
Izenburua: Haitzuloetako bizitza

Iturria: Irakurgaiak 2. maila Axelko

Maila: LH 2. Egilea: Izaskun Bernaras eta Iñaki Zubeldia

HAITZULOETAKO BIZITZA

Aspaldi batean, duela 10.000 urte baino gehiago, gizonak eta 
emakumeak haitzuloetan bizi ziren. Berotzeko sua egiten zuten 
haitzuloaren sarreran eta larruzko jantziak jazten zituzten.

Ehizean eta arrantzan eginez lortzen zuten janaria eta baita ere 
zuhaitzetan eta landareetan sortzen ziren fruituak bilduz.

Haragia eta arraina erretzeko sua egiten zuten eta basa piztiak 
uxatzeko eta argia egiteko ere bai.

Harrizko haiztoak, aizkorak eta tresnak egiten zituzten, lagintza 
honetan oso trebeak bait ziren.

Haitzulo barruko gela edo aretoetan bisonteak, zaldiak, oreinak 
etabar margotzen zituzten. Honelako margo harrigarriak badaude 
oraindik Euskal Herriko hainbat haitzulotan.
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Izenburua: Haitzuloetako bizitza

Iturria: Irakurgaiak 2. maila Axelko

Maila: LH 2. Egilea: Izaskun Bernaras eta Iñaki Zubeldia

Izen-abizenak:

IDENTIFIKATU

1. Nortzuk bizi ziren haitzulo barruko gelan?

Gizonak eta emakumeak.

Haurrak.

Bisonteak, zaldiak eta oreinak.

Ez zen inor bizi.

2. Esan egia (E) edo gezurra (G) den.

Sua argia egiteko erabiltzen zuten.

Sua jolasteko erabiltzen zuten.

Sua suziriak egiteko erabiltzen zuten.

Sua animaliak uxatzeko erabiltzen zuten.

INTERPRETATU

3. Esan egia (E) edo gezurra (G) den.

Haitzuloetan bizi ziren abereak zaintzeko.

Haitzuloetan bizi ziren piztiengandik babesteko.

Haitzuloetan bizi ziren neguan hotza ez pasatzeko.

Haitzuloetan bizi ziren margotzea gustatzen zitzaielako.



4. Lotu gezien bidez ekintza eta beharrezko tresna.

Arropak egin

Zuhaitzak moztu

Sukaldatu

Animaliak margotu

5. Esaldia osatu. Irudian agertzen diren animaliak...

Gizon eta emakumeekin kobazuloaren barnean bizi ziren.

Esnea lortzeko erabiltzen dituzte.

Hormetan margotutako animaliak dira.

Jolasteko erabiltzen zituzten.

ANTOLATU

6. Lotu paragrafoak ideia nagusiarekin

Egindako tresnak.

Jaten zutena.

Suaren erabilera.

7. Ordenatu ondorengo irudiak testuaren ordenaren arabera.
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BALORATU

8.  Adierazi  ondorengo  ekintzak  lehen  bakarrik  gertatzen  ziren,  orain
gertatzen diren edo bai lehen nola orain gertatzen diren.

Orain Lehen 
Bietan

(orain eta
lehen)

Gizonak eta emakumeak haitzuloetan bizi.

Ehiza eta arrantza egin.

Museoetan margoak zintzilikatu.

Animaliak ehizatzeko harrizko tresnak erabili.

9. Bukatu esaldia. 10.000 urte 100.000 urte baino...

Gehiago da.

Gutxiago da.

Berdintsu da.

10. Testua irakurri ondoren. Zer lortzen dugu?

Haitzuloetako bizitza nolakoa zen ezagutzea.

Ehiza egiteko gomendioak jasotzea.

Animalia bisonteak nola margotu behar diren jakitea.

Sua nola egiten zen ikastea.


