
Baserriak etxe bat baino gehiago dira. Kokatu ondorengo elementuak 
dagokien lekuan: 

Baserri bizia

1   baserria

2  animaliak

3  baratzea

4  soroa

5  fruta-arbolak

6  Basoa

Bururatzen al zaizu baserrietan lantzen den beste esparruren bat?

Zer lortzen da esparru bakoitzetik?

Esparru bakar bat landuko balitz, zer gertatuko litzateke?

Zeintzuk dira Esparru desberdinak lantzearen abantailak?

Nekazal

 

kultura eskoletara
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Lortu duzue zuen inguruko baserrietan gordetzen diren haziei buruzko 
informazioa. Eta orain zer?  

Baserriaren izena Aurkitutako haziaren izena/barietatea Hazi fitxa du?

1

2

3

4

5

6

Ezinbestekoa da baratze bakoitzerako barazki 
barietate egokiak erabiltzea. Horregatik 
baserritarrek beraientzat aproposak diren haziak 
gordetzen dituzte. Bila ditzagun! Aukeratu urtez 
urte haziak gordetzen dituzten baserriak eta 
bildu hauei buruzko informazioa “Hazi fitxaren” 
bidez.

Non gorde dezakegu informazio hau?

Ikastetxeko baratzean hazi hauek erabiltzea 
gustatuko al litzaizueke?

qBAI qEZ

Ba al dakizue zer den hazi bankua?

Zer egin dezakegu hazi hauek behar dituenak eskura eduki ditzan?

Zer iruditzen zaizue gure hazien aterpea osatuko bagenu?

Hazi ezkutuen bila

Zorionak! Zuek bai ikertzaile apartak! 



Azter ditzagun gure inguruko baserriak. Bilatu baratzea lantzen duen 
senide edo ezagunen bat eta egin ondorengo galderak.

Baserriaren izena:    

Baratzearen arduraduna:

Zein atal lantzen dituzue baserrian? 

qanimaliak        qesnea        qbaratzea        qegurra 

besterik:

Non dago baratzea?

Landatzen dituzuen barazkiak:

qetxerako dira qsaltzeko dira

Zenbat denbora eskaintzen diozue baratzeari egunero?
 
Noiztik lantzen duzue baratze hori?

Landareak erosten dituzue ala hazietatik ereiten dituzue? 

qLANDATZEN DITUZTE  qEROSTEN DITUZTE

Urtetik urtera haziren bat gordetzen al duzue? Zein?

 

Noiztik gordetzen duzue hazia etxean?

Hazi hauek nondik etorri ziren?

 

Eta amaiTzeko, zure galderak egin. 

Zein da zure barazkirik gustokoena? Nola prestatzen da   
zure etxean?

Aztertutako baserrien artean ba al dago urtetik urtera   
haziak gordetzen dituenik?

qBAI   qEZ

Ikastetxeko baratzEan barietate berezirik erabiltzen da ala   
dendakoak dira? 

qbarietate bereziak qdendakoak

Gelakideekin elkartuta partekatu aztertutako baserrietako informazioa 
eta erantzun ondorengo galderak:

Baserri guztietan atal guztiak lantzen al dira?   
AIPATU AURKITU DITUZUEN DESBERDINTASUNAK

Baserri guztietan barazki mota berdinak landatzen al dira?  

qBAI qEZ
 
IDATZI HEMEN EZAGUTZEN EZ ZENITUENAK ETA HAUEI BURUZKO   
INFORMAZIOA BILATU 

Gure inguruko 
baserriak: 

ERAMAN KAMERA ETA ATERA ARGAZKIAK EDO BIDEOA


