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Koloreak ikuste-hizkuntzan: berziklapena
Berziklapena prozesu bat da, hondakinak berriro erabiltzeko prozesua hain zuzen.
Nola berziklatu? Guk sortzen ditugun hondakinak dagozkien kontenedoreetan bereiztuz.
Kontainarren kolorreekhondakinak non bota behar ditugun jakinarazten digute:

Nirekin papera eta
kartoia berziklatzen
dituzu!

Nirekin plastikoa
eta hontziak
berziklatzen dituzu!

KONTENEDORE
URDINA

KONTENEDORE
HORIA

Nirekin beira
birziklatzen
duzu!

Nirekin medikamentuak
berziklatzen dituzu!

Nirekin errefusa
berziklatzen duzu

KONTENEDORE
BERDEA

KONTENEDORE
ZURIA

KONTENEDORE
GRISA
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Koloreak ikuste-hizkuntzan: berziklapena
A- Lotu objetuak dagokion kontenedorearekin, kontenedore bakoitzaren kolorea kontutan hartuz.
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Koloreak begi mintzairan: Herrialdetako banderak
Herriak ordezkatzeko bandera ezberdinak daude. Denak ezberdinak dira, kolore eta forma ezberdinak
bereizten dituzte beraien artean. Baina ba al dakizu bandera bakoitzak bere esanahi propio duela?
Espainaren

banderaren

historiaren

sorrera

Carlos

III.aren

erreinuarekin hel du zen, 1785ean hain zuzen ere. Itsasoan arazo bat
zegoen, urrunetik ez zuten bereizten itsasontzien jatorria. Itsasoan
ibiltzeko bandera berri bat behar zuten, horregatik Carlos III
erregeak, gorri eta hori koloreko bandera bat sortzea erabaki zuen,
kolore hauek oso deigarriak baitziren itsasoan. Halere 1843 urtera
arte itxaron behar izan zen Isabel II erreginak Espainako bandera

España

nazionala legez ezarri zuen arte.
Ertamerikako herrialde batzuk koloreak partekatzen
dituzte euren banderetan. Marra urdin bi erdian zuri
bat dutela. Marra urdinek Ozeano Barea eta Atlantikoa
ordezkatzen dute.
El Salvador

Nicaragua
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Koloreak ikuste-hizkuntzan:Hondatzako banderak
Hondartzara joaten garenean betik topatzen dugu banderaren bat. Bandera hauek informazio ezberdina
ematen digute: itsasoaren egoera, itsas-korronteak eta meteorología….Itsasoaz segurtasun handiagoz
gozatzeko informazioa ematen digute finean.

BANDERA HORIA

BANDERA BERDEA
Hondartza

libre,

baimendua,

bainua

bainurako,

igeriketarako

edo

buzeatzeko baldintza onak.

Hondartza
bainua

arriskutsua,

baimendua

segurtasun

neurri

baina
batzuk

BANDERA GORRIA
Bainua

debekatua

hondartza,

duen
itsasoko

baldintzak ez dira egokiak

kontuan hartuta. Hala nola:

bainua

oinez lurra ikutu beharra eta

baldintza

burua

bainua debekatzen dute.

uretatik

kanpora

hartzeko

edo/eta

meteorologikoek

mantendu beharra.

MARMOKEN BANDERA

BANDERA URDINA

BELTZA BANDERA

Bandera honek hondartzan

kolore

marmoken

presentzia

hondartzara hori itxita dago,

emanten

dagoela esan nahi du. Beti

ondorioz, itsas txarra eta

Ingurumen

egoten da bandera horiaz

harea, osasun arrisku larriak

Europako

lagunduta,

bi kasuetan suposatuz.

hondartzei

bere

helburua

beltza

adierazi

Bada

urtero

hondartzan dagoen arriskuaz

ematen

informatzea baita.

baldintza

hondartzei

zaien

sari

bat.

Hezkuntzako
Fundazioak
eta

dien

portuei
saria

zehatz

betetzearren.

da,

batzuk
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Koloreak ikuste-hizkuntzan: Bide-Hezkuntza
Hirian zehar gabiltzanean, arriskuak, ohartarazpenak…komunikatzen dizkiguten seinale asko daude.
Hauek kolore eta forma ezberdinak erabiltzen dituzte pertsonek modu arin batean norberaren eta
inguruaren segurtasuna babestu ahal izateko.
Jarraian koloreak trafiko seinaletan duten esanahia azalduko dizuegu:

SEMAFOROA
Berdea: Aurrera egin dezakezu, ez dago oztoporik.
Gorria: Berehala gelditu behar duzu.
Horia edo anbar kolorea: Berdetik gorrirako bitarteko pasua izan daiteke edo keinuka badago kontuz!

SEINALE GORRIAK
Esanahia:
Debekua
Arriskua

SEINALE HORIAK

SEINALE URDINAK

Esanahia:

Esanahia:

Norabide aldaketa eta

Betebeharra

behin behineko aldaketak

Erabilerarako informazio

obrengatik.

orokorra

