
 
 

 
 

SUGAR: gozo bat oso mingotsa (DBHko 3-4. maila) 

LEKUA ANTOLAKUNTZA BALIABIDEAK (ERANSKINAK) 
ERLAZIONATUTAKO 

IRAKASGAIAK 

Saio bat 
gelan  
(3 saio) 

Talde handia  -Kartelak galderarekin paretan 
itsasteko, ordenagailua, proiektorea 
eta bozgorailua. 
-Lekua apaintzeko Sugar kanpainako 
kartelak eta erakusketa. 
-Azukre pakete bat eta balantza. 
-Fitxa beteta, eta zerrenda horretatik 
produktu baten ontzia.  
-Planeta Azúcar txostena 
-PPT Aurkezpena 

-Gizarte Zientziak, 
Geografia eta Historia   
-Naturaren Zientziak  
-Herritartasunerako eta 
Giza Eskubideetarako 
Hezkuntza 
- Etika eta Gizabide 
Hezkuntza   
 

HELBURUAK: Elikadura-sistemaz hausnartzea. Elikagai batzuen ezaugarrien bitartez, egungo 

elikadura-sistemak nola funtzionatzen duen jakin dezakegu. Adibidez, askarian, edo 

hamaiketakoan jan ohi ditugun produktuen etiketei erreparatuz gero, jakin ahal izango dugu: 

elikagai jakin batzuen osasun-maila; zer motatako propietateak dituen; ekoizleen lan-

baldintzak; etxalde mota;  eta ekoizpenaren inpaktua ingurumenean.  

HEZKUNTZA-GAITASUNAK: Ikasleek elikadurarekin kritikoak izateko tresnak eta gaitasuna 

garatuko dituzte; jaten dutenari buruzko informazioa eskuratzeko bideak ezagutuko dituzte; 

elikagai ezberdinen artean aukeratzeko ahalmena landuko dute; eta elikadura-sistema zertan 

datzan ohartaraziko zaie eta gauzak aldatzeko dauden aukeren inguruko hausnarketa egingo 

dute.  

 

***GARRANTSITZUA: Ikasle bakoitzak ekarri beharko du etxetik egun batean zehar jan duten 

produktuen zerrenda (PPTn 3. diapositiba), eta zerrenda horretatik produktu baten ontzia, 

hutsa; horrekin egingo da murala (saio 2). 

 

-------------------------------------------------- 

GARAPENA  

 

SAIO 1 

0,- Dinamizatzailearen eta tailerraren aurkezpena.  

Kartelak arbelean itsatsi (edo idatzi), eta azaldu galdera horiei erantzutea dela jardueren 

helburua. ‘Badakigu zer jaten dugun? Zer egin dezakegu gure dieta kontrolatzeko? Dieta 

kontrolatuta, munduko pobrezia arinduko genuke? 

 

https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/planeta_azucar_las_armas_con_las_que_la_industria_alimentaria_domina_nuestras_vidas_version_web.pdf


 
 

 
 

1,- Giroa sortzeko galderak (10’) 

Los Simpson. La agridulce Marge. Tailerraren aurreko egunean, gaiari lotutako ‘Los Simpsons’-

en kapitulu bat ikus dezakezue. Horren inguruan: Zer gertatzen da kapituluaN?  

 Zer begiratzen dugu elikagai bat edo bestea erosteko/jateko orduan? Adibidez: 

azukrearen kopuruaz ohartzen al zarete? Ulertzen ditugu elikagaien etiketak? Zergatik ez? 

 Badakizue nondik datorren hainbeste azukre? Azaldu kanpaianaren bideoen bitartez**. 

Ikus ditzagun etxetik ekarritako produktu batzuen etiketak eta fitxak.  

 

SAIO 2 

2,- Mural bat egin dezagun (30’) 

Elikagai horien ontziekin, mural bat egin dezagun. Bi gune sortuko ditugu:  

1) Bagenekienak azukrea zeukatela  

2) Ez genekienak azukrea zeukatela (fitxatik, azken zutabea). Errekuperatzen dugu 1. puntuan 

atera diren ideiak. 

Produktu batzuen azukrea behin identifikatuta, muralean islatuko dugu semaforo bidezko 

etiketatzearen metodologiaren bitartez, zein osasun-mailetan dagoen produktua: Laranja, 

horia ala berdea. Hau zehazteko, zein da azukrearen kopuru gomendagarria? Nor da 

gomendatzen duena? Nori egin behar diogu kasu? Zergatik? 

 
1Gainera, gogoratu azukrea nondik datorren eta zer gertatzen den zonalde hauetan 

azukrearen produkzio masiboak direla eta.  

 

SAIO 3 

3,- Erakusketa. Esperimentuak 

1,- Ikus dezagun orain zenbat azukre kontsumitzen dugun egunean. 
Horretarako, produktu batzuk (Coca-cola eta Kit-kat, Colacao adibidez), euren etiketak, azukre 
pakete bat eta balantza erabiliko dugu. Bistan geltituko da azukrea.  
 
2,- Produktu batzuen azukrearen kopurua aztertuko dugu, eta CDR kontuan hartuz (25g), 
industriaren trikimailuak argituko ditugu.  
 

Nestea: 

28% CDO →25 g de azúcar 

100% CDO → 89,3 g 

Sopa jardinera: 

3% CDO → 2,54 g de azúcar 

100% CDO→84,6 g 

COCACOLA 

25 g de azúcar →100% CDO 

35 g de azúcar →140% CDO 

 

 

https://verlossimpsons.com/watch/los-simpsons-13x08-la-agridulce-marge_HhbZRPmp4HGVJOJ.html


 
 

 
 

KALKULUEN AZALPEN ERRAZA. PISTA BATZUK: http://blogs.20minutos.es/el-nutricionista-de-
la-general/2014/08/29/azucares-anadidos-recomendaciones-y-etiquetado-deshaciendo-la-
madeja/  

Industriak ez du erabiltzen 25g, 90g baizik. Egun dezaten kalkulua berriz! 

 

4,- Kanpainaren kartel batzuek esaten digutena aztertzen dugu (10’) 

 

BUKATZEKO: 

‘Bai al dakigu zer jaten dugun? Zer egin dezakegu gure dieta kontrolatzeko? Dieta 

kontrolatuta, munduko pobrezia arinduko genuke? 

 

Material osagarria 

- http://vsf.org.es/25-gramos#top 

- https://youtu.be/RKSwzvEQk7w?t=11   

**Kanpainaren bideoak:  

Ingurumena: https://justiciaalimentaria.org/25-gramos/medioambiente#top 

Eskubideak: https://justiciaalimentaria.org/25-gramos/derechos#top 
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