
Fitxa bete ondoren Maritxuren baratzera hobekien moldatuko diren 
tomateak aurkitu behar ditugu. Jarri zutik eta entzun adi Maritxuren 
baserriaren ezaugarriak. Ez badatoz zure tomatearen ezaugarriekin bat, 
eser zaitez. Zutik geratzen direnak izango dira Maritxuren baratzerako 
tomate aproposak.

Nola lor ditzake Maritxuk berarentzat aproposak 
diren tomateak?

Barazkien familietan, ezaugarri eta gustu 
desberdinetako kideak daude. Berezitasun horiek 
familia aberastu egiten dute, aukera ematen diotelako 
toki gehiagotara zabaltzeko eta baita egoera gogorrei 
aurre egiteko ere.

Kolorea: 

qGorria  qmorea  qhoria  qberdea

Tamaina: 

qTxikia   qertaina   qhandia

Ur beharra: 

qHandia    qertaina    qTxikia

Tenperatura egokienaren tartea:

q10-15 C  q16-20 C  q21-25 C

Eguzki beharra: 

qHandia qertaina qtxikia

Zer ezin du jasan? 

qHaizea qizotza qtenperatura aldaketak

Zer du gustoko? 

qHaizea qizotza qtenperatura aldaketak

(Marraztu hemen zure tomatea)

Deskribatu zure tomatea honako ezaugarriak aukeratuz: TOMATE FITXA

Gure tomate familia

Nekazal

 

kultura eskoletara

 
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 zaizu gure hazien aterpea osatuko bagenu?

Hazi ezkutuen bila

Zorionak! Zuek bai ikertzaile apartak! 

LH

Tomate guztiek balio al dute Maritxuren baratzerako?

Tomate mota bakar bat balego, zer gertatuko litzateke?

0 0 0



Maritxuren baserriak bezala, gainontzeko baserriek ere berezko 
ezaugarriak eta ohitura propioak dituzte. Prestatu galdetegia eta galdetu 
baratzea lantzen duen senide edo ezagunen bati.

Baserriaren izena:    

Baratzearen arduraduna:

Zein atal lantzen dituzue baserrian:

qanimaliak        qesnea        qbaratzea        qegurra 

besterik:

Non dago baratzea?

Landatzen dituzuen barazkiak: 

qetxerako dira qsaltzeko dira

Landareak erosten dituzue ala hazietatik landatzen 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. 

Gure inguruko 
baserriak: 

Baserri guztietan atal guztiak lantzen al dira?   
qBAI qEZ
 
Baserri guztietan barazki mota berdinak landatzen al dira?     
qBAI qEZ

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

Aztertutako baserrien artean badago urtetik urtera haziak 
gordetzen dituenik?

Ikastetxeko baratzEan barietate berezirik erabiltzen da ala dendan 
daukatenak dira?

Gelakideekin elkartuta partekatu aztertutako baserrietako 
emaitzak eta erantzun ondorengo galderak:

Aipatu diren barazkietatik zeintzuk ez dituzu ezagutzen? 
Bilatu beraien ezaugarriak eta egin marrazkiak.

qBAI   qEZ

qbarietate bereziak qdendakoak

kamera eraman eta atera argazkiak.


