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SARERA!

2015-2016 Ikasturtetik aitzin Izar-eskola PLANETEC jardueren baitan kokatu dugu. Horrek erran
nahi du bisitan zatoztenean saioa osatzeko zenbait webgune erabiliko ditugula eskaintza zabaltzeko.

Azken urteetan puri-purian ditugun sareak erabiltzen ditugu Iruñeko planetarioko jarduera guztien
berri emateko: hitzaldiak, ekitaldiak, robotika, tailerrak baita izar-eskolako kontuak ere. Zuen gelan
blogarik baduzue, edo mezu elektronikoekin lanean aritzen bazarete zuen gida didaktiko honekin
egiten dituzuen lanak gurekin partekatu nahi? Muralak, behaketa, marrazkiak, antzerkiak... horiek
egiterakoan ateratzen dituzuen argazkiak escuela@pamplonetario.org helbidera bidali eta gure
sareetan partekatuko ditugu. Ikusteko irrikitan gaude!

Oharra: argazkiak partekatzeko orduan horien gaineko baimenak izatea garrantzitsua da. Eskatu
zuen guraso edo tutoreei.  Ziurtatu irakaslearekin bidaliko dituzuen argazkien egokitasuna.

Aurkibidea
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1. Jarduera Mitoak eta zientzia
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SARRERA

Kondaira eta mitoek fantasiazko ipuinen bitartez naturako eta bizitzako
gertakizunak azaltzen dituzte. Zientziak ordea, inguratzen gaituzten fenomenoei
buruzko informazio frogatua eskaintzen digu, datu, esperimentu eta etengabeko
behaketaz baliatuz.

Biak ala biak inguruko fenomenoez dihardute,  baina orduan,  zein da
ezberdintasuna? Mito eta kondairek aspaldi aspaldi bizi ziren gizon-emakumeek
asmatu zituzten, inguruko gertakariak modu zehatzean azaldu ezin zituztelarik.
Denbora pasa ahala ordea,  gizakia bere ingurua pixkana-pixkanaka ulertuz
joan da, eta behaketan oinarrituz, naturaren zenbait lege ikasi ahal izan ditu,
zientziari bidea eginez.

Gertariak behatuz, datuak sailkatuz eta etengabeko frogak eginez, zientziak
ondorioak ateratzea lortu du, horrek iragarpenak egitea ahalbidetzen dio eta
gizartearen aurrerabidean funtsezkoa izan da. Kondairak aldiz, fantasiarekin
sortutako ipuin ederrak dira, txundigarriak, harrigarriak, misterioz beteak... gure
irudimena garatzen lantzen digute. Zientzian ere irudimena beharrezkoa da
aurrera egiteko.

“Non dago Eguzkilorea?” pelikulan biak lotuta agertzen dira. Gure arbasoen
kondaira ederrak maite ditugunez,  aspaldiko mitoak paratu ditugu irakasle
moduan,  eta  beraien eskutik Astronomiaren inguruko zenbait irakaspen jasoko
ditugu
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1. Jarduera Mitoak eta zientzia

1.1. Iturri honetan zientzia eta kondairak nahasten dira. Putzuan esaldi batzuk
daude, batzuk mitoak dira, besteak zientzia. Atera itzazu iturritik, eta dagokion
zutabean paratu esaldi bakoitzaren zenbakia.

Zientziaren esaldiak Mitologiaren esaldiak
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1/ Ura zero gradutan hormatzen da.

2/ Neguan hotz egiten du Eguzkia oso behean dagoelako

3/ Neguan hotz egiten du Lurra tris
te dagolako.

4 / Ekaitzek laino handiak sortzen dituzte.

5 / Marik doministiku egiterakoan ura hormatzen da.

6/ Ekaitzak Mari Eguzkilorearen bila ateratzen denean gertatzen dira.



GENTILA
OLENTZERO
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1. Jarduera Mitoak eta zientzia

1.2. Beheitian dauden pertsonaiak euskal mitologiakoak dira eta tokian-tokian bere kondairak
dituzte. Jarri bakoitzari bere izena (hitzak behin baino gehiagotan erabil ditzakezu):

GENTILA, LAMIA, SORGINA, MARI, BASAJAUN, TARTALO, GALTXAGORRI.
1.3. Zein da zure kuttunena? Idatz iezaiozu eskutitz bat kontatuz zergatik duzun hain gustoko.

1.4. Zein kondaira daude zu bizi zaren tokian? Istorio berezirik ezagutzen ahal
duzu? Galdetu aitatxi eta amatxiri, ziur beraiek ipuin ederrak dakizkitela. Bestela,
liburutegian edota interneten informazioa bilatu ahalko duzu. Tarteka gerta
daiteke kondairetako pertsonaiek inguruko zelai, zubi edo haitzulotan bizi zirela
aipatzea. Leku horiek ezagutzen dituzu? Informazioa bildu, eta istorio horiek
antzeztera animatuko zinatekete?



Mari mito euskalduna da. Zenbait kondairek diote berak Lurra, Ilargia eta Eguzkia
sortu zituela eta meteorologia menperatzen duela.  Gaur egun aldiz, badakigu
meteorologia eta zeruko kontuek irizpide jakin batzuk jarraitzen dituztela.

2.1. Marrazkiak margotu ondotik bakoitza dagokion hitzekin lotu.
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2. Jarduera Zeruko objektu eta fenomenoak

Eguzkia

Izarrak
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Tximistak

Airea
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Koloreak
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Hotza
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Lainoak

Elurra

Ortzadarra



2.2 Amaia, Lorea y Anttoek ez dakite
aurreko orrialdeko marrazkiak non kokatu.
Atmosfera barruan edo kanpoan?
Lagundu ahal diezu? Marrazkiak moztu
ondotik dagokion tokia itsas itzazu.
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2. Jarduera Zeruko objektu eta fenomenoak
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3. Jarduera Ilargia eta bere faseak

SARRERA. Ilargia Lurraren satelite naturala da. Lurraren inguruan biraka dabil,
eta guti goiti beheiti 29 egun eta erdi behar ditu bere faseen zikloa osatzeko.
Ilargia behatzen badugu, egunez egun zeruan betetzen duen tokia aldatuz doala
ikusiko dugu eta horregatik bihurria dela erran ohi dugu. Ilargia ulertzen hasteko
Basajaunek aipatutako bi esaldi kontutan hartuko ditugu:

1/ Eguzkiak argitzen du Ilargiari argituta ikusten diogun zatia. Eguzkia eta Ilargiaren
kokapenaren arabera zati hori handiagoa edo txikiagoa izanen da.

2/ Ilargiak lau fase ditu eta horietako bakoitza eguneko momentu jakin batean ikus
dezakegu.

Azkenik, Ilargia berriz ere
ILARGI BERRIA izatera
pasako da eta hasieran
bezala, ez dugu ikusiko.

Ilargia gauez eta egunez ikusi ezin dugularik,
ILARGI BERRIA dagoela erraten dugu. Ilargia ia-
ia Eguzkiaren aitzinean jartzen da, eta izarraren
argiak ez digu Ilargia ikusten uzten.

7 egun geroago, Ilargiari ikusten diogun zatiak
"D" itxura erakutsiko digu eta orduan ILGORA
FASEAn dagoela erraten dugu. Fase hau arras
ongi ikusten da iluntzean.

Ilargia

m
h

e

Ondotik, argiztatutako zatia pixkanaka-pixkana
handitzen doa eta, 7 egun gehiago igarotzen
direlarik, borobil-borobil ikusiko dugu gau osoan.
Orduan, ILARGI BETEA dagoela erraten dugu.

7 egun beranduago Ilargiak erakusten digun
argiztatutako zatiak "C" letraren itxura izanen du.
Orduan, Ilargia ILBEHERA fasean dagoela erraten
dugu, eta egunsentian arras ongi ikusiko da.Gau
honetatik aitzin, argiztatutako zatia gero eta txikiago
eta Eguzkitik hurbilago ikusiko dugu.
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3. Jarduera Ilargia eta bere faseak
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3.1. ILARGIA EGUTEGIAN. Hemen hilabete bateko ilargi-egutegia duzu. Lau
faseen momentu nagusiak markatu ditugu.  Jarri fase bakoitzaren izena
laukitxoetan eta osatu beheko esaldiak.

__ egunean llargia ___________fasean dago eta arratsaldean ikusi ahalko da.

__ egunean llargia ___________fasean dago eta ez dugu zeruan ikusiko.

__ egunean llargia ___________fasean dago eta gau guztian ikusi ahalko da

__ egunean llargia ___________fasean dago eta goizaldean ikusi ahalko da.
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3. Jarduera Ilargia eta bere faseak
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3.2. ILARGIAREN BEHAKETA EGUNEZ. Badakigu Ilargia egunez ikus
dezakegula. Jarrai dezagun!

- Hartu behaketa eginen duzuen hilabeteko egutegia. Ondotik, helbide honetan
begiratuz http://bit.ly/1O6AxNJ marka ezazue Ilbehera. Behaketa egun horretan
bertan hasiko dugu.

- Behaketa ikastetxeko jolastokitik bertatik egin dezakezue. Horretarako
horizonteari erreparatuko diogu erreferentziazko elementuak hartuz (adibidez,
saskibaloian aritzeko kanasta, eraikin jakin bat, mendi bat, zuhaitz bat, eskola
bera...)

- Behaketa egunero ORDU BEREAN egitea garrantzitsua da, Ilargia jarraitzeko.

- Marraztu egunez egun Ilargiak zeruan hartzen duen tokia, erreferentziazko
elementuak kontutan hartuz. Zer gertatu da?

Oharra: baliteke behaketa egunen batean lainotuta egotea, edota euria egitea.
“zailtasunak” ere apunta itzazu, eta jarrai ezazue behaketa egunez egun.
Jarduera gustokoa izan baduzu, hilabetero egin dezakezue!

3.3. ILARGIAREN BEHAKETA ARRATSALDEZ. Badakigu Ilargia Ilgora
dagoenean arratsaldean ikus dezakegula. Nahi izanez jarduera arratsaldez egin
dezakezue ikastetxetik bertatik edo zuen etxeetatik. Oroitu behaketa beti ORDU
BEREAN egin behar duzuela Ilargiaren mugimendua egunez egun bistaratzeko.



Nabigatzeko botoiak
Zein modulu ikuskatzen
ari garen esaten duen
maketa
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4. Jarduera Nazioarteko Egoitza Espaziala

Nazioarteko Egoitza Espaziala edo “ISS” espazioan dagoen laborategia da.
Lurretik 400 bat kilometrora kokatzen da eta Lurrari ordu t´erdi bakoitzeko bira
bat ematen dio, 30.000 km/orduko abiaduran mugitzen baita. ISS laburduraz
ere ezagutzen dugu, ingelesez International Space Station esan nahi dute letra
horiek.  Gehiago ezagutu nahi? Goazen barrura!

4.1. Sar saitez Europako Espazioko Agentziaren (ESA) esteka honetan:
http://bit.ly/1f9ny1i eta  egoitza barrutik ibilalditxoa egiteko aukera izanen duzu.
Egoitza modulu desberdinetan zatituta dago, eta batetik bestera ibiltzeko aukera
izanen duzu. Tarteka “play”  botoia ageri denean, sakatuz gero bideoak
bistaratzeko aukera izanen duzu.

Info+



4.2. Zer egiten dute ISSk astronautek han daudenean? Han bizi den eskifaia
uneoro flotatzen bizi da  Esperimentu aunitz egiteaz gain, osasuntsu mantentzeko kirola
egin behar dute. Lo egiteko,  bakoitzak bere lo egiteko zakua paretari itsasita du. Hiru otordu
egiten dituzte, baina ez dute mahai, plater, koilara edo edalontzirik. Bazkaria, gehienetan,
prestatutako zorroetan egoten da eta lasto baten laguntzarekin zurrupatzen dute. Bestalde,
komun bereziak dituzte, xurgatze-sistema bereziekin. Ikus itzazu Samantha Cristoforetti eta
Pedro Duque astronauten bideoak (loturak argazkiek azpian dituzu).

Egoitza bisitatu zuen lehenbiziko eskifaia “Crew1”
delakoa: William M. (Bill) Shepherd, Yuri Pavolich
Gidzenko eta Sergei K. Krikalev

http://bit.ly/1HUs5lB 1/ http://bit.ly/1U2hx5l  |  2/ http://bit.ly/21OivHq
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4. Jarduera Nazioarteko Egoitza Espaziala

4.3. Zein eskifaia dago Nazioarteko Egoitza Espazialean momentu hauetan?
Nazioarteko Egoitzan bizi diren astronautak hilabete batzuk egoten dira han, eta txandakatuz,
eskifaia aldatuz joan ohi da. Munduko gizon-emakume desberdinek bistaratu dute gure
planeta egoitzatik, baina... nor dago hain juxtu une honetan  han goian? ISSaren webgune
orokorrean (http://go.nasa.gov/1gUPUHl) sartu eta “Who´s on the Space Station now?”
atalean erantzuna aurkituko duzu.
- Zerrenda itzazu astronauten izenak aipatu zenbatgarren eskifaia den,behean egin dugun
bezala: egoitzako lehendabiziko bi eskifaien datuak dituzu.
- Izen bakoitzean klik eginez bakoitzaren informazioa aurkituko duzu. Behera kargatu
astronauten irudiak, inprima itzazue eta mural bat osatu zuen marrazkiekin. Pegatu, itsasi,
koloreztatu... gora irudimena!

Egoitza bisitatu zuen bigarren eskifaia “Crew1”
delakoa: Yury Usachev James Voss eta Susan
Helms dira beraien izenak.
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5. Jarduera Konstelazioak

Zer dira konstelazioak? Aspaldi bizi ziren gizon-emakumeek izarrak irudimenarekin lotuz
irudimenarekin sortutako marrazkiak dira.

Greziar eta erromatarrek Nemeako lehoia ikusten
zuten zonalde horretan

Eukaldunek aldiz, toki berean zaldi bat irudikatu
zuten

Kultura bakoitzak bereak dituen arren, gaur egun
Nazioarteko Astronomia Elkargoak 88 konstelazio
“ofizial” erabiltzen ditu ortzi gangan

Marik zeru zati horretan dauden izarrekin sortutako
konstelazioak erakutsiko dizkigu.

5.1. Zure txanda! Behean zonalde horretako izarrak dituzu.  Asma ezazu konstelazio bat,
nahi dituzun moduan lotuz.
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5. Jarduera Konstelazioak

5.2. Hartzeme handia. Hartzeme handia gure latitudeetako konstelazioarik ezagunenetakoa
da. Hartzak zeruan betetzen duen tokia kultura ezberdinek baliatu zuten beraien irudi eta
kondairak asmatzeko. Konstelazio berezia da, zaldi edo lehoia ez bezala, gure latitutetik
urteko gau  guztietan ikus dezakegulako.

5.3. Zure txanda! Behean Hartzeme Nagusiaren izarrak dituzu. Gurdia non dagoen ikusi
al duzu?   Asma ezazu konstelazio bat, nahi dituzun moduan lotuz.

5.1. Hartzeme handiaren baitan gehien
desberdintzen diren izarrak gurdia osatzen
duten zazpiak dira. Horregatik konstelazioaren
zati horri “hartzeme nagusiaren gurdia” deitzen
diogu. Forma hori inoiz ikusi al duzu zeruan?
Lainorik ez dagoen gauetan saia zaitez
harrapatzen!

5.2. Bilatu gurdiarekin edo hartzemearekin
zerikusia duten 2 edo 3 kondaira.
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