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AURKEZPENA

NOLA
ERABILI
FITXA HAU?

Hezitzaileek proposamen didak�koa malgutasun osoz erabil
dezakete. Lan metodoek edo irakasgai bakoitzean lortu nahi
dituen helburuek horrela eskatuz gero, proposamen didak�ko
osoa zein ariketa bakoitza banan-banan erabiltzeko aukera
dauka. Historiaurrea izeneko lehen karpeta hau honela
diseinatu dugu:

1. Lehen gizakia eta kobazuloa (Irakurgaia)
Gure espeziea hobeto ezagutzeko eta haiekin dugun
lotura ulertzeko asmoz, antzinako gizakiak eta haien
bizimodua aurkeztu nahi dizkiegu egungo ikasleei,
antzekotasunak bilatuz eta desberdintasunak
nabarmenduz. Halaber, desberdintasun horiek dagokien
garaiaren eta testuinguruaren barruan azaldu nahi ditugu.
Paleolito garaiko alderdi hauek landuko ditugu: etxebizitza,
jantziak, ehizarako, arrantzarako edo etxerako tresna
propioak sortzea eta bizirauteko moduak (ehiza, arrantza
eta fruitu bilketa).

2. Lehen gizakia eta kobazuloa (Ariketa)
San�mamiñeko kobaren aurrealdea glazialdian irudikatzen
duen ilustrazio batean, aurreko fitxan landutako
kontzeptuak (familia, tresnak, ehiza, animaliak) erakusten
dituen eszena bat irudikatzea proposatzen diegu ikasleei.

3. Lehen gizakia eta kobazuloa (Ariketa praktikoa)
Azken fitxa horretan, sorkuntza-prak�ka baten bidez,
San�mamiñeko kobaren diorama egitea proposatzen diegu
ikasleei. Ariketa horren bidez, ikasleak haitzuloaren barruko
espazioen erabileraz jabetuko dira eta kobaren barruko eta
kanpoko baldintzek ere giza taldeen eguneroko bizitza
baldintzatzen zutela ikasiko dute.

Jarraian, Santimamiñeko kobara
bisita gidatua egin aurretik zein
ondoren egin daitezkeen
proposamen didaktiko batzuk
aurkeztu nahi dizkizugu.
Proposamenok ikasleek euskal
historiaurrearekin, eta, bereziki,
Santimamiñeko gune
arkeologikoarekin lotutako
esperientzia osoagoa izateko
asmoarekin eginda daude.
Material honek arlo desberdinak
jorratzen dituzten hiru
dokumentu ditu: teorikoa,
gogoetazkoa eta esperimentala.
Hitz gutxitan, testua, ariketa
teoriko bat eta ariketa praktikoa
biltzen ditu.

Irudia: San�mamiñeko informazio puntua.
Egilea: San�mamiñeko lantaldea



Lehen gizakiak koban bizi
ziren, aire librean edo txabola
antzekoetan.

Txabolatxoak bildutako
zuhaitz adarrekin eta animalien
larruekin egiten zituzten.

Ez ziren be� leku berean bizi
izaten, ehiza eta materialak
aurkitzen zituzten lekuetara
haien bila mugitzen ziren.

Lehen herriak eta etxeak
egiten beranduago hasi ziren.

SANTIMAMIÑEN
Santimamiñeko koban, duela milaka urte, lehen gizakiak bizi
ziren. Kanpoaldean eguraldi hotza eta animalia basatiak
zeuden, eta bertan aterpea eta babesa aurkitu zuten.
Kobaren sarrera inguruan bizi ziren, argitik hurbil egoteko.

Nire argazkia
Nire irudia,

antzinako gizaki modura

Lehen gizakiak taldeka bizi ziren eta, itxuraz, gure antz berbera zeukaten.
Beharbada, gu baino handiagoak eta indartsuagoak izango ziren.
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IRAKURGAIA

Harrapatzen zituzten
animalien larruekin soinekoak
eta oinetakoak egiten zituzten.

Eginbeharrak betetzeko,
tresna guz�ak eskuz egin behar
izaten zituzten.

Erremintak hezurrez egin ohi
zituzten, edo harriz, harri za� bi
elkarrekin joaz.

Denborarekin, tresna hobeak
egiten ikasi zuten eta eginbehar
bakoitzerako tresna espezifikoak
egiten ikasi zuten.

Hasiera batean janaria
lortzeko ehizan eta arrantzan
egiten zuten.

Landareak, fruituak eta
sustraiak ere biltzen zituzten
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ARIKETA

Azpian Santimamiñe koba antzina
nolakoa zen irudikatzen duen
marrazki bat daukazu. Marraztu
antzinako familia bat eta bere
bizimodua kobaren inguruan.



• Kutxan egin beharreko
leihoak mozteko, nagusi
baten laguntza bila ezazu.
Berak egiten badizkizu, hobe.

• Sakontasun efektua lortzeko,
zatar-papera zuzenean
kartoiari ez itsatsi. Bien artean
kartoizko tira bat jarri.

• Margoen gela estalkitik hurbil
egin ezazu. Antzina sabaia ere
margotzen zuten, eta zuk ere
estalkia margo dezakezu.

• Koba barruko hormak egiteko
zatar-paperik ez baduzu, zeuk
margotutako papera ere
erabil dezakezu.

• Koba bukatutakoan, inguruko
paisaia izoztua egin bai?

Dioramak garai bat, leku bat edo paisaia bat irudikatzeko egiten diren
eskenak dira. Ariketa honetan, Santimamiñeko kobaren diorama bat
egitea proposatzen dizugu. Haitzuloaren barruan dauden espazio
ezberdinak eta, eskura zituzten baliabideekin, antzinako gizakiek
espazio hauek nola erabiltzen zituzten ikasiko dugu.

NOLA EGIN
SANTIMAMIÑEKO
KOBAREN DIORAMA BAT

KARTOIZKO KUTXA BAT
KARTOIZKO TIRAK
ZATAR-PAPERA
PAPERA/FOLIOAK
ARKATZA
MARGOAK
GURAIZEAK/KUTERRA

BEHAR DUZUNA

GOMENDIOAK
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ARIKETAPRAKTIKOA

Beste alboan leiho txikiago bat
egin. Margoen gela da, kobaren
beste espazioeta�k aparte.

Atzeko espazio zabala bete,
paperezko estalak�tak eta
estalagmitak moztu eta itsatsiz.

Alboetako leihoak zatar-
paperez bete. Itsatsi aurre�k,
margoen gelako paperean
animalien labar margoak egin.

Kutxaren aurreko aldean leiho
bat moztu, kobaren ahoa
izango da.

Albo batean moztu bi leiho
handi; bat aurreko aldean, eta
bestea, luzeagoa, atze�k hurbil.

Antzinako gizakiak aurrealdean
bizi ziren. Marraztu eta itsatsi
itzazu bertan giza taldea,
tresnak, animaliak eta sua.


