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KOADERNOA
 Laneko laminak.

 Eranskailuak eta trokelak.

 Lamina garbiak, ikastalde bakoitzaren 
ezaugarrien arabera, nahi den moduan 
erabiltzeko.

 Laminak atera ahal izateko prestatuta daude, 
orri solteekin lan egitea gustatzen bazaizu.

Birusak eta bakterioak

179429_Cub_Cuad_Virus_Bacterias_Click_Ib.indd   1 8/3/21   15:29

Birusak eta 
bakterioak

Birusak eta bakterioak organismo txiki-txikiak dira. Bazter guztietan daude, baina 
mikroskopioaren bidez soilik ikus daitezke! Proiektu honetan, mikroorganismo horien 
munduan murgildu, eta galdera askoren erantzunak aurkituko dituzu: «Nola egin aurre birus 
eta bakterio kaltegarriei? Zer bakterio dira bizitzeko onuragarriak? Zer gaixotasun eragiten 
dituzte birusek? Zer egin daiteke kutsatzea prebenitzeko? Zertarako balio dute txertoek?».

3 · 4 · 5 urteZIKLOKO PROIEKTUA

Osasuna  
eta ongizatea 

sustatzeko  
aukera bikaina

Aldaketa klimatikoa

179436_Cub_Cuad_Cambio_Climatico_Click_Ib.indd   1 16/2/21   14:15

Aldaketa klimatikoa
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Aldaketa klimatikoa

Egunero behatzen diogu eguraldiari, normala denez, klima oso garrantzitsua baita 
gure bizitzarako eta planetako izaki bizidun guztiei eragiten baitie. Aldaketa klimatikoaz 
jabetzea eta hura geldiarazten saiatzea benetako behar bat da. Proiektu honetan, berotze 
globalaren arrazoiak eta gure planetako bizitzan dituen ondorioak ezagutuko dituzu: 
uholdeak, lehorteak, urakanak, desertifikazioa eta abar. Horrez gain, aldaketa klimatikoa 
geldiarazten laguntzeko zer egin dezakezun ere ikasiko duzu!

5 urteGOMENDATUTAKO ADINA

Ingurumen  
hezkuntza  
lantzeko  
aproposa

2

Karpeta praktiko bat, 
proiektu bakoitza lantzeko 

beharrezkoa den guztia 
biltzen duena

 

 

1. LAMINA
Proiektu bakoitzak sorpresa bat du

2. LAMINA
Zer dakizu? Zer jakin nahi duzu?

Argiarekin egiteko jarduera

 Aurkitu ezkutuan dauden 
elementuak argiari esker.

1

LABORATEGI HONETAN,  SORTZEN ARI DIRA.

HARRASKATU ETA AURKITU

NOR ARI DA 

LANEAN?

ZERI ARI DA 

BEHATZEN?

ZER ARI DA 

KULTIBATZEN?

ZER IKUSTEN DA 

PANTAILAN?

ZER ARI DIRA 

IKERTZEN?

Harraskatzeko lekuak

 Aurkitu harraskatzeko 
lekuak, eta aurkitu 
lagungarriak edo 
informazio interesgarria.

1
RASCA Y PEGA

 179075_CLICK_345A_Virus_Cuad_Lamina_Rascas.indd   1

16/02/2021   9:40:46

NOR ARI DA 

LANEAN?

BEROTZE GLOBALA

1

 Lamina bisual honek, irudien bidez, 
dakitenari eta ez dakitenari buruz hitz 
egiten laguntzen du, eta aukera ematen 
du jakin nahi dutena marrazteko edo 
gehitzeko.

 Digitalean: prozesu hau bereizita lantzeko 
laminak.

2

ZER DAKIZU?
ZER JAKIN

NAHI DUZU?

Ikasturte liluragarri baterako  
aukera onena

Ikaslearen  
materiala
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Ikaslearen  
materiala

Proiektu bakoitzak 
bere materialak ditu, 

ikerketarako eta 
garapenerako beharretara 

egokitutakoak

OHITUREN AKORDEOIA
Txartel bisual hauek ohitura osasungarriak lantzea 
sustatzen dute, modu atseginean eta jolasaren bidez.

MARIENTSEGU 
DOKTOREAREN 
PROBAK
Informazioa emateko 
ipuina. Proiektuaren gaia 
du ardatz eta informazio 
zientifikoa eskaintzen du.

HAIEK
EZAGUTZEKO

INFORMAZIO

GUZTIAREKIN!

BIRUSEI ETA BAKTERIOEI
BURUZKO ISTORIO ZOROA

GAI BAKOITZAREN 
MATERIAL ESPEZIFIKOA

Birusak eta bakterioak

AZTARNA  
EKOLOGIKOAREN 
NIRE EGUNEROKOA
Eguneroko bat, gure ohituren 
inguruan azterketak eta 
hausnarketak egiteko eta haiek 
osatzeko.

GALDETZEKO, PENTSATZEKO 
ETA HITZ EGITEKO POSTALAK
Txartel bisual hauen eta atzeko galderen 
helburua da aldaketa klimatikoak dituen 
ondorioei buruz hausnartzea.  

Aldaketa klimatikoa

MATERIAL 
ESPEZIFIKOAREN 
LAMINAK

 Proiektuaren txokoko jardueretan  
eta tailerretako proposamenetan erabiltzeko.

 Gai bakoitzak berea.

HIZTEGI  
TXARTELAK

 Letra larria 3 eta 4 urtekoetan eta lotua  
5 urtekoetan.

 Proiektuko hiztegi espezifikoa lantzeko.

 

glaziarra

urakana

uholdea

ozeanoa

lehortea

hondakinak
179089_CLICK_5A_Cambio_climatico_Laminas_Vocabulario.indd   1 29/1/21   14:29

atmosfera

energia

korala

mikroplastikoak

deforestazioa

biodibertsitatea
179089_CLICK_5A_Cambio_climatico_Laminas_Vocabulario.indd   2 29/1/21   14:29

FAMILIARENTZAKO 
ALDIZKARIA
 Iradokizunekin eta erronkekin, familiak 

irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan  
inplikatzeko.

FAMILIARENTZAKO
ALDIZKARIA

ALDAKETA KLIMATIKOA

LAGUNDU SEME-ALABEI
IKASKUNTZAREN ABENTURAN

179436_Cub_Revista_Cambio_Climatico_Click_Ib.indd   Todas las páginas 16/2/21   9:32
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Irakaslearen  
materiala

Proiektua hastean, 
mapek lagunduko 
dizute ibilbideen 

orokortasuna  
ikusten.

PROPOSAMEN DIDAKTIKOA
Proposamen irekia, ikastalde bakoitzeko ibilbidea jasotzea ahalbidetzen baitizu.  
Zure oharrak egiteko eta proposamena pertsonalizatzeko espazioak ditu. 

Hiru fasetan antolatuta dago. Fase bakoitzak une bakoitzean behar duzun guztia du.

Hasiera Ikerketa eta garapena Amaiera

 Mapa mentala eta 
edukien mapa, laneko 
plana, motibazio 
jarduerak, ikasgela 
apaintzeko iradokizunak, 
ikaskuntzaren paisaia, zer 
dakigun eta zer jakin nahi 
dugun, eta baliabideen 
antolaketa.

 Honako hauen garapena: proiektu 
bakoitzaren material bereziak, 
informazio aldizkaria, tailerrak, 
txokoko jarduerak, musika eta 
mugimendua, argiaren pedagogia, 
adierazpen eta literatura baliabideak, 
leihoa mundura eta koadernoa.

 Amaitzeko jarduerak, 
ikaskuntzaren 
geltokiak eta 
ebaluazioa.

Proposamen didaktikoak Garapen Iraunkorrerako Helburuekin (GIH) eta umeek 
garatu beharreko gaitasunekin eta trebeziekin bat datozen proposamenak 
biltzen ditu. 

Klik proiektuak  
GAUR hezteko beharrezko 

guztia dakar 

Birusak  
eta bakterioak
Proposamen didaktikoa

I B A I Z A B A L

MAPA MENTALA16

Birusak eta bakterioak 3 urte

Galderak

Baliabideak

Zer dira birusak eta bakterioak?

Zer forma dute?

Nolakoak izan daitezke?

Non egoten dira bakterio mesedegarriak?

Nola kutsatzen dira birus eta bakterio kaltegarriak?

Nola prebeni daitezke birus eta bakterio kaltegarriak?

Zer gaixotasun eragin ditzakete?

Klik digitala

Abestia karaokearekin

Informazioa emateko ipuina

Ohituren akordeoia

Hiztegi txartelak

Argiaren pedagogia

Koadernoa

Txokorako eta tailerretarako material espezifikoa

Ikaskuntzaren paisaia

Dantza

BIRUSAK ETA  
BAKTERIOAK 

18 EDUKIEN MAPA

Birusak eta bakterioak 3 urte

BIRUSAK ETA BAKTERIOAK

Zer dira?

Organismo  
txiki-txikiak dira 

eta ikusteko

tresna hau  
behar da:

Mikroskopioa

Zer forma dute?

Koma

Esfera

Bastoia

Kiribila

(Bakterioak)

Konplexua

Koroa

Tutua

(Birusak)

Giza gorputzean

Digestio aparatuan: 
hesteetako flora

Elikagaietan

Jogurtak

Edari probiotikoak

Medikuntzan

TxertoakSendagaiak

Bizitzarako  
mesedegarriak:  

BAKTERIOAK

Nolakoak izan daitezke?

Leku hauetan  
egoten dira: 

 Ibilbide ugari aukeratu ditzakezu eta zure bidea konfiguratu: zer motibaziorekin hasi nahi 
duzun, zer informazio zabaldu nahi duzun, zer tailer eta txokoko jarduera garatu nahi dituzun.

MOTIBAZIOA  
ETA DEKORAZIOA
 Inprima daitezkeen baliabidez 

hornitutako proposamenak.  
Klik digitalean eskuragarri dituzu.

34 ALDAKETA KLIMATIKOA HASIERAKO FASEA

Ikasgelaren dekorazioa 

Ikasgela girotzea hormak apaintzea baino askoz gehiago da. Umeen irudimena piztera egon behar du 
zuzenduta, umeentzat giro goxoa eta motibatzailea sortzera, giro horrek lagundu dezan prozesu kog-
nitiboak garatzen; esaterako, arreta, memorizazioa, bereizketa bisuala edo ahozko komunikazioa.

Gainera, dekorazioak aukera ematen du bisualizazioaren bidez irakasteko, ideiak lotzeko, irakaskun- 
tzako eta ikaskuntzako espazioak antolatzeko, eta abarrerako.

Girotze horrek eragin egin behar dio umearen ikaskuntzari eta landutako gaietarako lagungarri izan 
behar du. Era berean, giro estimulatzaile eta aldakor batek segurtasuna ematen du eta ikasleak ikas-
teko motibatzen ditu.

Ikasgela apaintzeko zenbait ideia proposatuko ditugu eta, batzuetan, ikasgelako beste espazio batzue-
tarako ideiak ere bai, umeak aldaketa klimatikoaren gaian murgil daitezen.

Erabili  Klik digitaleko  inprimatzekoak.

Materialak: paper jarraitua, koloretako kartoi meheak, paper birziklatua (egunkariak, 
aldizkariak...), argizariak, pinturak, jolasgaraian jasotako birziklatzeko ontziak, guraizeak, kola

Jarduera. Egin itsas hondoaren horma irudi bat zenbait animalia jarrita. Erantsi jolasgaraian 
jasotako ontziak, eta idatzi mezu bat: «Utz diezaiogun erabilera bakarreko ontziak erabiltzeari». 

Hondakinik gabeko jolasgaraiak proiektuko webgunea bisitatu daiteke. Proiektuaren helburua 
umeak motibatzea da, hamaiketakoetan eta askarietan erabilera bakarreko ahalik eta ontzi 
gutxien erabil ditzaten.

Plastikorik gabeko ozeano bat

LANKIDETZAN 
ikasi

AHOZKO 
komunikazioa

Pentsatzeko 
ERRUTINAK ETA 

TREBEZIAK

HEZKIDETZAREN 
aldeko apustua

EMOZIOEN 
kudeaketa

GIH
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IKASKUNTZAREN 
PAISAIA
 Edukiak sendotzeko, aniztasuna 

tratatzeko eta ikaskuntza 
pertsonalizatzeko oso proposamen 
moldaerraza. Zeuk erabaki!

 Klik digitalean.

Aniztasunaren 
trataera

INFORMAZIO ALDIZKARIA
 Proiektua ulertzeko eta garatzeko 

beharrezkoa den informazio guztia 
eskaintzen duen aldizkaria. 

 Ezagutzak sakontzeko estekak ere 
eskaintzen ditu.

Irakaslearen  
materiala

Musikogramaren eta 
dantzaren bideoak  

Klik digitaletik

40 HASIERAKO FASEA

Ikaskuntzaren paisaia

Proiektukako lanak gai bera (kasu honetan, birusak eta bakterioak) modu batean baino gehiagotan 
ikasteko aukera ematen du, ez denek une berean, ez eta material eta esperientzia berdinekin ere. 
Ikaskuntzaren paisaiak aukera ematen du bakoitzari pertsonalizatutako ibilbideak egiteko, bai eta 
taldean hazteko ere.

Ikaskuntzaren paisaiak zenbait metodologiaz osatutako esparrua sortzen du eta metodologia ho-
riek, uztartzen direnean, erantzun jakinak ematen dizkiete ikasgelako ikasleen hezkuntza beharrei.

Paisaia horretan, elkartu egiten dira askotariko adimenak eta Bloom-en taxonomia. Eta lotura horre-
tatik sortzen den matrizeak aukera ematen du askotariko jarduerak sortzeko. Jarduera horiek tal-
deari zein ikasleari aukera ematen diote ibilbide pertsonalizatuak eratzeko.

Adimenek bideratzen dute jarduera bakoitzaren estiloa, materialen erabilera eta ikaskuntzaren 
adierazpena. Bloom-en taxonomiak zuzentzen du jardueraren helburua, eta, beraz, nabarmendu 
egiten ditu, batetik, ebaluatuko dena, eta bestetik, beharrezkoak diren estrategia kognitiboak.

Horri guztiari curriculumaren edukiari eta landutako gaiari lotutako marko bisual eta narratibo batek 
laguntzen dio.

• Birus eta bakterioei buruzko informazioa aztertzea eta 
hautatzea.

• Hipotesiak egitea.

• Esperimentuak egitea eta eguneroko esperientziak aztertzea.

• Aurrerabide zientifikoaren garrantzia ulertzea eta pertsonen 
bizitzan duen eragina balioestea.

• IKTak ikasteko tresna gisa erabiltzea.

• Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio 
digitalerako konpetentzia

• Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia

• Elkarbizitzarako konpetentzia

• Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia

• Zientziarako konpetentzia

• Teknologiarako konpetentzia

• Konpetentzia sozial eta zibikoa

• Birusak: ezaugarriak

• Bakterioak: ezaugarriak eta motak

• Birus eta bakterioak kutsatzeko bideak

• Birus eta bakterioek sorrarazten dituzten 
gaixotasunak

• Higiene eta elikadura ohiturak

• Adimen linguistikoa

• Adimen zinestesiko-korporala

• Adimen logiko-matematikoa

• Adimen espaziala

• Adimen musikala

• Pertsonen arteko adimena

• Pertsonaren baitako adimena

• Adimen naturalista

HELBURUAK

OINARRIZKO KONPETENTZIAK

EDUKIAK

ASKOTARIKO ADIMENAK

Birusak eta bakterioak proiektuaren paisaia
Ikaskuntzaren paisaia honetan, Marientsegu zientzialariak proposatutako erronka handiari helduko 
diote neska-mutilek: sendagai bat aurkitzea! Hori lortzeko, birusei eta bakterioei buruzko gauzak ikasi 
beharko dituzte. Kontsultatu Klik digitala.

Paisaia honek lorpena erdiesteko nahitaezkoak diren 8 jarduera eta 18 aukerako jarduera ditu. 

Ikasgelan egindako lana sendotzeko, gaiari beste ikuspegi batetik begiratzeko, ume batzuei argi geldi-
tu ez zaien zerbait ulertzen laguntzeko eta abarrerako erabil daitezke. Paisaiak nahi adina aukera ema-
ten ditu. 

Informazio 
aldizkaria
ALDAKETA KLIMATIKOA
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• Ahoz komunikatzea, jolasaren bidez.

• Antzezlanak egiten hastea.

• Emozioak adieraztea eta enpatia sustatzea.

• Elementu opakuen (itzalak) eta zeharrargien proiekzioarekin 
esperimentatzea.

• Ikaskideen arteko arreta eta entzutea sustatzea.

• Talde sentimendua sortzea.

• Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio 
digitalerako konpetentzia

• Elkarbizitzarako konpetentzia

• Konpetentzia sozial eta zibikoa

• Antzezlana

• Emozioak eta enpatia

• Elementu opakuak eta zeharrargiak

• Ikaskideen arteko arreta 

• Talde sentimendua

• Adimen linguistikoa

• Adimen zinestesiko-korporala

• Adimen espaziala

• Pertsonen arteko adimena

• Pertsonaren baitako adimena

• Adimen naturalista

HELBURUAK

OINARRIZKO KONPETENTZIAK

EDUKIAK

ASKOTARIKO ADIMENAK

Argiaren pedagogia

Tresna bikaina da argia, eta asko zabaltzen ditu jolaserako eta ikasteko aukerak. Esplora-
tzeko, ikertzeko eta hamaika istorio asmatzeko bidea ematen du, eta jakin-mina eta harridura prota-
gonista bihurtzen dira. Umeek arreta jartzeko, beren ondorioak ateratzeko, zentzumenak erne jartze-
ko eta beren kabuz ikasteko giro egokia sortzen du. Gainera, argiarekin egiten diren jarduerak neurri 
berean bihurtzen dira jolas jarduerak, jarduera zientifikoak, artistikoak eta sormenezko jarduerak, eta 
horrek lagunu egiten die arreta jokoan jartzen eta lasaitzen. 

Argiarekin egiteko jarduerak
Jarduera mota hauetan argi iturri batekin egiten da lan; argi naturalarekin(eguzkiaren argia zuzenean 
edo zeharka) edo artifizialarekin (lanparak, esku argiak, bonbillak...) egin daiteke. Esperimentatzeko 
aukera ematen dute; adibidez, eguzkiaren posizioekin, itzal beltzekin edo koloretakoekin (elementu 
zeharrargiekin eginez gero), islekin, fluoreszentziarekin eta koloreekin. 

Materialak

Jardueraren 
aurkezpena

• Argi flexoa edo esku argia, 12. inprimagarriko haria (siluetak zintzilikatzeko) edo makila 
beheratzailea (siluetak txotxongiloak balira bezala mugitzeko)

• Jarduera honekin txertatzearen garrantzia nabarmenduko dugu. Txertatzearen ideiak ume 
askori urduritasuna eta beldurra sortzen dizkie. Azaldu txertoa sendagai bat dela, ez akti-
bo edo ahulduta dauden birusez osatutakoa, immunitate sistemak gaixotasun jakin bati 
aurre egiteko defentsak sor ditzan. Txertoa jaso ondoren, immunitate sistemak ezagutu 
egiten du txertoan sartu zaion agente infekziosoa eta suntsitu egiten du.

• Birus batek kutsatzen bagaitu ez gaixotzeko txertatzeak zer-nolako garrantzia duen ulerta-
razi nahi diegu ikasleei.

• Bi kasu posible daude jarduera honetan: lehenengoan, neskatila ez dago txertatuta; biga-
rrenean, neskatila txertatuta dago. 

Jardueraren 
garapena

Txertoa gure babes onena
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Garbitu ondo eskuak 

Goazen! Goazen! Garbitu ondo eskuak. 
Saihestu ditzagun birus guztiak. 
Zure eskuak garbi egon daitezen, 
ez ahaztu, xaboia hartu behar da.

Bakterioak onak dira, mesedegarriak, 
baina birusekin adi egon behar da. 
Oso txikiak dira (e)ta ezin dira ikusi, 
kalte egiten diote gure gorputzari.

Goazen! Goazen! Garbitu ondo eskuak. 
Saihestu ditzagun birus guztiak. 
Zure eskuak garbi egon daitezen, 
ez ahaztu, xaboia hartu behar da.

Neure burua babestu nahi dut, 
horregatik eskuak garbitzen ditut. 
Neure burua babestu nahi dut, 
birus guztiak alde egin dezaten.

Goazen! Goazen! Garbitu ondo eskuak. 
Saihestu ditzagun birus guztiak. 
Zure eskuak garbi egon daitezen, 
ez ahaztu, xaboia hartu behar da.

• Musikaren eta gorputzaren bidezko adierazpenarekiko 
zaletasuna eta gozamena garatzea.

• Abestiak eta dantza ikasteko bide gisa erabiltzea.

• Memoria eta arreta lantzea, abestiak haiei lotutako keinuekin 
eta mugimenduekin ikasita.

• Eskala musikala ezagutzen hastea.

• Modu aktiboan parte hartzea musikari lotutako jardueretan.

• Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio 
digitalerako konpetentzia

• Hizkuntza eta literatura komunikaziorako konpetentzia

• Arterako konpetentzia

• Konpetentzia motorra

• Proiektuaren abestia: Birusak eta bakterioak

• Dantza bati lotutako mugimenduak

• Erritmozko oihartzunak: txaloak eta kolpeak

• Eskala musikala

• Adimen linguistikoa

• Adimen espaziala

• Adimen musikala

• Pertsonen arteko adimena

HELBURUAK

OINARRIZKO KONPETENTZIAK

EDUKIAK

ASKOTARIKO ADIMENAK

Musika eta mugimendua

Musikari eta mugimenduari lotutako jarduerak planteatuko ditugu, horiek baitira eskolako ikaskuntzen 
oinarria. Indartu egiten dute gorputzaren, buruaren eta emozioen garapena. Musikaren eta mugimen-
duaren bidez, umeak ezagutu eta esploratu egiten du inguratzen duen mundua. Ikertzen dituzten 
gaietan jakin-mina piztea, gaiak barneratzen eta indartzen laguntzea da helburua, eta hori jolas mo-
duan eta modu aktiboan egiten da.

Abestia 

• Esan umeei entzuteko abestia arretaz. Galdetu ea abestia zeri buruzkoa den, eta ea birusei eta bakte-
rioei buruz lehendik ez zekiten informazioren bat eman dien.

• Lagundu abestia buruz ikasten. Ondoren, erabili karaoke bertsioa, eta abestu denok elkarrekin. 

• Egin dantza, bakoitzak nahi duen moduan. 

ARGIAREN PEDAGOGIA
 Argiarekin egiteko jarduerak 

(argiarekin, itzalekin, koloreekin, argi 
naturalarekin eta abarrekin egiteko 
jokoak) eta argi mahaiarekin egitekoak 
proposatzen dira. Proposamenak 
proiektuaren edukiak arlo guztietatik 
lantzeko dira. 

MUSIKA ETA 
MUGIMENDUA
 Proiektua mugimenduan, 

erritmoetan eta eduki musikalean 
oinarrituta lantzeko proposamenak.

Jarduera 
multisentsorialak eta 

manipulazio lana 

Musikogramaren 
eta dantzaren 

bideoak 
Klik digitaletik
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Ikaskuntzaren geltokiak
Ikaskuntzaren geltokiak jolasean oinarritutako tresna motibatzailea dira eta aukera ematen diete 
umeei jarduerak autonomia handiagoz garatzeko. Proposamen malgua da, eta, gainera, ikasleen arte-
ko komunikazioa eta lankidetza sustatzen ditu.

Proiektu osoko edo kontzeptu batzuen jardueren ibilbidea planteatuta garatzen dira. Jarduera ho-
riek ikasgelako zenbait espaziotan egiten dira; geltoki deitzen zaie espazio horiei. Horietan, ikas-
leek modu autonomoan egiten dute lan. Jarduerak askotarikoak izaten dira formari eta estiloari dagoz-
kionez, eta askotariko adimenekin lot daitezke. Bost edo sei ikasleko talde txiki bateko kideek aldi 
berean lan egiteko behar adina material izan behar du ikaskuntzaren geltoki bakoitzak. Irakaslea ikas-
leek egiten dituzten jardueren bitartekaria, behatzailea eta ebaluatzailea da.

Ebaluazioa bi modutan egiten da. Batetik, irakasleak erregistro orri bat betetzeko esaten die ikasleei 
geltoki batetik igarotzen diren bakoitzean, behaketaren teknika erabiliz, eta bestetik, autoebaluazioa 
egiten dute umeek ibilbidearen amaierako geltokian. Ikaskuntzaren geltokietan bildutako informazioak 
eta proiektuan zehar bildutako ebaluazioek osatzen dute amaierako ebaluazioa.

1. GELTOKIA

3. GELTOKIA

2. GELTOKIA8. GELTOKIA

4. GELTOKIA6. GELTOKIA

7. GELTOKIA

5. GELTOKIA

• Ikaskuntzaren geltokietako ebaluazioaren eta autoebaluazioaren erregistro orriak Klik digitalean  
daude.

Funtzionamendua

Osatu bost edo sei ikasleko taldeak. Talde bakoitza geltoki batean hasiko da; denek zikloa 
osatutakoan amaituko da jarduera. Taldeka ibili arren, geltoki bakoitzean jarduera nola egin behar 
duten adieraziko zaie (taldeka, binaka, bakarka...). Jarduera amaitutakoan, ikaskuntzaren hurrengo gel-
tokira igaroko dira eta horrela jarraituko dute, harik eta ibilbide osoa osatzen duten arte. Orduan egin-
go dute, denek batera, amaierako geltokiko jarduera (autoebaluazioa).

Aholku praktikoak

• Hasi aurretik, talde handian bilduta, azaldu dinamikaren funtzionamendua eta zer jarduera egin 
beharko dituzten.

• Dinamika lehen aldiz egiten denean, komeni da talde bakoitzak identifikazio txartel bat erabiltzea 
kideen argazkiak edo izenak jarrita. Txartel hori une bakoitzeko ikaskuntzaren geltokian jarriko 
dugu eta, geltokiz aldatzen diren bakoitzean, txartela hurrengo geltokira eramango dugu. Horrela, 
errazagoa izango da ikasleei jarraipena egitea.

AMAIERAKO GELTOKIA 
Autoebaluazioa

IKASKUNTZAREN 
GELTOKIAK
 Ezagutzak sendotzeko eta ebaluazioa 

beste modu batean egiteko 
proposamen globala.
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Ebaluazioa
Hezkuntzaren arloan, ikasgeletan egunero eta une oro gertatzen den hori da ikaskuntza. Haur 
Hezkuntzako bigarren zikloko curriculumak ezartzen du ebaluazioak informazioa emateko soilik izan 
behar duela. Ume bakoitzak eskuratutako ikaskuntzak identifikatzeko eta ume bakoitzaren bilakaera-
ren erritmoa eta ezaugarriak identifikatzeko balio behar du. Horretarako, ebaluazioak globala, ja-
rraitua eta hezigarria izan behar du. 

Zuzeneko behaketa sistematikoa izango da ebaluatzeko teknika nagusia, bai eta familiekin egindako 
elkarrizketak eta ikasleen ekoizpenen analisia ere. Era berean, Haur Hezkuntzako bigarren zikloan, 
irakasleek ikaskuntza prozesuak eta heziketako praktikak ebaluatuko dituzte.

Eskuratutako ikaskuntzaren ebaluazioa funtsezkoa da, baina ez da amaierako puntu gisa 
edo itzulerarik gabeko puntu gisa ulertu behar, ikasgelaren barruan eta kanpoan egiten 
den etengabeko ikaskuntzaren bide luzearen parte baizik.

Unescok 2017an ezarri zuen ebaluazioak askotariko iturrietatik informazioa eskuratzeko aukera eman 
behar duela, helburu hauekin:

• Irakaskuntzako eta ikaskuntzako praktikak eratzea. Horretarako, ebaluazio hezigarriaren edo ikas-
kuntzarako ebaluazioaren erabilera dago oinarrian. 

• Autoebaluazioaren bidez, ikasleei indarguneak eta hobetzekoak identifikatzen laguntzea eta haien 
motibazioa sustatzea, etengabe ikasten jarraitu dezaten. 

• Ikaskuntza hezkuntza sistemaren barruan ziurtatzea, amaierako ebaluazioaren bidez.

Horregatik, garrantzitsua da ebaluaziorako askotariko 
prozedurak erabiltzea irakaskuntza-ikaskuntza prozesuko 
zati integral gisa. Gainera, garrantzitsua da, ikasleen ikas-
kuntza ebaluatzeko garaian, ahal den guztietan, haien jar-
dueraren araberako tresnak aukeratzea eta ikasleei haien 
lorpenen ebaluazioan parte hartzeko aukera emango 
dieten estrategiak txertatzea. Hala, umeek haien zailtasu-
nei eta indarguneei buruzko hausnarketa egitea sustatzen 
da; bai eta ikaskideek lankidetzan oinarritutako jarduere-
tan parte hartzea eta irakaskuntza-ikaskuntza prozesua 
arautzeko lanean irakasleekin elkarlanean aritzea ere.

Ebaluazioa Klik proiektuan
Hasierako ebaluazioa edo ebaluazio diagnostikoa

Irakaskuntza-ikaskuntza prozesua abiarazi aurretik, ikasle bakoitzaren egoera identifikatu eta aztertu 
behar dugu, lortu nahi diren helburuekin alderatuta. Analisi horretatik abiatuta, irakaskuntza prozesua 
errealitatera eta ikusitako beharretara egokituko da, eta, beraz, prozesua eraginkorrago egin. Hala, 
aukera ematen du irakasleak eta ikasleak abiapuntuaren kontzientzia hartu dezaten.

• Ikaslearen koadernoko  2. lamina  erabil 
daiteke proiektuko gaiaren inguruan  
dakitenari eta jakin nahi dutenari buruzko 
elkarrizketa bat izateko. 
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ZER DAKIZU?
ZER JAKIN

NAHI DUZU?

EBALUAZIOA
 360 graduko ebaluazio bat 

egiteko ibilbideak.

Otsokoak
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Material  
digitala

Klik digitalak aniztasunaren 
trataera eta alfabetatze digitala 

lantzeko aukera ematen du, 
jarduera interaktiboekin ondo 

pasatzen duten bitartean.

NIRE IKASTALDEAK
 Aukera ematen du abatarrak 

pertsonalizatzeko, bertaratzeari 
buruzko datuak erregistratzeko eta 
abarrerako. 

IKASKUNTZAREN PAISAIA
 Aniztasunaren trataera lantzeko aukera 

ematen du, jarduera interaktiboz 
eta bizipenezko jarduerez osatutako 
erronkaren bidez. 

KOADERNOA  
 Proiektatzeko eta audioekin.

INFORMAZIO ALDIZKARIA
 Proiektatzeko eta kanpoko estekekin hornitua.

BALIABIDEAK
Horma irudiak, proiektuan zehar proiektatzeko  
eta osatzen joateko.

 Proiektuaren faseak.

 Pentsatzeko errutinak eta trebeziak.

Dokumentu editagarriak eta inprimagarriak   
proiektuko fase bakoitzerako.

 Lamina gehigarriak, matematika eta irakurketa  
eta idazketa lantzeko.

 Inprimatzekoak, tailerretarako, txokoetarako  
eta ikasgela apaintzeko.

 Agiria eta diploma.
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PROPOSAMEN DIDAKTIKOA
 Gailu mugikorretik eroso-eroso irakurtzeko edo 

deskargatzeko.

FAMILIA
 Atal honetan, familiarentzako aldizkaria eta proiektua 

aurkezteko gutuna daude. 

MUSIKA ETA MUGIMENDUA
Honako hauek eskaintzen ditu: 

 Proiektuaren abestia, karaokearekin. 

 Musikograma, bideoarekin.
 Dantza, bideoarekin.

HIZTEGI TXARTELAK
 Proiektatzeko eta audioekin.

Alfabetatze 
DIGITALA

Jarduera 
INTERAKTIBOAK

ANIZTASUNAREN 
trataera

Otsokoak

BIRUSAK ETA BAKTERIOAK, 
OSO TXIKIAK DIRENEZ, 

MIKROSKOPIO BIDEZ SOILIK
IKUS DAITEZKE. 

Bilatu pantailako 
birusaren 

antza duen birus 
bat, eta sartu 

biribilean. 

MARIENTSEGU DOKTOREAK ONGIETORRIA EGIN ZIEN BIRUS ETA 

BAKTERIO PILA BATI.

SARBIDE PROBAK GAINDITZEN ZITUZTENEK MUNDUKO SENDAGAI 

GARRANTZITSUENAREN SORKUNTZAN PARTE HARTUKO ZUTEN.
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Hodi forma 
duten birusak

BIRUS GUZTIAK OSASUNERAKO 
KALTEGARRIAK DIRA ETA 

GAIXOTASUNAK ERAGITEN DITUZTE. 
ASKOTARIKO FORMAK DITUZTE.

Aurpegi askodun 
birusak

Koroa formako 
bilgarri bat 

duten birusak

MARIENTSEGUK, LEHENENGO, BIRUSAK ELKARTU ETA KOKATU EGIN 

ZITUEN: ALTUENAK ATZEAN, KOROA ZUTENAK ALDE BATEAN, 

ETA ARMIARMA FORMA ZUTENAK BESTE ALDEAN.
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