


INFORMAZIO PRAKTIKOA & IZEN-EMATEA

Aranzadi Zientzia Elkarteak etxeko txikientzat eguberrirako 
zientzia tailerrak antolatu ditu. Ekintza hauek abenduaren 26tik 
29ra arte iraungo dute eta Donostiako Zorroagagainako egoitzan 
egingo dira. Bertan, umeek txorientzako habi kutxak eta jantokiak 
eraikitzen ikasiko dute; duela milaka urteko animalien hezurrak 
ezagutuko dituzte; astromoen laguntzarekin euritako izarduna 
margotu eta konstelazioak irakurriko dituzte; eta inguruetako 
anfibio eta narrastiak deskubrituko dituzte.

Tailerren iraupena: 9:30-13:30

Adina: 8-12 urte 

Izen-ematea: http://bibe.me/ekitaldiak-aranzadi

Informazioa: 943 466 142 (A-O, 9:00-14:00) 

Salneurria: 15€ (bazkideak / familia ugariak) - 20€ (ez-bazkideak) 

Prezioak tailer bakoitzeko dira. Tailerren bonoa deskontua dauka.

Beharrezkoa da izena ematea abenduaren 20a baino lehen. 



LURRA, GURE ESPAZIONTZIA

Planeta batean bizi gara eta berak eramaten gaitu espazioaren zehar 
etengabeko bidaian. Saio honetan gure planeta aztertuko dugu. Zergatik 
iparrorratzek beti markatzen dute iparraldea? Zergatik piztutzan dira 
sumendiak? Zergatik aldatzen da paisaia urtearen zehar?

ABENDUAK 24

 Aurreko saioan gure planetari begiratu badugu, oraingoan Eguzki Sistema, 
espaziok bizilagunak ezagutuko ditugu. Nolakoak dira beste planetak? Denak 
berdin mugitzen dira? Planetez aparte zer gehio dago Eguzki Sisteman? Eta zer 
gertatzen da Plutonekin?

EGUZKI SISTEMA, GURE BIZILAGUNAK
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Donostian adin zaharreko zuhaitzak topatzea lan nekeza izaten da, eta ondorioz 
ornodun espezie desberdinek kabiak sortu edota babeserako erabiltzen dituzten, 
zulo gutxi egoteak kabi kutxak jartzea ekartzen du. 

Tailer hau Donostian eta inguruan bizi diren espezie desberdinen mesedetan 
ekintzak burutzeko erabiliko da, ondoren sortutako lana etxera eraman ahal 
izango dutelarik, etxean jarri edota eremu egokiago batean balego euren 
eskoletan jartzeko. 

KABI KUTXAK, BABESLEKUAK ETA BESTELAKO 
EKINTZAK, BERTAKO ANIMALIEN MESEDEGARRI
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EZAGUTZEN AL DIZTUZU GURE INGURUKO ANIMALI 
ETA LANDAREAK

Munduan naturari buruzko ezagutza belaunaldiz belaunaldi gainbehera doan 
heinean, hainbat ikerketak ohartarazi du ezagutza ezak bioaniztasunaren 
kontserbazioan eta, beraz, gizakiaren ongizatean eragin zuzena izan 
dezakeela. Honi aurre egiteko bidea, garbi dute: hezkuntza da etorkizuna, eta 
lan horretan ariketa desberdinak egingo ditugu Aranzadi Zientzia Elkarteko 
egoitzan eta eguraldia lagun badugu egoitzatik at.
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