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HAUR HEZKUNTZAN 2005-2006 IKASTURTEAN
LOTIPOAREN INGURUAN GARATUTAKO EKINTZAK

3 URTE

• Eskolako logoaren aurkezpena, honekin lotua eskolaren izena landu.
• Logoa zer den ikasleei azaldu, eta beste elementuekin  antzekotasunak bilatu.
• Logoaren koloreak landu.
• Erakusketan jartzeko, gometsekin logoa egin zuten.

4 URTE

1.-ZER DA LOGO BAT?

• Zer da?
• Non aurkitzen ditugu?.

2.- ESKOLAKO LOGOTIPOAREN AURKEZPENA.

• BEHATU: Zer ekartzen digu burura?. Ondoren idatzi.
• AZTERTU:Zer jartzen du hizkietan?. Erreniega mendiko erroten argazkiak behatu.
• LOGOAREN ELEMENTUAK: Koloreak eta formak.

3.- PLASTIKA EKINTZAK

• Logoaren erreprodukzioa egin arreta, psikomotrizitate fina, norabide eta kokapen
espaziala landuz.

• Logoaren interpretazioa: elementuak harturik beste irudia sortu.
• Logoan agertzen diren elementuekin kolage desberdinak sortu (taldeka). Handi bat

eskolako paretan jartzeko (talde osoa) eta txiki batzuk eskolako kristaletan
jartzeko.

• Bolumendun errota sortu.

4.-ERAKUSKETA

• Parte hartu
• Zegoen materiala aztertu (liburutegian erakusketako ipuinak kontatu).

5 URTE

1.-LOGO AZTERTU

• Ahoz eta idatziz forma, kolorea eta esanahia.

2.-LOGOAREN MARRAZKIAK

• Marrazkiak esanahiarekin lotuta.

3.-LOGOA ETA MUGIMENDUA. ARTEA - PAUL KLEE

• Teknika desberdinak erabiliz: grafo, basto-ziloa, errodiloa eta tenpera mugimendua
landu.

• Forma eta gorputz geometrikoak (polizpan eta alambre) gorputz irudiak
mugimenduan sortu (logoaren koloreak)

• CD ekin zibak sortu.



LEHEN HEZKUNTZAN 2005-2006 IKASTURTEAN
LOGOTIPOAREN INGURUAN GARATUTAKO EKINTZAK

1. ZIKLOA

• Zer da logo bat?
• Logotipo desberdinak ikusi eta behatu.
• Zertarako balio du logo batek?
• Erreniegako logo aurkeztu eta aztertu ondoren bakoitzak ikusten zuena esan zuen.
• Gero bakoitzak marrazki bat egin zuen bururatu zitzaion ideiarekin.
• Bukatzeko eskulanak egin ziren eskolako sarrera apaintzeko.

2.ZIKLOA

3.maila

• Lehenengo saioan logotipoaren esanahiaz hitz egin genuen; baita zein funtzioa
betetzen duen ere

• Bigarren saioan, eskola honek aurkeztu zuena ikertu ondoren zenbait istorio
asmatu zuten binaka.

• Hirugarren saioan, istoriok idatzi eta bilduma osatu genuen.
• Bosgarrenean, kopla denon artean asmatu genuen.
• Seigarrenean, horma-irudiak gauzatu genituen norberaren sormenari eutsiaz.
• Zazpigarrenean, erakusketara lan guztiak jaitsi genituen.
• Azkenik, beste saioan, erakusketa osoa ikusi eta iritziak gelan elkar trukatu

genituen.

4.maila

• Haurrei azaldu zer den logotipo bat, baita zertarako erabiltzen den ere.
• Logotipo ezberdinak aipatu, bildu eta aztertu.
• Gure logotipoa aurkeztu (nola sortu zen, zertarako, nork egin zuen…)
• Esanahia ezberdinak atera eta horren inguruan talde guztietan marrazkiak egin.
• Horretaz gain, gela bakoitzean beste jarduera batzuk burutu ziren:

  4.A: Horma-irudi bat logotipoarekin (kartulina eta zelofanez eginda)
 4.B: Ipuin bat eskolako istorioari buruzkoa, denon artean kontatu eta irudia
osatu.
 4.C: Logotipoari buruzko ipuinak asmatu eta ipuin liburu bat osatu. Marrazkien
bilduma.

3.ZIKLOA

5.maila

• Logotipoa zer den komentatu eta gero ideiak zirriborroetan jarri ziren.
• Plastika arloan maketak egin ziren.

6.maila

• Aztertu zer ekartzen zien burura logotipoak eta gauzak zerrendatu.
• Ondoren, ideia horiekin marrazkiak egin.
• Ipuinak idatzi.
• Bertsoak asmatu.
• Taldeka plastilinaz egindako koadroak.


