
Elkarikasnet (Naturaren Zientziak) – Internet bidez ikasten

Fitxa teknikoa

• Interneterako prestatutako ikasmateriala da.
• Netscape 3.11 edota Explorer 4.00rako prestatua.
• Testuak HTML formatuan daude. Baina, horrez gain, RTF formatuan edota PDF 

formatuan ere eskainiko dira. Programak, berriz, Interneten zuzenean erabiltzeko 
prestatuta daude.

Ezaugarriak

• Elkar  argitaletxeak  Derrigorrezko  Bigarren  Hezkuntzako  ikasleentzat  sortu  eta 
diseinatu duen materiala da Elkarikasnet (Naturaren Zientziak).

• Hamar objektuz edo itemez osatuta dago.
• Euskaraz irakasteko edo ikasteko Internet bidezko multimedia programa labur, argi 

eta didaktikoak dira.
• Material hauek oinarrizko euskal curriculumeko eduki zehatzak lantzeko diseinatuta 

daude,  eta,  ikaslearen  oinarrizko  ikasliburuetako  edukiak  lantzen  laguntzeko, 
marrazkiz,  argazkiz,  animazioz,  bideoz,  testuz,  audioz,  mapaz,  infogramaz… 
osatutako multimedia programak dira.

• Eskola barruan nahiz eskolaz kanpo erabiltzeko moduko materiala da, taldean nahiz 
bakarka.



Erabilera

Internet  bidezko  multimedia  programa  bakoitzak  eskola  barruko  hainbat  unitateren 
pareko lanketa egiteko aukera eskaintzen du; horretarako, aurrez programatu beharko da 
(adinaren  eta  beharraren  arabera)  zer  eman  eta  nola,  zailtasun-mailaren  araberako 
jardunaldiak  prestatzeko  aukera  ematen  baitu.  Hala  eta  guztiz,  ez  da  eskolan  soilik 
erabiltzeko  egindako  materiala,  eskolatik  kanpo  ere  erabil  daiteke,  familian, 
lagunartean…

Oinarrizko curriculum-diseinuarekin dituen harremanak

Curriculum-materialak  sortzeko  garaian  kontuan  hartu  beharreko  hainbat  helburutan 
oinarrituta dago Elkarikasnet (Naturaren Zientziak) Internet bidezko programa hau:

1/ Oinarrizko  Hezkuntzako  curriculumeko  oinarrizko  gaitasun  hauekin  dago 
erlazionatuta:
a) Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasunarekin.
b) Ikasten ikasteko gaitasunarekin.
c) Hizkuntza-komunikaziorako gaitasunarekin.
d) Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasunarekin.
e) Gizarterako eta herritartasunerako gaitasunarekin.
g) Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasunarekin.

2/ Oinarrizko Hezkuntzako curriculumeko oinarrizko gaitasun hauek lantzea dute 
xede:
a) Arduraz bizitzen ikastea: giza gorputza eta sexualitatea, gorputza zaindu eta 

osasuntsu  mantendu;  ingurune naturala  balioetsi  eta  hura  arduraz  gozatu; 
ekosistema osasungarriari eusteko ardura.

b) Ikasten eta pentsatzen ikastea: modu koherentean eta kritikoan; zientziaren 
eta  teknologiaren  garapena,  aplikazioak  eta  haiek  ingurune  fisikoan  eta 
sozialean zer eragin duten jakitea eta balioestea.

c) Komunikatzen ikastea:
• Zuzen,  egoki,  autonomiaz  eta  sormenez  ulertzea  eta  adieraztea 

euskarazko  mezuak,  eta  horiek  erabiltzea  komunikatzeko,  norberaren 
pentsamenduak antolatzeko, errealitatea interpretatzeko eta hitz egiteko 
bete  behar  diren  prozesuei  buruzko  gogoeta  egiteko.  Literatura 
irakurtzeari, lantzeari eta aztertzeari ekitea.

• Ikaslearen bizi-inguruneko errealitate soziolinguistikoa ikuspegi kritikoz 
interpretatzea,  eta  hizkuntzak  sortzeko  eta  garatzeko  eta  hizkuntzen 
arteko harremanak finkatzeko faktoreak zein diren jakitea.  Hizkuntzen 
aniztasuna  errespetatzea  eta  aniztasun  hori  herrien  eta  gizabanakoen 
aberastasun eta eskubidetzat hartzea, interesa eta errespetuzko jarrerak 
izateko  eskubide  horren  erabilerarekiko  eta  hizkuntza-normalizazioko 
prozesuekiko.

• Informazioko  teknologiak  eta  komunikabideak  erabiltzea  ikasteko  eta 
jakintza berriak eskuratzeko prozesuan, betiere, hartutako eta sortutako 



mezuekiko ikuspegi kritikoa izanda.
• Arte-sorkuntza  ulertzea,  ezagutzea  eta  balioestea;  arte-hizkuntzaren 

mezu  zuzenak  eta  iradokitakoak  identifikatzea  eta  ikuspegi  kritikoz 
aztertzea;  eta  arte-adierazpenez  eta  -obrez  gozatzeko  ahalmena, 
sentikortasun  estetikoa  eta  sormena  garatzea,  eta  arte-hizkuntzak 
erabiltzea gauzak adierazteko eta komunikatzeko. Hitzezko hizkuntza eta 
arte-,  matematika-  eta  zientzia-hizkuntzak  interpretatzea  eta  modu 
aktiboan eta kritikoan erabiltzea, komunikazio-ekintza zehatzak egiteko, 
azalpenak  eta  arrazoiak  emateko,  eta  norberaren,  gizartearen  eta 
izadiaren errealitatea egoki irudikatzeko.

d) Elkarrekin  bizitzen  ikastea:  talde-jarduerak  planifikatzen  eta  egiten 
laguntzea, eta, berariaz, bizikidetza-arauak eta demokratikoki ezartzen diren 
gainerako arauak ezagutzea eta betetzea; auziak prebenitzeko eta haiek modu 
baketsuan konpontzeko trebetasunak eskuratzea; ikasleak arduraz onartzea 
bere  betebeharrak  eta  zer  eskubide  dituen  jakitea  eta  horiek  erabiltzea, 
gainerako  pertsonak  errespetatuz;  gizarteko  arauak  eta  ohiturak  betetzea 
pertsonekin  harremanak  izatean  eta  gizarte-jardueretan  parte  hartzean; 
sexuen arteko diferentziak eta pertsona guztien arteko eskubide- eta aukera-
berdintasuna balioestea eta errespetatzea, eta, horrekin batera, gizonak nahiz 
emakumeak  diskriminatzea  eragin  dezaketen  estereotipoak  baztertzea; 
Euskal herritartzat izatea norberaren burua, kultura askotariko ingurunean, 
eta balioa ematea euskal hizkuntza eta kulturari edota norberak berezko eta 
erreferentziazko dituenei;  hala,  ikasleak,  identitate  anizkunei  erreparatuta, 
nortasun  propio  bat  eraiki  behar  du,  modu  inklusiboan;  Euskal  Herriko 
kulturaren eta historiaren oinarrizko alderdiak eta arte- eta kultura-ondarea 
ezagutzea, balioestea eta errespetatzea, eta xede horiek betetzea gainerako 
kultura eta gizarteekiko.

e) Ikaslearen  giza  alderdiak  garatzen  ikastea:  bizi-ibilbidea  gainerako 
pertsonekin  batera  autonomoki  bizitzea  eta  kritiko  eta  arduratsua  izatea; 
autoestimua  eta  gaitasun  emozionalak  lantzea;  ikasleak  modu  egokian 
ikustea bere burua eta bere ezaugarriak eta aukerak, jarduerak autonomiaz 
eta  orekaz  egitea,  eta  balioa  ematea  helburuak  lortzeko  esfortzuari  eta 
zailtasunak gainditzen joateari.

f) Egiten  eta  ekiten  ikastea:  izaera  ekintzailea  garatzea;  norberaren  jarrerak 
identifikatzea eta ikasteko nahiz lan egiteko aukeren alderdi onak eta txarrak 
balioestea.



Ikasgaiak

  1. Nolakoa da Eguzki-sistema?
  2. Urtaroak
  3. Harri motak
  4. Bizidunen erreinuak
  5. Animalien sailkapena
  6. Fotosintesia
  7. Gizakiok energia lortzen
  8. Materiaren egoera-aldaketak
  9. Elektrizitatearen bidea
10. Fosilizazioa

Objektu  digital  edo item digital  hauen  helburua  eta  betekizuna Naturaren  Zientziak 
ikasteko eta  irakasteko lagungarri  izatea  da eta  Derrigorrezko Bigarren  Hezkuntzara 
bideratuta daude.
Naturaren  Zientzietako  edukiei  dagokienez  (kontzeptuak,  prozedurak,  jarrerak  eta 
balioak barne), esan genezake Naturaren Zientzien helburu nagusia ikasleen alfabetatze 
zientifikoa lortzea dela. Alfabetatze hori oinarri, ikasleek zientziaren izaera eta praktika 
zientifikoa ulertzeko gai izan behar dute; zientziak, teknologiak eta gizarteak dituzten 
harreman konplexuez jabetu behar dute, eta, gainera, erabaki pertsonalak hartzean eta 
tokiko eta munduko arazoei buruz erabakiak hartzean, kritikoki eta arduraz jokatzen 
jakin behar dute, edota horretarako bidean jarri, bederen.
Gogoratu Lehen Hezkuntzan ikuspegi globalizatzailea dela hezkuntzako lerro nagusia 
eta  aipatu  berri  dugun  ezaguera  zientifikoari  ere  tratamendu  bateratua  eman  behar 
zaiola. Orain, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, gai bakoitzak bere arloa hartu du, 
zehaztasunak halaxe eskatzen duelako, eta ikasgai bakoitzak duelako bere nortasuna. 
Hala  eta  guztiz  ere,  ezaguerak  pixkanaka  bereizten  joan  arren,  ez  da  ahaztu  behar 
garrantzitsua  dela  oso  ikasketa  zientifikoaren  alderdi  komunak  eta  orokorrak 
nabarmentzea, hala nola arlo horrek gainerakoekin dituen loturak eta zubiak aipatzea. 
Horretan  hartuko  dute  pisu  berezia  aurkezten  ditugun  objektu  digitalek,  ikuspegi 
integratzailearen eta orokorraren euskarri izango diren neurrian. Objektu digital horien 
bidez  problema  edo  eduki  interesgarriak  eta  esanguratsuak  aurkezten  ditugu  eta 
problemen eta gaien hariek osatutako sareak trinkotuko dute, beste hainbat ikasgaitako 
atalekin  lotuz,  ikasitakoa,  eta  benetan  esanguratsua  bilakatu,  (elkarren  arteko 
harremanak  agerian  jarriz,  errazagoa  baita  ikasketa  integratzailea  eta  esanguratsua 
lortzea).
Objektuetan  aurkeztu  ditugun  edukiak  DBHn  zientzia  eraikitzeko  moduekin,  lan 
esperimentalarekin,  zientziaren  mintzairarekin  eta  jarrera  zientifikoekin  eta 
zientziarekiko eta zientziaren ikaskuntzarekiko jarrerekin zerikusia duten edukiak dira, 
eta saiatu gara eduki horiek beste hainbat gai edo alderdirekin duten lotura argitzen eta 
nabarmentzen.
Objektu  hauen  helburua  Euskal  Curriculumean  aipatzen  diren  hainbat  gaitasun  eta 
konpetentzia  lortzen  laguntzea  da.  Zehazkiago adierazita,  hauek dira  objektu  horien 
bidez ikasleak eskuratzea nahi ditugun gaitasunak (zenbakiak Curriculumean agertzen 
direnei egiten die erreferentzia):



2.  Problemak  ebaztea  eta  ikerketa  txikiak  egitea,  bakarka  nahiz  taldean,  zientzien 
prozedurekin  koherentzia  duten  estrategiak  erabiliz.  Horretarako,  estrategia  hauek 
erabiliko  dira,  besteak  beste:  argibide-hipotesiak  egitea,  datuak  lortzea  eta  datu 
horietatik  emaitzak  eta  ondorioak ateratzea,  iritziak eman ahal  izateko.  Iritzi  hutsak 
froga jakin batzuetan oinarritutako ebidentzietatik bereiziko dira horrela, testuinguruan 
jarrita  lantzeko  interes  pertsonaleko  edo  sozialeko  egoera  errealak,  eta  erabaki 
arduratsuak hartu ahal izateko. 
3.  Informazioa  lortzea  gai  zientifikoei  buruz,  hainbat  iturri  erabiliz  besteak  beste, 
informazio- eta komunikazio-teknologiak, eta informazio hori erabiltzea. Informazioa 
erabiltzeko, edukia baloratuko da, eta gai zientifikoei buruzko lanak oinarritzeko eta 
orientatzeko  eta  gai  horietaz  jarrera  pertsonal  kritiko  eta  oinarrituak  hartzeko  balio 
duten aztertuko da.
4. Zientziei buruzko informazioa duten mezuak aktiboki eta kritikoki interpretatzea, eta 
mezu zientifikoak sortzea. Mezu horiek sortzeko, behar bezala erabiliko dira ahozko 
hizkuntza  eta  hizkuntza  idatzia.  Beste  zenbait  idazkera-  eta  irudikapen-sistema  ere 
erabiliko dira,  zehatz komunikatzeko eta zientzien eremuko azalpenak eta  argudioak 
emateko.
5.  Giza  organismoaren  ezaguera  zientifikoa  erabiltzea.  Horretarako,  gorputzaren 
funtzionamendua azalduko da,  bai eta osasuna zaintzeko baldintzak ere,  zaintza- eta 
arreta-ohiturak garatzeko eta norberaren ongizatea eta taldearena handitzeko.
6.  Ekosistemen  funtzionamenduari  buruzko  ezaguera  zientifikoa  erabiltzea.  Sortzen 
diren elkarrekintzak azaltzen dira, bai eta oreka eta oreka nahasten duten alderdiak ere, 
natura  balioesteko,  kudeatzeko  eta  naturaz  gozatzeko,  zientziak  eta  teknologiak 
gizartearekin  eta  ingurumenarekin  dituzten  interakzioak  kritikoki  aztertzeko,  eta 
garapen iraunkorraren alde aktiboki eta arduraz parte hartzeko.
7. Zientziaren izaeraren, probak eta sorkuntzak egiteko izaeraren, ezaguera erabiltzea. 
Dogmatismoak  gainditu  zituzten  eztabaida  handiak  eta  historian  zehar  egondako 
iraultza  zientifikoak  aztertuko  dira,  ezaguera  zientifikoak  gizateriaren  kultura-
bilakaeran,  premien erantzunean eta  bizi-baldintzen hobekuntzan izandako garrantzia 
ulertu eta balioesteko.



Objektuak eta edukiak
Ondoren datoz zerrendatuta DBHn Naturaren Zientziaren irakaskuntzan erabilgarriak 
izan daitezkeen hamar objektu digital. Horietako bakoitzean jarri dugu: 

1. Izena (galdera edo ohar argigarriekin, zenbaitetan)
2. Curriculumeko zein edukirekin duen lotura zuzena (letra txikian)
3. Objektuaren definizioa

1. Nolakoa da Eguzki-sistema?

Lehenengo maila. 2. eduki multzoa. Lurra unibertsoan
• Unibertsoaren  egitura:  planetak,  izarrak  eta  galaxiak.  Esne  Bidea  eta  eguzki-sistema.  Lurraren  eta 

eguzki-sistemako gainerako osagaien ezaugarri fisikoak.

• Lurrak  unibertsoan  duen  tokiari  buruzko  ikusmoldeen  bilakaera  historikoa:  geozentrismotik 
heliozentrismorako aldaketa, lehenengo iraultza zientifiko handia.

Zientziak  (garaian  garaikoak)  hainbat  eredu  sortu  eta  antolatu  ditu  Eguzki-
sistema (edo, nahi bada, mundu ezaguna) nolakoa den agertu eta adierazi nahian. 
Horiek horrela mailakatuko genituzke. 

a) Eredu geozentrikoa.
b) Eredu heliozentrikoa.
c) Eguzkiaren inguruan planetak orbita eliptikoak eginez.
d) Eguzkia ez da zentroa.  Eguzkia gure galaxian dago, eta  beso batean,  ez 
erdigunean.
e)  Gure  galaxia  ez  da  unibertsoko  bakarra,  unibertso  osoan  galdutako 
galaxietako bakar bat baizik.

2. Urtaroak 
(Lurraren ardatza inklinaturik dago)

Lehenengo maila. 2. eduki multzoa. Lurra unibertsoan
• Lurraren higidurak: urtaroak, eguna eta gaua, eklipseak eta Ilargiaren aldiak.

Lurraren ardatz inklinatuak sortzen ditu klimak eta urtaroak. Urteko garai eta 
lekuen  arabera,  izpiek  zeharka  jotzen  dutenez  lurrazala,  zona  handiagoa  edo 
txikiagoa berotzen dute kasu bakoitzean. 

Iparraldeko hemisferioan uda den garaian, negua izango da hegoaldekoan, eta 
alderantziz.  Hemisferio bateko urtaroa beste hemisferioaren aurkaria izango da: 
negua-uda, udaberria-udazkena, uda-negua, udazkena-udaberria.

Horrez gain,  izpiek zona txikiagoa berotzen duten lekuetan (izpi-dentsitatea 
handiagoa  den  lekuetan,  ekuatore  inguruan),  klima  beroa  izango  da,  eta  zona 
zabalagoa  berotzen  duten  lekuetan  (izpi-dentsitatea  txikiagoa  den  lekuetan,  bi 
poloen inguruan), klima hotza izango da. Bi mutur horien artean izango dira klima 
epelak.



3. Harri motak 
(Zein motatakoak dira Euskal Herriko harriak?)

Lehenengo maila. 4. eduki multzoa. Lurreko materialak
• Harriak eta mineralak: aniztasuna eta harriak eta mineralak ezagutzeko eta sailkatzeko ezaugarriak. 

• Harri ugarienak behatzeko eta deskribatzeko irizpideak.

• Mineralak eta harriak ezagutzeko gako errazak erabiltzeko jarraibideak.

• Inguruko harri eta mineral ugarienak.

Euskal  Herriko  harriak,  mundu  guztikoak  bezalatsu,  sedimentarioak, 
magmatikoak edo metamorfikoak dira. 

Lurrazaleko indar higatzaileek (haizea, ura, tenperatura-aldaketak…) lurrazal 
horretako  harriak  higatu,  xehatu,  garraiatu  eta  pilatu  egiten  dituzte  itsasoko 
hondoetan.  Material  horiek,  denborarekin  eta  presioarekin,  harri  bihurtzen  dira, 
harri sedimentario. Hareharria da adibide garbia. 

Lur  barneko  indarrek,  bestalde,  Lurraren  barneko  magma  (harri  urtua) 
azaleratzen dute hainbatetan (sumendietan,  lurreko plaken arteko dortsaletan…). 
Harri horiek magmatikoak dira. Granitoa da harri mota horren adibide garbia.

Hirugarren  motako  harri  batzuek,  metamorfikoak,  beroaren  eta  presioaren 
bidez  beste  mota  bateko harrietan  (sedimentarioak batik  bat)  sortutako aldaketa 
fisikoen eta kimikoen ondorioz sortzen dira. Marmola da adibide garbia, kareharri 
sedimentarioa aldatua (metamorfizatua) baita.

4. Bizidunen erreinuak
Nola sailkatzen ditugu bizidunak?

Lehenengo maila. 5. eduki multzoa. Izaki bizidunak eta haien aniztasuna
• Izaki bizidunen aniztasuna: inguruneak, tamainak, formak, elikadura. Izaki bizidunen sailkapena: bost 

erreinuak. Antolaketa-eredu nagusiak: landareak eta animaliak.

• Izaki bizidunak ezagutzeko gako errazak erabiltzeko jarraibideak.

Bizidunen sailkapena 5 erreinutan:
a) Moneroak
b) Protoktistoak
c) Onddoak
d) Landareak
e) Animaliak

5. Animalien sailkapena
Nola sailkatzen ditugu animaliak?

Lehenengo maila. 5. eduki multzoa. Izaki bizidunak eta haien aniztasuna
• Izaki bizidunen aniztasuna: inguruneak, tamainak, formak, elikadura. Izaki bizidunen sailkapena: bost 

erreinuak. Antolaketa-eredu nagusiak: landareak eta animaliak.

• Izaki bizidunak ezagutzeko gako errazak erabiltzeko jarraibideak.

Animalien sailkapena beren ezaugarrien arabera. 



Naturaren Zientzietako gure hainbat liburutan ageri den eskema interesgarria 
da objektua osatzeko.



6. Fotosintesia
Nola lortzen dute energia landareek? Zer da eta nola gertatzen da fotosintesia?

Bigarren maila. 5. eduki multzoa. Izaki bizidunen eta ingurunearen aldaketak
• Elikadura:  izaki  bizidunek  materia  eta  energia  lortzea  eta  erabiltzea.  Elikadura  autotrofoa  eta 

heterotrofoa. Fotosintesia: Lurreko bizitzarako duen garrantzia. 

Bizidun guztiok behar dugu energiaren bizitzeko. Landareak autotrofoak dira. 
Fotosintesiaren bidez lortzen dituzte elikagaiak.

Fotosintesia nola gertatzen den azaltzen dugu objektu didaktikoetan.

7. Gizakiok energia lortzen
Nola lortzen dugu energia animaliok? Nola funtzionatzen du gure gorputzak?

Bigarren maila. 5. eduki multzoa. Izaki bizidunen eta ingurunearen aldaketak
Izaki bizidunen bizi-funtzioak

• Izaki bizidunen ezaugarriak eta funtzio komunak: elikadura, ugalketa eta harremana. 

• Elikadura:  izaki  bizidunek  materia  eta  energia  lortzea  eta  erabiltzea.  Elikadura  autotrofoa  eta 
heterotrofoa. Fotosintesia: Lurreko bizitzarako duen garrantzia.

• Izaki bizidunen arnasketa.

• Harreman-funtzioak: pertzepzioa, koordinazioa eta mugimendua.

• Sexu bidezko ugalketaren eta ugalketa asexualaren ezaugarriak.

• Animalien eta landareen bizi-zikloak behatzeko eta deskribatzeko irizpideak. Ingurumen naturala.

Bizi-funtzioak direla ardatz, gizakiaren gorputzaren funtzionamendua argitu. 
Garrantzitsua da  elikatzea  eta  energia  lortzea osotasunean agertzea (elikatu, 

elikagaiak garraiatu, arnasketa, iraizketa…). Baita erlazio-funtzioa eta ugalketa ere.

8. Materiaren egoera-aldaketak
Nola gertatzen dira materiaren egoera-aldaketak?

Bigarren maila. 2. eduki multzoa. Materiaren aldaketak
Aldaketa termikoak

• Beroa,  aldaketen  eragilea.  Beroa  eta  tenperatura  bereiztea.  Egoera-aldaketak.  Eroale  eta  isolatzaile 
termikoak.

• Beroak  gorputzetan egiten  dituen efektuak  esperimentu errazen  bidez ikusteko  egoerak eta  teknikak 
ezagutzeko jarraibideak.

Hirugarren maila. 3. eduki multzoa. Energia eta aldaketak
• Materiaren aldaketak eta aldaketa horiekin lotutako energia-transformazioak.

Ura, izotza eta lurruna. 
Beroa  gehitzean,  molekulen  mugimendua  bizkortu  egiten  da.  Molekulen 

energia-maila,  molekulen  arteko  distantzia  eta  molekulen  antolaketa  eta 
ordenamendua dela bitarteko, materia gas, likido edo solido egoeran ager daiteke.



9. Elektrizitatearen bidea
Nola sortzen da elektrizitatea?

Bigarren maila. 2. eduki multzoa. Materiaren aldaketak
Aldaketa elektrikoak

• Elektrizazio-fenomenoak. Karga elektrikoak. Eroaleak eta isolatzaileak. Korronte elektrikoa.

• Interakzio elektrikoa aztertzeko tresna soilak diseinatzeko eta egiteko teknikak.

Zentral baten funtzionamendua. Elektrizitatearen garraioa. 

10. Fosilizazioa
Nola sortzen dira fosilak?

Bigarren maila. 4. eduki multzoa. Lurraren aldaketak
Kanpoko aldaketa geologikoak

• Fosilak eta bizitzaren historia.

Fosilizazioaren prozesua. Topikoa eta tipikoa.



Honako elementu hauek ditu Internet bidezko programa bakoitzak:

a) Marrazkiak: Gaiarekin zuzenean lotutakoak, koloredunak gehienetan.
b) Argazkiak: Gaiarekin zuzenean lotutakoak, koloredunak gehienetan.
c) Animazioa:  Gaiak  eskatzen  duen  tamainakoa.  Flashen  eta  beste  programa 

batzuen bidez garatutako multimedia elementuak.
d) Bideoa: Egoera errealak ikusteko propio egindakoak edota aukeratutakoak.
e) Testu  idatzia:  Informazioaren  lagungarri  gisa  programaren  hainbat  unetan 

idatzita azaltzen den testu zatia.
f) Audioa: Zuzenean entzuteko prestatutako entzungai egoki-egokiak.
g) Infografiak:  Informazioa  eskema  zehatzen  bidez  eta  diagrama-taulen  bidez 

jasotzeko prestatuak.
h) Mapak: Gai bakoitzak eskatzen duenaren araberako kartografia zehatza.
i) Irudi  eta  adierazpen  dinamikoak:  Gaia  hobeto  jasotzeko  prestatutako  unean 

uneko mugimenduak.

Metodologia-alderdiak

• Objektu edo item bakoitza minutu gutxikoa izanik, edozein unetan (lantzen ari den 
eduki horrekin zerikusia baduela iritziz gero) jo dezake ikasleak (bere kasa zein 
hezitzaileak hala aginduta) Internet bidezko programa jakin horretara.

• Erabiltzailea nahi beste aldiz balia daiteke programa horiez, ematen ari den gaia 
hobeto ulertzeko eta jasotzeko helburuarekin.

• Nahi  izanez  gero,  programa  horretako  edozein  elementu  jaits  dezake  bere 
karpetara edota inprimatu nahi izanez gero inprimatu ere bai,  esku artean izan 
ditzan eta norberak osa dezan nahi dituen oharrak ipinita.

• Komenigarria litzateke objektu edo item bakoitzeko testuetako edota audioetako 
edukiren bat erabiltzaileari ulergaitza balitzaio, beharrezkoa den kontsultategian 
begiratu eta argitzea, aurrera jarraitu baino lehen.

Proiektuko lantaldea

Egileak: Elkarreko taldea.
Editoreak: Elkarreko taldea.
Programatzaileak: Elkarreko taldea eta adituak.
Audio eta animazio teknikariak: Elkarreko lan-taldea
Koordinatzaile orokorra: Elkarrekoa.


