalia hauetako zein ez dago Amazonasen?

● Txinpantzea
● Jaguarra
● Izurdea

Erantzuna: Amazonasen ez dago txinpantzerik, baina bai izurde arrosak eta jaguarrak, nahiz eta
desagertzeko zorian dauden.
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4. Zenbat zuhaitz daude Amazonasen?

● 300.000 milioi baino gehiago
● 30.000 baino gutxiago
● 130.000 inguru

Erantzuna: 390.000 milioi zuhaitz baino gehiago daude. Hala ere, azken urteetan, kopuru hori txikituz
doa, gizakiek moztu eta gehiegi ustiatu dituztelako.

5. Nola du izena Amazonasen arroaren azpitik poliki-poliki doan lurpeko ibaiak?

● Nazario
● Ronaldo
● Hamza

Erantzuna: Hamza. 2.000 metro inguruko sakoneran, ur-masa bat dago eta Amazonia zeharkatzen du
Peruko Andeetatik Ozeano Atlantikoraino. Zenbait tokitan, 4.000 metroko sakonerara ere iristen da.

6. 35 milioi pertsona baino gehiago bizi dira Amazoniako oihanean, baina pertsona horietatik
zenbat dira indigenak?

● 500.000
● 2,5 milioi pertsona baino gehiago
● 1,5 milioi pertsona inguru

Erantzuna: 2,6 milioi indigena inguru bizi dira Amazonasen; haietatik, 5.000 oraindik isolatuta dauden
eta kanpoaldearekin harremanik ez duten tribuetan bizi dira.

Orain, hobeto ezagutzen dugu Amazonia, baina ez dugu ahaztu behar ezta ere, oso aberatsa izan
arren, Lurreko lurralde mehatxatuenetako bat dela. COVID-19ak eragindako hondamenaz gain,
aspalditik krisi estruktural eta sakonean murgilduta dago hainbat arrazoirengatik; besteak beste,
eredu estraktibista, Amazoniako harrapakaritza-eredua, lurraldearen inbasioa, ondasun naturalen
ustiaketa, legez kontrako okupazioa eta herri indigenen eskubidearen gaineko presioa.

Lurraldearen eta herri indigenek daramaten bizimoduaren gainean presioa eragiten duen eredu
estruktural horrek aspalditik sortu ditu arazoak, eta arazo horiek larriagotu egin dira COVID-19aren
osasun-krisialdian. Eredu estraktibista hori biztanleen beharretatik elikatzen da, eta, eragile nagusi
gisa, egurketariak, ehiztariak, legez kontrako arrantzaleak, urre-bilatzaileak, sute kriminalak eta
narkotrafikatzaileak ditu; estatuek ez dute eskurik hartzen, edo ia batere ez, eta, maiz, erosita egoten
dira. Gainera, pandemiaz baliatuta, areagotu egin da lurraldea bera eta bertako bizitza ustiatzeko
prozesua.

Osasun-larrialdia hasi zenetik, ikusi ahal izan da Brasilgo eskualde guztietan, Amazoniako beste
batzuetan bezala, inbasioak mantendu edo areagotu egin direla, eta lehen baino gutxiago zigortzen
direla.
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Amazonia suntsitzeak eta herri indigenen eskubideak urratzeak planeta osoko bizitza jartzen du

arriskuan. Herritar guztiek horretaz jabetu behar dute, eta hura babesten lagundu.

Errealitate hori ikusita, kontzeptu horietako batzuen inguruan ikertzea proposatzen diegu gazteei.

● Paperaren kontsumoa eta Amazonaseko deforestazioa.
● Edateko ura eta kutsadura.
● Kontsumitzen ditugun mineralak eta Amazonaseko ustiaketa.
● Elikadura eta laborantza estentsiborako deforestazioa.
● Mineralak (esaterako, urrea) eta Amazonaseko espezieen desagerpena.

Taldetan banatuko ditugu, eta haiek lotzeko eskatuko diegu. Galdera hauei erantzun beharko diete:

Nola lotzen dira kontzeptu horiek? Zer ondorio ditu Amazonian horrela jokatzeak? Nola eragiten die,
edo nola eragin diezaieke etorkizunean? Zer gauza egin daitezke Amazonia defendatzeko? Zer eska
dakieke estatuei hura babesteko?

Amaitzeko, gelan partekatuko ditugu hausnarketak, eta gutxienez bi neurri aukeratuko ditugu
ikasturtean zehar aplikatzeko.

Gainera, Entreculturas-ek eta Alboan-ek “Egin korrika kausa baten alde” lasterketan parte hartzea
proposatzen dute, kulturarteko hezkuntza elebidunean eta komunitate indigenen eta haien
lurraldeen babesean oinarritutako haien proiektuetako batzuk sustatzeko.

Zain izango gaituzu. EGIN KORRIKA KAUSA BATEN ALDE! Egin korrika Amazoniaren alde.

https://www.correporunacausa.org/

2 Jarduera

Helburuak

● Amazoniako komunitate indigenen aspaldiko aberastasun kulturala ezagutzea.
● Ondo bizitzearen kultura ezagutzea.
● Abiapuntu gisa bizitza eta pertsonak zaintzea zeinen aberasgarria den hausnartzea.
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Materialak
Lan-fitxa
https://www.edukalboan.org/es/actividad/el-buen-vivir-indigena-y-los-conflictos-socioambientales-e
n-honduras

Garapena
Latinoamerikako herri indigenen mundu-ikuskeretan, naturak, gizakiak eta gainerako izaki bizidunek
osotasun integratu bat osatzen dute. Pertsonak dira Ama Lurrarenak, eta ez alderantziz.

Azken hamarkadetan mugimendu indigenek egindako erreibindikazioen bidez, aspaldiko mito horiek
guztiak indigenen ondo bizitzearen ideia orokorrarekin lotu izan dira.

Lortu informazio gehiago proposamen horri buruz. Funtsean, proposamen horrek harreman
pertsonalen, familiakoen eta ingurunearekiko harremanen arteko harmonia bilatzen duen izateko
moduari egiten dio erreferentzia. Zure ustez, nola aplikatzen da hori praktikan? Talka egiten al du
gure bizimoduarekin? Partekatu erantzunak taldean eta eztabaidatu ideia horiek.

Alboan-ek eta Entreculturas-ek biztanle indigenak hezten dituzten proiektuak babesten dituzte
Amazonian. Ondo bizitzearen proposamen hori ere gakoetako bat da, pertsonak eta ingurunea (etxe
komuna) zaintzea sustatzen baitu.

Ideia horretan gehiago sakontzeko, deskargatu materiala estekatik
(https://www.edukalboan.org/es/actividad/el-buen-vivir-indigena-y-los-conflictos-socioambientales-
en-honduras), eta ondo bizitzeari buruzko informazioa aurkituko duzu, baita ikaskideekin batera
ikasgelan ideia lantzeko eta hari buruz hausnartzeko dinamikak ere.

Horrez gain, Entreculturas-ek eta Alboan-ek “Kausa baten alde Korrika” lasterketan parte hartzea
proposatzen dute euren proiektuetako batzuk sustatzeko, kultura arteko hezkuntza elebidunean eta
komunitate indigenen eta haien lurraldeen babesean oinarrituta.
Te invitamos a que veas el siguiente vídeo y a que te sumes a la carrera.

Zain izango gaituzu. EGIN KORRIKA KAUSA BATEN ALDE! Egin korrika Amazoniaren alde.

https://www.correporunacausa.org/
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