bidaiariak trenera!

Unitate didaktikoak

Animatu etxeko txikiak/ikasleak Euskotreneko trenak erabiltzera!

Lehen hezkuntzako 3ko
ikasleentzat jarduerak

LEHEN HEZKUNTZAKO

Unitate didaktikoak 3. ZIKLOA

Trena, garraiobiderik seguruena, ekologikoena eta
ekonomikoena
Euskotren garraio enpresak tren, tranbia, funikular, autobus eta merkantzien garraio zerbitzuak eskaintzen
ditu. 2017. urtean salto nabarmen eta esanguratsu bat eman du, Metroko 3. linea operatzen hasi denean.
Horrez gain, hilabete batzuk lehenago, Topoa ere metro zerbitzuak ematen hasi da, maiztasunak gehituz (tren
berriak erosi ditu, flota guztia ordezkatuz, eta langile gehiago ere baditu). Eta beste alde batetik, Azpeitiko
Burdinbidearen Euskal Museoa eta Larreinetako funikularra berpizteko lanetan ere ari da, funikularra gune
turistiko bezala aurkeztuz.
Guzti hau horrela izanik, haur eta gazteei zuzenduriko hezkuntza proiektua garatu du, garraio publikoa
zergatik eta nola erabili behar den ezagutarazteko.
• Argitaratzailea:
Euskotren
• Egileak:
Maddi Aldalur Osa
Maite Azpiazu Errazkin
• Diseinua eta maketazioa:
EREGI, Euskara eta Komunikazioa
• Ilustrazioak:
Iban Izagirre Uranga
• Argazkiak:
Euskotren
EREGI, Euskara eta Komunikazioa

Ikasleek Euskotrenek gure herrian garatu duen garraiobide publikoen sarea ezagutu eta modu baikor batean
balora dezaten.
Lehen Hezkuntzako ikasleei bideraturiko hiru unitate didaktiko osatu ditugu, ziklo bakoitzaren ezaugarri
zehatzetara jarduerak egokituz. Irakaskuntza konstruktibistan oinarrituz, ikasleentzat interesgarriak izan
daitezkeen gaietatik abiatuz, eta jolasaz eta sorkuntzaz baliatuz, familian nahiz eskolan burutu daitezkeen
jarduera sorta bildu dugu.

Argazkia galeriak: Fotolia.com eta iStock
• L.G.: SS-360-2018
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Helburuak

• Trena garraiobide segururena, ekologikoena eta ekonomikoena dela baloratzea
• Garraio publikoaren aldeko jarrera positibo bat garatzea, eta bere erabilera sustatzea
• Euskotren garraiobide publikoaren sarea osatzen duten garraiobide mota ezberdinak ezagutzea
• Denona dena, denon artean zaintzearen garrantziaz jabetzea
• Segurtasun arauak ezagutzea eta betetzearen garrantziaz jabetzea
• Jasangarritasunaren kontzeptua ulertzea eta, gure gizartea jasangarria izatearen garrantziaz ohartzea
• Azpeitiko tren museoak eta Larreinetako funikularrak osatzen duten ondare kulturala ezagutzea eta baloratzea
• Garraio publikoaren erabilera sustatzea
• Garraio publikoa modu egokian erabiltzeko jarrerak sustatzea

Hezitzaileentzako informazioa
- Euskotren: www.euskotren.eus
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LEHEN HEZKUNTZAKO

Unitate didaktikoak 3. ZIKLOA

CURRICULUM LOTURAK
Hizkuntza
komunikaziorako
gaitasuna

Matematikarako
gaitasuna

Zientzia teknologia
eta osasun
kulturarako
gaitasuna

Gaitasun digitala
eta informazioaren
trataerakoa

Gizarterako eta
hirtartasunerako
gaitasuna

Kultura humanistiko Ikasten ikasteko
eta artistikorako
gaitasuna
gaitasuna

Norberaren
autonomiarako
eta ekimenerako
gaitasuna

GARRAIOEN ERABILERA

P

P

P

P

P

P

P

P

ESPAZIOAREN AZTERKETA

P

P

P

P

P

P

P

P

ZARATA

P

P

P

P

P

P

P

P

AUTOAREN ERABILERA

P

P

P

P

P

P

P

P

BEROTEGI EFEKTUA

P

P

P

P

P

P

P

P

HUTSUNEAK BETE

P

P

P

P

P

P

P

P

TRENAREN BITXIKERIAK

P

P

P

P

P

P

P

P

MUNDUKO TRENAK

P

P

P

P

P

P

P

P

TREN MOTAK

P

P

P

P

P

P

P

P

ZAZPI EZBERDINTASUNAK

P

P

P

P

P

P

P

P

TRIBIALA

P

P

P

P

P

P

P

P

KARTEL LEHIAKETA

P

P

P

P

P

P

P

P

HASIERAKO INKESTAN ZER
ALDATUKO DUZUE?

P

P

P

P

P

P

P

P
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NOLAKOA DA GARRAIOEN NIRE ERABILERA?

LEHEN HEZKUNTZAKO
3. ZIKLOA

Unitate didaktikoak

Bete ezazu beheko inkesta eta jakingo duzu, munduko biztanle guztiek zure bizimodua izanez gero,
zenbat mundu beharko liratekeen bizitzeko.

Zein garraiobide
erabiltzen duzu….

Oinez edo
bizikletaz

Autobusez
edo trenez

Autoz

Hegazkinez

0 puntu

4 puntu

10 puntu

20 puntu

…ikastetxera joateko?
…herrian ibiltzeko?
…erosketak egitera joateko?
...asteburuetan?
…oporretara joateko?
…oporretan lekuan bertan mugitzeko?
Galdera guztiei erantzun diezu?

Ederki!

Orain, zenbatu lortu dituzun puntuak.
Zenbat planeta beharko lirateke?

Puntuak
0
5-10
10-20
20-30
30-40
40-50
>50

Planetak
1
1,5
2
2,5
3
4
5
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Beraz, zure bizimodua jasangarria al da?
Zergatik?

LEHEN HEZKUNTZAKO

Unitate didaktikoak 3. ZIKLOA

Gaur egungo garraio ereduarekin, garraio pribatua (autoa gehienetan) erruz erabiltzen dugu garraio publikoaren aldean. Azken
50 urteotan asko aldatu da egoera: autoa familia gutxi batzuek edukitzetik, familia bakoitzak auto bat baino gehiago edukitzera
pasa gara. Zein ondorio izango ditu gaur egungo garraio ereduak ingurumenean eta jendartean? Borobildu erantzun zuzenak.

Energia kontsumoa behera

Energia kontsumoa gora

Zaraten igoera

Zaraten murrizketa

Biodibertsitatearen galera

Biodibertsitatearen igoera

Espazioaren handipena

Espazioaren murrizketa

Berotegi efektuko gasen igoera

Berotegi efektuko gasen jaitsiera
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LEHEN HEZKUNTZAKO
3. ZIKLOA

Unitate didaktikoak

Espazioaren azterketa
Autoaren erabilera handitu izanak herriko kaleen itxura eta gure mugitzeko modua asko aldatu ditu. Aldaketa
hori nolakoa izan den jakiteko, aitona-amonei galdetuko diegu.
1. Nire adina zenuenean, non bizi zinen?
2. Non jolasten zenuten?
3. Nolakoak ziren kaleak?
4. Nola joaten zineten eskolara?
5. Autorik ba al zenuten? Zenbat?
6. Zer erabiltzen zenuten bidaia luzeak egiteko?
Erantzunak gure errealitatearekin konparatu ondoren, zein ondorio atera duzue?
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Unitate didaktikoak 3. ZIKLOA

Bi irudi hauetan pertsona kopuru beraren mugikortasunaren bi kasu agertzen dira.
Konpara itzazu eta behean agertzen diren galderei erantzuna emanez, hitz egin zuen artean.

?
?
?
Zenbat leku okupatzen dute garraioek? Zenbat oinezkoek? Bakoitzaren azalera kalkula ezazu.
Garraioen artean zeinek erabiltzen du espazio gehiena?
Zein da bi irudien arteko alderik nabarmenena?
Zeren aldeko apustua egin dute bigarren irudiko bidaiariek?
Hutsik geratu den espazioa zertarako erabiliko zenuke?
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3. ZIKLOA

Zure herria nolakoa izatea gustatuko litzaizuke?
Marraz ezazu zure herri edo auzo ideala.

9
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LEHEN HEZKUNTZAKO

Unitate didaktikoak 3. ZIKLOA

GURE HERRIKO AUTOEN ERABILERA ETA ZARATA
AZTERTUKO DITUGU?
Ikerketa hauek egiteko kalera atera beharko duzue.
Horretarako talde txikietan banatuko zarete eta bakoitzak ikerketa bat egingo du:
autoen erabilera neurtu edo zarata aztertu.
HERRIKO ZARATA

Garraio pribatuaren erabilera handiak herriko
zaratan ere eragiten du: zaraten eragile
nagusienetako bat da. Esperimentu honetan,
herriko zaratak aztertuko ditugu, zarata horiek
nondik datozen jakiteko eta beren intentsitatea
neurtzeko.

LEKUA
Entzun ditudan zaratak:

GALDERA

Nondik datoz zarata gehienak?
Zeintzuk dira zaratarik handienak?

MATERIALA

koadernoa eta arkatza

EMAITZAK:

• Zein izan da punturik zaratatsuena?

Intentsitatea:

• Zeintzuk dira zarata iturriak?
• Nola eragiten die bizilagunei?

ONDORIOAK:

Bizilagunen iritzia:

• Garraioa zarata iturri nagusietako bat dela esan
al dezakegu?
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Unitate didaktikoak

AUTOEN ERABILERA
Autoa asko erabiltzen dugula esaten ari gara behin eta berriz. Jendartearen gehiengoa horren jakitun den arren, autoa erruz
erabiltzen du, eta askotan, bidaiari bakarrarekin. Esperimentu honetan, autoetako bidaiari-kopurua ikertuko dugu.
DATU-BILKETA: gelakideok hiru kideko talde
txikietan banatu eta bakoitzak herriko puntu bat
hartuko duzue. Puntu horretara iristean, minutu
batean pasatzen den auto kopurua kontatu
beharko duzue, eta auto bakoitzean doazen
kideak zenbatu. Oso azkarrak izan beharko
duzue! Minutua pasatzen denean, atseden hartu
eta handik denbora batera, berriz beste minutu
bat kronometratu. Datuak honako taulan jaso
ditzakezue.
ALDIA

ZENBAT AUTO PASA DIRA?

ZENBAT KIDE AUTOAN?

GALDERA

Zenbat auto igarotzen da nire herriko
kaleetatik? Eta, beteta joaten al dira?

MATERIALA

koadernoa eta arkatza

EMAITZAK:

• Zenbat auto igaro dira guztira?

1

• Zenbat auto igaro dira pertsona bakarrarekin?

2

• Zenbat auto igarotzen dira nire herritik minutu
bakoitzean batez beste?

3

• Batez beste, zenbat kide joaten da auto bakoitzean?

4

ONDORIOAK:

• Adierazi zatiki moduan eta ehunekoetan, pertsona
bakarrarekin doazen autoen proportzioa.
• Autoak ahalik eta gehien betetzeko kontzientzia ba
al dago?
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Atmosferan modu naturalean gertatzen da berotegi-efektua.
Eguzkitik datorren argi-erradiazioak Lurrean jo ondoren, atmosferan
dauden gasek (ur-lurrunak, karbono dioxidoak eta metanoak, batez
ere) erradiazio horiek xurgatu egiten dituzte. Horri esker, lurrazalaren
batez besteko tenperatura 15 ºC koa da; bestela, berriz, –18 ºC koa
izango litzateke.

Berotegi-efektua

Irakurri arretaz ondoko testua eta erantzun galderei:

EGUZKIA

ATMOSFERA
Sartzen den eguzki-erradiazio
gordina 343watt/m3

Erradiazio infragorriaren zati bat
atmosfera igaro eta espazioan
galtzen da 240watt/m3

Erradiazioaren zati bat
atmosferak eta Lurraren azalak
isladatzen dute 103watt/m3

BEROTEGI-EFEKTUKO GASAK
Eguzki-erradiazioak ostoporik
gabe igarotzen du atmosfera.
Sartzen den eguzki-erradiazio
garbia 240watt/m3

Erradiazio infragorriaren zati bat berotegi-gasen
molekulak xurgatu eta berriz igortzen da. Horren ondorioz
lurraren azala eta troposfera berotu egiten dira.

Eguzki-energia xurgatuta Lurraren azala
berotu egiten da 168watt/m3

Gaur egun, ordea, gas hauen kopurua handitu egin da giza jardueren
ondorioz. Erregai fosilak (petrolioa, ikatza…) erabiltzen dira
industrian, garraioan… eta hauen errekuntzaren ondorioz sortzen
den karbono dioxidoa atmosferara igortzen ari gara. Garraioa da
karbono dioxidoa gehien igortzen duen sektorea, beraz, garraioa da
klima aldaketaren eragile nagusia.

garraio
gehiago
publikoa
gero
erabiliz
isurketek
, gasen
egingo
dutebehera
!

Lurrazala berriz berotzen da eta erradiazio
infragorria atzera igortzen du atmosferara

Bide horretatik jarraituz gero, ondorio larriak jasango ditugu. Poloetako
izotzak urtu egingo dira eta itsas uren maila igo. Ondorioz, gaur egungo
kostaldeak, munduko leku populatuenak, desagertzeko arriskuan
egon litezke. Are gehiago, kliman ere aldaketak ekarriko lituzke: batez
besteko tenperaturen igoera eragin, haizeen norabideak aldatu…

eta hura, bero bihurturik, berriz igortzen
du uhin infragorri moduan atmosferara

LURRA
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Begiratu arretaz ondorengo grafikoari eta ea gai zaren galderei erantzuteko!

Tenperatura
CO2 kontzentrazioa

Urtea
Zein urte inguruan egin du gutxi gora behera tenperaturak gora? ________________________________________________
CO2 gasen isurketarekin erlaziorik ba al du igoera horrek? ______________________________________________________
Zergatik uste duzu handitu dela hainbeste CO2 gasen isurketa azken mendean? ______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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Unitate didaktikoak 3. ZIKLOA

Karbono dioxido gasen gehiengoa garraioetatik dator. Hariari jarraituz garraiobide bakoitzak kilometroko igortzen duen karbono
dioxido kopurua zein den lortuko duzu. Jarraian, ordena itzazu gutxien kontsumitzen duenetik gehien kontsumitzen duenera;
baina kontuz, horretarako unitateak aldatu egin beharko dituzu eta!

150 kg/kilometroko
0 g/kilometroko
12 hg/kilometroko
1,3 dag/kilometroko
1400 dag/kilometroko
Datuak: http://arboliza.es/compensar-co2/calculo-co2.html

BIZIKLETA
0g
Sartu web orrialde honetan eta kalkulatu urte oso baten isurtzen duzun CO2 kopurua! www.euskotren.eus/es/node/3790
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NOLA JAKIN DEZAKET BEROTEGI EFEKTUA
BENETAN EXISTITZEN DELA?
1

Bi botila handiei tapa
kendu eta taparen ordez
plastilina jarri, tapoi
modura.

2

Unitate didaktikoak

Botila txikira bi koilarakada bikarbonato
bota; eta jarraian, ozpina gehitu.
Erreakzioan karbono dioxidoa sortuko
denez, azkar-azkar botila pajitadun
plastilinarekin estali. Pajita, botila
handietako batera sartu; hala, botila
txikiko karbono dioxido guztia botila
handira pasako da.

3

2 minutu itxaron,
karbono dioxido guztia
botila handira pasa arte.

Materiala
• Hiru plastilina zati
• Hiru botila: txiki bat eta bi handi
• Koilara bat
• Bikarbonatoa
• Ozpina
• Bi termometro BOTILA AIREAREKIN
• Kronometroa
DENBORA (min)
• Argia
TENPERATURA (ºC)
• Pajita bat

4

Bi botiletan termometroa sartu
eta argiaren ondoan jarri.
Bi botilen tenperatura hartu 5
minuturo, 20 minutuz.

0

5

10

15

BOTILA KARBONO DIOXIDOAREKIN
DENBORA (min)
0
5
10
TENPERATURA (ºC)

20

ONDORIOAK

EMAITZAK

15

15

20

LEHEN HEZKUNTZAKO
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Beraz, ahal duzun guztietan erabili garraio publikoa,
erabili trena! Hutsuneak bete
• Ibilgailu publikoak pribatuak baino gutxiago
du. Garraio publikoa erabiltzea da hiriko mugimenduetarako
aukerarik
. Gasen isurketa askoz baxuagoa da.
• Ibilgailu pribatua asko erabiltzeak hirietan
sortzen ditu, hiriak zikindu egiten ditu eta askoz zaratatsuagoak
bilakatu. Horregatik, garraio publikoa alternatibarik egokiena da hiriko mugikortasuna
eta kotxe-ilarak
saihesteko.
• Garraio publikoa erabiltzea askoz
da ibilgailu pribatua baino. Kalkula ezazu bestela autoaren gastua, bere
mantenua,
, aparkalekuak eta gasolina kontuan izanda!
• Gainera,
aurrezten duzu. Askotan kotxea hartzeak aparkalekua aurkitzen ibili beharra ekartzen du. Garraio
publikoak behar duzun lekura eramango zaitu eta inolako
gabe!
• Hala ere, garraio

hartu behar baduzu, kotxea pertsona batzuekin

ahalegindu.

segurua

elkarbanatzen

hobetzeko

estresik

kutsatzen

denbora

ekologikoena

pribatua 		

pilaketak

merkeagoa
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TRENEKO ERABILTZAILE EREDUGARRIA ZARELA USTE AL DUZU?
ORAIN IKUSIKO DUGU!
Inoiz egin al duzu honelakorik? Hala bada, markatu x batez karratutxoa.
Beti txartelarekin bidaiatu dut

Txartelik gabe bidaiatu dut

Inoiz ez dut marra horia zeharkatu

Marra horia ez dut errespetatu

Lehendabizi, tren barrukoei irteten uzten diet

Tren barruan doazenei ez diet irteten utzi

Eserlekuan eserita joaten naiz beti

Lurrean eserita ibili naiz

Inoiz ez ditut oinak eserlekuan jartzen

Oinak eserlekuan ditudala ibili naiz

Inoiz ez dut zarata handirik atera

Musika ozen entzunez bidaiatu dut

Treneko langileak errespetuz tratatzen ditut

Treneko langileak ez ditut errespetuz tratatu

Inoiz ez dut trenbidera salto egin

Trenbidera salto egin dut

Inoiz ez ditut treneko elementuak zikindu

Kristalak, aulkiak, paretak… zikindu ditut

Inoiz ez ditut graffitiak egin

Graffitiak egin ditut

>

Orain zenbatu itzazu x markatutako laukitxoak.
Zenbat urdin atera zaizkizu?		

Beraz, hauxe da zure emaitza

Zorionak! zure jarrera eredugarria da, zu bezalako
erabiltzaileekin trena denontzat erosoagoa izango da!

Eta zenbat gorri?

>
>

>

Kontuz, zure jarrera hobetu behar duzu! Denon ardura
da trena eta bertako erabiltzaileak zaintzea
17
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MUNDUKO TRENAK GAUR EGUN

Munduan era askotako trenak aurki ditzakegu.
Osatu taula interneten dagoen informazioarekin eta koka ezazu bakoitza munduko mapan!

IZENA

KOKAPENA

BEREZITASUNA

Transiberianoa
Blue Train
Tren masifikatuak
Munduko trenik
luzeena
Tanggula tren
estazioa
Eurotunela
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EUSKOTRENEKO SAREA
Euskotreneko sarea tren mota bat baino gehiagoz osaturik dago. Ea asmatzen duzun definizio bakoitza irakurri ondoren, zein tren
motaz ari garen eta zenbakiak letrez ordezkatuz, deskodifika ezazu mezu ezkutua!

1. Propultsio elektriko bidez dabilen hiri barruko trena da. Batez ere, Europan da oso erabilia. T2A1BIA
2. Bidaiari kopuru handirako burdinbide-sistema da. Hiri handietan gune ezberdinak lotzeko erabiliak dira. Askotan lurazpitik eraikitzen dira. M3T25A
3. Malda oso pikoak igotzeko erabiltzen den garraiobidea da. Kablez loturiko bi kabina ditu eta igogailu baten moduan dabil.
FU1I4ULA22A
4. Bilbo eta Hendaia lotzen dituen tren publikoa da. 3US45T231

T231A GA22AI5BID3 S3GU2UE1A, 345L5GI4531A 3TA 34515MI4O31A DA!
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Euskotreneko sarearen mapa duzue honakoa.
Kokatu Euskotreneko sarea osatzen duen tren-mota bakoitza dagokion ibilbide zatiarekin,
borobilak linearen kolorearekin margotuz.
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ZER DAKIZU LARREINETAKO
FUNIKULARRAZ?

Unitate didaktikoak

ere
Bizikletaz
!
igo zaitezke

Aukeratu Egia ala Gezurra den esaldi bakoitzaren ondoan.

EGIA GEZURRA

• Eremu lauetan ibiltzen den garraiobidea da.
• Larreinetako funikularra Trapagaranen dago eta 1926an sortu zuten.
• Meatzariek eta beraien familiek bizi zuten komunikazio gabezia apurtzeko sortu zen.
• Lehen urteetan inguruko langileek industria-gunetik irten eta naturaz gozatzeko erabiltzen zuten.
• 1200 metro inguruko ibilbidea egiten du guztira.
• Merkantziak garraiatzeko erabiltzen da gaur egun.
• Berezitasun nagusia ibilgailuak dira: bidaiarien zerbitzurako zein merkantzietarako diseinatu ziren.
• Kultura Intereseko Ondasuna izendatu zuten 2014ean.
• Goiko geralekutik gertu naturaz gozatzeko toki ugari aurkitzen dira.
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Aurki itzazu zazpi ezberdintasunak!

EGIN
O
D
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ZU?
U
T
I
AL D
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EMAITZAK

BEGIRATU ZURE EMAITZAK ETA GUREAK. EA BAT DATOZEN!

1950.urtetik aurrera.
Bai, karbono dioxidoaren igoerarekin zerikusia dauka.
Izan ere, lehendabizi karbono dioxidoaren gorakada
egon zen eta jarraian, tenperatura ere igotzen hasi zen.

Gorakada hau, industrializazioaren eta garapen teknologikoaren ondorioz etorri zen. Energiaren erabilera asko
handitu zen, tartean autoen erabilera handitu zelako, eta horrek atmosferara karbono dioxido gehiago igortzea
ekarri zuen.

kutsatzen
ekologikoena
pilaketak
hobetzeko

merkeagoa
segurua
denbora

Europa eta Asia

estresik
pribatua

TRENA

AUTOA

AUTOBUSA

HEGAZKINA

13 g

14.000 g

1.200 g

150.000 g

elkarbanatzen

Hegoafrika
Trena

India

The Ghan

Australia
Txina
Frantzia eta
Erresuma batua
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Munduko tren-zerbitzurik
luzeena da eta 7 egun
behar dira hasieratik
amaierara egiteko.
Luxuz beteriko trena da

Altitude handienean
dagoen tren estazioa
da, itsas mailatik 5.068
metrotara.
Itsaso azpian eraikitako
tunela da eta bertatik
pasatzen da trena.

LEHEN HEZKUNTZAKO

Unitate didaktikoak 3. ZIKLOA

TRANBIA

METROA

FUNIKULARRA
EUSKOTREN

AT
B
N
E
Z
ATU
ASM U?
Z
DITU

TRENA GARRAIOBIDE SEGURUENA, EKOLOGIKOENA ETA EKONOMIKOENA DA.
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bidaiariak
trenera!

Unitate didaktikoak

Animatu etxeko txikiak/ikasleak Euskotreneko trenak erabiltzera!

Lehen hezkuntzako 3ko
ikasleentzat jarduerak

