
Lagunak ditut!

berit proiektua 33

Aurkezpena Ikastetxea da lehen unitatearen interesgunea. Ikastetxea izango da abiapuntua
taldekideen arteko harremanak lantzeko. Leku egokia da haurrek adiskidantzazko loturak
egin ditzaten eta eguneroko jardueretan kristau portaerak gauza ditzaten, bereziki
nabarmenduta maitasunak duen garrantzia, oinarrizko elementua Jainkoaren egitasmoan.

Jesus da lagun handia, eredua eta maisua. Hark ere lagun asko izan zituen eta haiekin
bizipen ugari izan zituen hainbat lekutan.

Talde jarduerek ere berebiziko garrantzia izango dute. Talde lanean eta lankidetzan aritu
nahi izatea bultzatuko dugu, eta talde bateko partaide izateaz gozatzea eta poza sentitzea
ere bai.

Helburuak

Berariazko edukiak

• Ikastetxea ikasteko lekua eta ikaskideekin harremanak izateko lekua dela ohartzea.

• Kristau maitasuna keinu jakinen bidez adieraztea: laguntzea, elkarbanatzea, ulertzea,
lankidetzan aritzea.

• Norberaren sentimenduak adieraztea, eta besteenak ulertzea.

• Jesus guztion laguna dela eta guztiok maite gaituela jabetzea.

• Jesusen bizitzako uneen berri izatea.

• Pertsonak eta inguruneko elementuak errespetatzea eta zaintzea.

Erlijio edukiak 5 Jainkoa gure Aita da, zaindu egiten gaitu eta besteei laguntzeko adorea ematen digu.

8 Kristauontzat adierazgarriak diren zenbait hitz: Jainko Aita; Jesus, Jainkoaren Semea
eta gure laguna; Andre Maria, Jesusen Ama eta gure Ama; Eliza.

9 Jesu Kristoren maitasuna. Jesusen jaiotzari, bizitzari, heriotzari eta piztuerari
buruzko kontakizunak.

12 Jainkoak guk elkar maitatzea nahi du, berak maite gaituen bezala. Eguneroko
jarduerak baliabideak dira, familiaren bizitza eta besteekiko harremanak
eraikitzeko, Jainkoak esandakoa betez.

13 Kristau maitasuna keinu zehatzen bitartez adieraztea: agurtzea, laguntzea, gauzak
elkarbanatzea, barkatzea eta barkamena eskatzea, eta ikaskideei laguntzea.

15 Lagunekin, ikaskideekin eta inguruko pertsonekin izaten den portaera. 

• Harremanak taldeko kideekin.

• Jesus eta haren lagunak.

• Kristau maitasuna, adiskidetzean eta laguntasunean erakutsita.

• Portaera egokia, taldeko kideekin izaten diren harremanetan.

• Adiskidetasuna, kristau balioa.
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Berariazko edukiak • Sentimenduak adieraztea.

• Jesus adiskidetasunaren eredua dela ohartzea.

• Adiskideen arteko harremanak bultzatzen dituzten ekintzez jabetzea.

• Taldeko kideei maitasuna eta errespetua erakustea.

• Taldeko kideen artean harremanak edukitzeko oinarria besteak maitatzea dela
ohartzea.

• Adiskidetasuna balioestea.

• Jarrera positiboa, besteek erakutsitako maitasun keinuen aurrean.

• Taldeko kideek eta ikastetxea errespetatzea.

• Jesus ezagutzeko interesa izatea.

• Eskolako jardueretan parte hartzeko gogoa izatea.

Ebaluazio adierazleak • Ea errespetatzen eta balioesten dituen taldeko kideak.

• Ea ohartzen den Jesus adiskidetasunaren eredua dela.

• Ea kristau maitasuna adierazten duen ekintzetan (lagundu, elkarbanatu, lankidetzan
aritu...).

• Ea ohartzen den ikastetxea ikasteko lekua eta ikaskideekin harremanak izateko
lekua dela.

Balioetan heztea • Kultura aniztasuna onartzea.

• Bizikidetzako arauak errespetatzea.

• Ikastetxea beste pertsona batzuekin egoteko lekua dela balioestea.
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Eskerrik asko
nire gorputzagatik! 

berit proiektua 43

Aurkezpena Udazkena iritsi denez, ingurunean gertatzen diren aldaketak eta urtaro berrira
pertsonak nola egokitzen garen landuko dugu; horrez gain, Jainkoari eskerrak emango
dizkiogu horregatik guztiagatik.

Gainera, beste gai bat ere landuko dugu; gorputza, hain zuzen. Bereziki erreparatuko
diegu osasuntsu eta zoriontsu hazteko beharrezkoak diren zaintzei, gogoan izanik
eginkizun horretan lagun diezaguketen pertsona guztiak. Garrantzitsua da haurrak
jarrera positiboa izatea bere gorputzarekiko eta besteen gorputzekiko, eskaintzen
dituen aukerez gozatzea eta Jainkoari eskerrak ematea.

Esperientzia horietarako lagungarria izango da Bibliako Naaman sendatu kontakizuna,
eta horrela, halaber, Biblia errespetatzen eta miresten irakatsiko diegu.

Helburuak

Berariazko edukiak

• Udazkenean, ingurunea mirestea eta zaintzea, Jainkoaren oparia baita.

• Norberaren gorputzak duen garrantzia balioestea, eta eskaintzen dituen aukerez
gozatzea.

• Sexu desberdintasunak eta desberdintasun fisikoak errespetatzea eta onartzea.

• Gorputza zaintzen laguntzen duten lanbideen berri izatea.

• Eskerrak ematea Jainko Aita Sortzaileari, udazkenagatik eta gorputzarengatik.

• Bibliako Naaman sendatu kontakizuna jakitea.

Erlijio edukiak 1 Giza gorputza, Jainkoak sortua gurasoen laguntzarekin. Sexuen arteko
desberdintasuna (neska-mutila), Jainkoarengandik jasotako dohaina.

2 Osasuna balioestea, Jainkoaren oparia baita. Jainkoak emandako bitartekoak
osasuna zaintzeko: laguntzen diguten eta maite gaituzten pertsonen hurbiltasuna,
elikagaiak, jantziak eta garbitasuna.

3 Kreazioa, Jainkoak sortua, seme-alabentzako oparia. Natura eta gauzak zaintzean
eta erabiltzean laguntza eta errespetua eskatzen du Jainkoak. Esker ona eta
mirespena kreazioagatik.

6 Jainkoak hitz egiten du. Biblia, kristauen liburu santua. Jainkoaren hitza bere baitan
hartzen duen liburua mirestea eta zaintzea.

8 Kristauontzat adierazgarriak diren zenbait hitz: Jainko Aita; Jesus, Jainkoaren Semea
eta gure laguna; Andre Maria, Jesusen Ama eta gure Ama; Eliza.

• Udazkena. Aldaketak ingurunean.

• Gure gorputzaren zaintza: elikadura, higienea eta kirola.

• Gorputzak ematen dituen aukerak adierazteko eta hotsak ateratzeko.

• Gure gorputzaren eta besteen gorputzen arteko berdintasunak eta desberdintasunak.

• Gorputza zaintzeko dauden lanbideak.

• Biblia, kristauon liburua.

• Bibliako kontakizuna (moldatua): Naaman sendatu.
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Berariazko edukiak • Udazkenean gertatzen diren aldaketei erreparatzea eta horiek aztertzea.

• Gorputza zaintzen laguntzen duten ekintzak egitea.

• Emozioak eta gorputzak ematen dituen aukerak erakustea.

• Gure gorputza zaintzen duten helduen lana balioestea.

• Gure gorputzaren eta besteen gorputzen arteko desberdintasunez eta
berdintasunez jabetzea.

• Eginbeharrak arduraz egitea.

• Bibliako kontakizun bat ordenan jartzea.

• Udazkenean gertatzen diren aldaketei buruzko jakin-mina eta interesa edukitzea.

• Jarrera positiboa izatea norberaren gorputza zaintzeko.

• Eskerrak ematea Jainko Aitari, gorputzarengatik eta udazkenarengatik.

• Gorputz desberdintasunak onartzea.

• Gorputzak ematen dituen aukerez gozatzea.

• Besteengandik jasotzen ditugun zaintzak balioestea.

Ebaluazio adierazleak • Ea ohartzen den udazkenean gertatzen diren aldaketez.

• Ea balioesten eta errespetatzen duen bere gorputza eta besteena.

• Ea gorputzaren zaintzarekin zerikusia duten zenbait lanbideren berri duen eta horiek
balioesten dituen.

• Ea eskerrak ematen dizkion Jainkoari bere gorputzarengatik eta inguruan
duenarengatik.

• Ea parte hartzen duen ikasgelako jardueretan.

Balioetan heztea • Gutxitasunen bat duten pertsonak errespetatzea eta haiei laguntzea.

• Ingurunea zaintzea.

• Norberaren gorputza zaintzea.
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Badatoz Errege Magoak!

berit proiektua 53

Aurkezpena Familia da Eguberriak bizitzeko eta sentitzeko ingurune egokiena, eta familia
abiapuntutzat hartuta landuko dugu unitate hau.

Jesusen jaiotzari buruzko Bibliako kontakizuna ekarriko dugu gogora, eta Errege
Magoen adorazioa izango dugu ardatz.

Garai aproposa da premia gehien dituztenengan pentsatzeko, solidarioak izateko eta
laguntasun eta lankidetza jarrerak erakusteko.

Haurrek Eguberrietako sinboloak eta lexikoa bereiziko dituzte, bai eta ohiturak eta
tradizioak ere, eta hori guztia jai honen benetako kristau zentzua kontuan izanik. Jesus
jaio delako poza, besteak beste, Gabon kanten bidez, eskuz egindako zenbait gauzen
bidez eta antzezpenen bidez erakutsiko dugu.

Unitate hau bat dator abenduko liturgia aldiarekin, itxaroteko eta etorrerako aldia den
horrekin, bai eta Eguberrietako jai eta alaitasun garaiarekin ere.

Helburuak • Eguberriak Jesusen jaiotzaren kristau ospakizunak direla ohartzea.

• Eguberriak familia elkartzeko unea direla jabetzea.

• Lankidetzarako, elkartasunezko eta laguntzeko jarrerak erakustea.

• Eguberrietako lexikoa aberastea.

• Jesusen jaiotzaren eta Errege Magoen adorazioari buruzko kontakizunaren berri
izatea.

• Biblia mirestea eta zaintzea.

• Eguberrietako ospakizunetan gozatzea.

Erlijio edukiak 6 Jainkoak hitz egiten du. Biblia, kristauen liburu santua. Jainkoaren hitza bere baitan
hartzen duen liburua mirestea eta zaintzea.

8 Kristauontzat adierazgarriak diren zenbait hitz: Jainko Aita; Jesus, Jainkoaren Semea
eta gure laguna; Andre Maria, Jesusen Ama eta gure Ama; Eliza.

9 Jesu Kristoren maitasuna. Jesusen jaiotzari, bizitzari, heriotzari eta piztuerari
buruzko kontakizunak.

13 Kristau maitasuna keinu zehatzen bitartez adieraztea: agurtzea, laguntzea, gauzak
elkarbanatzea, barkatzea eta barkamena eskatzea, eta ikaskideei laguntzea.

14 Familia: erlijioaren eta kristautasunaren berri izateko eta bizitzeko gunea.
Jainkoaren seme-alabak gara eta haren familiako —Elizako— kide. Esker onaren
eta pozaren adierazpenak, familia bateko kide izateagatik.

16 Igandearen balioa, Jaun piztuaren jaia baita. Kristauon jai nagusiak. Kantua:
gorespenaren, pozaren eta esker onaren erlijio adierazpena.

17 Haurrak gertu dituen erlijioari buruzko lexikoa, irudiak eta eraikinak.
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Berariazko edukiak • Eguberriak, kristau jaia.

• Familia, topalekua.

• Elkarbanatzea, elkartasun ekintza.

• Bibliako kontakizuna (moldatua): Errege Magoen adorazioa.

• Biblia, kristauon liburu santua.

• Eguberrietako elementuak eta lexikoa: Eguberrietako izarra, elikagai tipikoak,
Olentzero.

• Kantua eta ospakizunak, gorespenaren eta pozaren adierazpenak.

• Jesusenganako eta haren familiarenganako maitasuna erakustea.

• Bibliako kontakizun bat ulertzea.

• Besteei laguntzea, elkarbanatuta eta lagunduta.

• Jardueretan norberaren kabuz parte hartzea.

• Eguberrietako ohiko objektuez eta lexikoaz jabetzea.

• Apaintzeko elementuak egitea.

• Poza sentitzea, Jesus jaio delako.

• Haren familia errespetatzea.

• Eguberrietako jaietan parte hartzeko gogoa izatea.

• Norberak eta besteek egindakoak gustukoak izatea.

• Ohituren eta tradizioen berri izateko jakin-mina.

• Liburuak zaintzea eta errespetatzea.

Ebaluazio adierazleak • Ea ohartzen den Eguberriak eta Jesusen jaiotza lotuta daudela.

• Ea maitasuna erakusten duen Jesusenganako eta haren familiarenganako.

• Ea gogoan duen Errege Magoen adorazioa Bibliako kontakizuna.

• Ea erakusten dituen lankidetzan aritzeko eta laguntzeko jarrerak.

• Ea gogotsu parte hartzen duen Eguberrietako jardueretan eta ospakizunetan.

• Ea ohartzen den Eguberrietako elementu eta lexiko tipikoez.

Balioetan heztea • Kontsumismoari buruzko kontzientzia izatea.

• Sormen lanetan ahalegintzea.

• Talde jardueretan behar bezala parte hartzea.
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Munduko jolasak

berit proiektua 65

Aurkezpena Eguberrietako oporretan, Olentzeroren eta Errege Magoen opariak direla eta, jolasak
eta jostai luak izateko interesa pizten da haurrengan, bai eta jostailuen bidez ikasteko
eta gozatzeko ere. 

Interesgune horretatik abiatuta, kultura arteko hezkuntza landuko dugu, ezinbestekoa
baita bizi garen gizartean. Gero eta etorkin gehiago ditugunez gure artean, aukera
paregabea da beste kultura batzuetako jendea ezagutzearen alderdi positiboak
haurrekin lantzeko.

Bibliako Babelgo dorrea kontakizunaren berri izango dugu, eta komunikazio faltaren
ondorio negatiboak aintzat hartuko ditugu, pertsonaiei gertatu zitzaien moduan.

Pertsonen ezaugarriak, norberarenak eta besteenak, onartzearen garrantziari eta
beharrari erre paratuko diogu, eta pertsona bakoitzaren bereizgarriak bertute gisa
nabarmenduko ditugu.

Gainera, Jesus guztion laguna dela aipatuko dugu, pertsona bakoitzaren kultura, arraza,
sexua eta abar edozein dela ere.

Helburuak • Beste kultura batzuek egindako ekarpenek gurea aberasten dutela ohartzea, eta
beste herrialde batzuetako jolasak ikasteko aukera ematen digutela ere ohartzea.

• Zenbait arraza desberdintasuni erreparatzea, eta horiek errespetatzea eta onartzea,
Jainkoaren dohaina direlako.

• Ikasgelako ikaskideak nongoak diren jakitea.

• Bizikidetza arauak eta joko arauak errespetatzea. 

• Babelgo dorrea Bibliako kontakizunaren berri izatea.

• Jesus munduko neska-mutil guztien laguna dela jabetzea.

Erlijio edukiak 3 Kreazioa, Jainkoak sortua, seme-alabentzako oparia. Natura eta gauzak zaintzean
eta erabiltzean, laguntza eta errespetua eskatzen du Jainkoak. Esker ona eta
mirespena kreazioagatik.

5 Jainkoa gure Aita da, zaindu egiten gaitu eta besteei laguntzeko adorea ematen digu.

6 Jainkoak hitz egiten du. Biblia, kristauen liburu santua. Jainkoaren hitza bere baitan
hartzen duen liburua mirestea eta zaintzea.

12 Jainkoak guk elkar maitatzea nahi du, berak maite gaituen bezala. Eguneroko
jarduerak baliabideak dira, familiaren bizitza eta besteekiko harremanak
eraikitzeko, Jainkoak esandakoa betez.

13 Kristau maitasuna keinu zehatzen bitartez adieraztea: agurtzea, laguntzea, gauzak
elkarbanatzea, barkatzea eta barkamena eskatzea, eta ikaskideei laguntzea.

15 Lagunekin, ikaskideekin eta inguruko pertsonekin izaten den portaera. 
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Berariazko edukiak • Poza sentitzea.

• Beste kultura batzuetako jokoak.

• Bizikidetzako oinarrizko arauak.

• Besteak errespetatzea.

• Jesus, guztion laguna.

• Bibliako kontakizuna (moldatua): Babelgo dorrearen eraikuntza.

• Sentimenduak eta bizipenak adieraztea.

• Jatorriaren edo arrazaren araberako ezaugarri bereizgarriak desberdintzea.

• Pertsonen arteko aldeak.

• Taldeko elkarrizketak.

• Bibliako kontakizun bat entzutea.

• Ikaskideak errespetatzea.

• Ikaskideekin lankidetzan aritzeko eta haiei laguntzeko jarrera.

• Jokoez eta jolasez gozatzea.

• Norberaren nortasuna onartzea.

• Beste kultura batzuk balioestea.

Ebaluazio adierazleak • Ea badakizkien beste kultura batzuetako jolasak eta jokoak.

• Ea gozatzen duen ikaskideekin jolasteaz.

• Ea pertsonen artean dauden desberdintasun fisikoei erreparatzen dien eta
adierazten dituen.

• Ea ikaskideak onartzen dituen eta bizikidetza arauak errespetatzen dituen.

• Ea ohartzen den Jesus laguna dela.

• Ea badakien Babelgo dorrearen historia kontatzen.

Balioetan heztea • Beste kultura batzuk onartzea.

• Jatorriagatiko desberdintasun fisikoak errespetatzea.

• Bizitzeko beste modu batzuk eta beste ohitura batzuk ulertzea.

• Gauza berriak ikasteko interesa izatea.
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Familia handi bat

berit proiektua 75

Aurkezpena Bigarren hiruhilekoa aurrera doan heinean, Garizumara hurbilduko gara, Aste Santuko
ospakizunak prestatzeko garaira. Unitate honen ardatza etxean bizi den familiaren
batasuna da, baita Elizan bizi dena ere, kristauen familia handia baita.

Familian beste haur bat jaiotzea gertakari pozgarria da eta ospatu egiten da. Hurbileko
errealitate hori abiapuntutzat hartuko dugu Elizan izaten den antzeko gertaera bat
azaltzeko: bataioa.

Azkenik, azpimarratu nahi dugu Eliza hainbat familiaren batasuna dela, eta guztien
erdian Jesus dagoela, familia baten anai-arreba izateko biltzen gaituena.

Unitate hau landuko dugun urte garaia eta Aitaren Egunaren ospakizun eguna oso
hurbil daude. Hortaz, proposatzen dugun sormen tailerrean haurrek opari bana egingo
dute aitentzat.

Helburuak

Berariazko edukiak

• Familiaren batasunak maitasuna eta poza transmititzen duela ohartzea, eta hori
balioestea.

• Bataioa erlijio ospakizuna dela ohartzea.

• Erlijio ohiturak eta jaiak errespetatzea.

• Erlijio jaietan parte hartzea eta horietan gozatzea.

• Bataioaren berezko erlijio ikur batzuen berri izatea.

• Jesus Elizan elkartzen gaituen guztion laguna dela ohartzea.

Erlijio edukiak 4 Erlijioaren ikurrak: argia, ura, gatza eta olioa.

8 Kristauontzat adierazgarriak diren zenbait hitz: Jainko Aita; Jesus, Jainkoaren Semea
eta gure laguna; Andre Maria, Jesusen Ama eta gure Ama; Eliza.

14 Familia: erlijioaren eta kristautasunaren berri izateko eta bizitzeko gunea.
Jainkoaren seme-alabak gara eta haren familiako —Elizako— kide.

16 Igandearen balioa, Jaun piztuaren jaia baita. Kristauon jai nagusiak. Kantua:
gorespenaren, pozaren eta esker onaren erlijio adierazpena.

17 Haurrak gertu dituen erlijioari buruzko lexikoa, irudiak eta eraikinak.

• Familia.

• Erlijio ospakizunak: bataioa.

• Erlijioaren ikurrak eta elementuak: ura, zuzia eta bataiarria.

• Eliza, kristauon familia.

• Jesus, guztion laguna.
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Berariazko edukiak • Bizi izandako edo irudikatutako egoerak antzeztea.

• Sentimenduak eta bizipenak adieraztea.

• Kristau jaien deskripzioa.

• Erlijio objektuez eta ikurrez jabetzea.

• Elizaren adierazpen plastikoa.

• Esker ona, familia izateagatik.

• Poza sentitzea, jaietan eta ospakizunetan.

• Proposatutako jardueretan gogotsu parte hartzea.

• Jaiak eta kultura ospakizunak balioestea.

• Ikasgelako eginbeharretan laguntzea.

Ebaluazio adierazleak • Ea poza sentitzen duen, familiako bizipenak kontatzen dituenean.

• Ea jabetzen den honako kristau jai honen pozaz: bataioa.

• Ea errespetatzen dituen erlijio ospakizunak.

• Ea badakien bataiarria, ura eta zuzia bataioarekin zerikusia duten elementuak eta
ikurrak direla.

• Ea ohartzen den Jesus Elizan elkartzen gaituen guztion laguna dela.

• Ea erakusten duen proposatutako jardueretan parte hartzeko interesa duela.

Balioetan heztea • Erlijio ospakizunak errespetatzea.

• Familiakoen maitasuna balioestea.

• Sentimenduak eta bizipenak adieraztea, jokoen eta antzezpenen bidez.
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Aleluia!

berit proiektua 85

Aurkezpena Haur Hezkuntzako hiru urteetan, Aste Santua bigarren hiruhilekoko hirugarren
unitatean aur keztu dugu; gure iritziz beharrezkoa da, jai horrek kristau fedearen arrazoi
nagusia erakusten duelako. Hiru eta lau urteko haurrentzat, Azken Afaria hartu dugu
ardatz; orain, bost urte koentzat, Jesusen heriotza eta piztuera azaltzeko garaia dela
uste dugu.

Informazioa hainbat bidetatik heltzen zaie haurrei, komunikabideen bitartez ere bai,
telebis taren bidez, batez ere. Haurrek badakite Jesus gurutzean hil zela; dena dela, eta
haurren adina aintzat harturik, piztuera nabarmenduko dugu eta Jesus bizirik egoteak
ematen duen poza, haren heriotza ezkutatu gabe. 

Naturak eskaintzen digun sinbologia erabiliko dugu, haurrentzat ezaguna baita.
Udazkenarekin eta neguarekin batera heriotza dator; udaberriak, berriz, piztuera eta
bizitza islatzen ditu.

Helburuak • Urtaroen joanarekin naturan gertatzen diren aldaketei erreparatzea, eta horiek
deskribatzea.

• Poza eta tristura sentimenduak bereiztea.

• Jesusen bizitzako uneen berri izatea: heriotza eta piztuera.

• Jesusen piztueragatik haurra pozik egon dadin bultzatzea.

• Kantuaren bidez, poza eta gorespena adierazten dela ohartzea.

• Argia kristau ikurra dela ohartzea.

Erlijio edukiak 3 Kreazioa, Jainkoak sortua, seme-alabentzako oparia. Natura eta gauzak zaintzean
eta erabiltzean, laguntza eta errespetua eskatzen du Jainkoak. Esker ona eta
mirespena kreazioagatik.

4 Erlijioaren ikurrak: argia, ura, gatza eta olioa.

8 Kristauontzat adierazgarriak diren zenbait hitz: Jainko Aita; Jesus, Jainkoaren Semea
eta gure laguna; Andre Maria, Jesusen Ama eta gure Ama; Eliza.

9 Jesu Kristoren maitasuna. Jesusen jaiotzari, bizitzari, heriotzari eta piztuerari
buruzko kontakizunak.

12 Jainkoak guk elkar maitatzea nahi du, berak maite gaituen bezala. Eguneroko
jarduerak baliabideak dira, familiaren bizitza eta besteekiko harremanak
eraikitzeko, Jainkoak esandakoa betez.

16 Igandearen balioa, Jaun piztuaren jaia baita. Kristauon jai nagusiak. Kantua:
gorespenaren, pozaren eta esker onaren erlijio adierazpena.
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Berariazko edukiak • Udaberria.

• Poza eta tristura.

• Jesus hil eta piztu egin da.

• Bibliako kontakizuna (moldatua): Jesusen heriotza eta piztuera.

• Aste Santua: kristau jaia.

• Argia, kristau ikurra.

• Poza eta tristura bereiztea.

• Ingurunean gertatzen diren aldaketei erreparatzea.

• Abestiak abestea eta antzeztea.

• Kontakizunak entzutea.

• Sentimenduak eta bizipenak adieraztea.

• Kontakizunak antzeztea.

• Poza adieraztea jaietan.

• Ikasgelan, gogotsu parte hartzea.

• Aste Santua balioestea.

• Jesusen bizitzako uneen berri izateko interesa edukitzea.

• Poza sentitzea, Jesus bizirik dagoelako.

• Abesteaz gozatzea, pozaren adierazgarri baita.

Ebaluazio adierazleak • Ea erreparatzen dien urtaroen joanean naturan gertatzen diren aldaketei, eta
badakien horiek deskribatzen.

• Ea bere kabuz adierazten dituen sentimenduak eta bizipenak.

• Ea parte hartzen duen taldeko elkarrizketetan.

• Ea interesa duen kontakizunen berri izateko.

• Ea poza adierazten duen, Jesus piztu delako.

• Ea gozatzen duen ikaskideekin abestuz.

• Ea ohartzen den argia kristau ikurra dela.

Balioetan heztea • Erlijio jaiak errespetatzea.

• Jaietan poza sentitzea eta gozatzea.

• Kultura adierazpenak balioestea.

• Eskuzabaltasuna balioestea: eman, ordainetan ezer jaso gabe.
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Natura, Jainkoaren oparia

berit proiektua 97

Aurkezpena Unitate honetako protagonista natura izango da, Aita Jainkoak guztioi egiten digun oparia
den aldetik. Hortik abiatuta, haurrei jakinaraziko diegu inguruneak zer-nolako aukerak
ematen dizkigun gauza guztien Jainko Sortzailea hautemateko.

Halaber, garrantzitsua da haurrek zentzumenak erabiltzea, inguruko animaliak eta
landareak hautemateko; horiek Jainko Aitaren oparitzat hartzea; eta pertsonentzat
garrantzitsuak direla balioestea.

Unitate honen helburu nagusia natura eta ingurunea zaintzea eta errespetatzea izango
da, animaliak eta landareak, batez ere.

Helburuak

Berariazko edukiak

• Naturako zenbait elementu deskribatzea.

• Zentzumenak erabiltzea, natura arakatzean.

• Jainko Aita gauza guztien Sortzailea dela gogora ekartzea.

• Inguruan duen natura errespetatzen eta zaintzen hastea.

• Zenbait erlijio ikurren berri izatea: olioa.

• Kristauontzat adierazgarriak diren zenbait hitzez jabetzea: Jainko Aita.

• Jainkoak opari eman diguna garrantzitsua dela balioestea.

Erlijio edukiak 1 Giza gorputza, Jainkoak sortua gurasoen laguntzarekin. Sexuen arteko
desberdintasuna (neska-mutila), Jainkoarengandik jasotako dohaina.

3 Kreazioa, Jainkoak sortua, seme-alabentzako oparia. Natura eta gauzak zaintzean
eta erabiltzean, laguntza eta errespetua eskatzen du Jainkoak. Esker ona eta
mirespena kreazioagatik.

4 Erlijioaren ikurrak: argia, ura, gatza eta olioa.

5 Jainkoa gure Aita da, zaindu egiten gaitu eta besteei laguntzeko adorea ematen digu.

8 Kristauontzat adierazgarriak diren zenbait hitz: Jainko Aita; Jesus, Jainkoaren Semea
eta gure laguna; Andre Maria, Jesusen Ama eta gure Ama; Eliza.

• Zentzumenak.

• Jainko Aita Sortzailea.

• Izaki bizidunak, Jainkoaren opariak.

• Naturaren zaintza.

• Erlijio ikurrak: olioa.
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Berariazko edukiak • Naturako zenbait elementu deskribatzea.

• Zentzumenak erabiltzea, naturari erreparatzeko.

• Olioa erlijio ikurra dela jabetzea.

• Ingurumenarentzat ekintza onuragarriak zein diren jabetzea.

• Antzezpen sinpleak.

• Zenbait izaki biziduni erreparatzea.

• Landareak errespetatzea.

• Inguruan duen ingurumena garbi edukitzeko interesa izatea.

• Naturako hotsak entzuteko jarrera izatea.

• Esker ona adieraztea, Jainkoak emandako gauza onengatik.

Ebaluazio adierazleak • Ea badakien irudi baten elementuak deskribatzen.

• Ea zentzumenak erabiltzen dituen natura arakatzeko.

• Ea ohartzen den Jainkoa dela Aita eta Sortzailea.

• Ea natura zaintzen eta errespetatzen duen.

• Ea ohartzen den olioa erlijio ikurra dela.

Balioetan heztea • Besteei entzuteko jarrera izatea.

• Natura mirestea.

• Pertsonentzat animaliak eta landareak garrantzitsuak direla balioestea.

• Gauza berriak ikasteko interesa izatea.
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Mariak maite gaitu

berit proiektua 107

Aurkezpena Unitate honen bidez, lortu nahi dugu haurrek ohartzea beren familiako kideek elkar
maite eta laguntzen dutela. Hortik abiatuta, Maria izango da ardatza, Jesusen Ama eta
gure ama, zerutik maite eta zaintzen gaituena. Gainera, honako Bibliako kontakizun
honen berri izango dugu: Ezteiak Galileako Kanan.

Garrantzitsua da, halaber, haurrek ikastea kristauak otoitzaren bitartez komunikatzen
garela Jesusekin eta Mariarekin.

Unitate honetan zehar, zaintzen eta laguntzen gaituzten pertsonak maitatzen ditugula
adie raziko dugu, keinuen, hitzen, jardueren, abestien eta abarren bidez.

Unitate hau, gainera, aproposa da amarentzako opari bat egiteko (aitarentzako oparia
5. unitatean egin genuen), amak egiten duen lan guztia eta ematen digun maitasuna
eskertzeko.

Helburuak • Ikasleak maite dituzten pertsonei maitasuna adieraztea.

• Biblia balioestea, kristauen liburua den aldetik.

• Agurmaria Mariarekin loturiko otoitz bat dela ohartzea.

• Kristauontzat adierazgarriak diren zenbait hitz jakitea: Andre Maria, Jesusen Ama eta
gure Ama. 

• Bibliako kontakizun honen berri izatea: Ezteiak Galileako Kanan. 

• Otoitza balioestea, Jesusekin eta Andre Mariarekin komunikatzeko bidea baita.

• Mariaren irudiei antzematea.

Erlijio edukiak 6 Jainkoak hitz egiten du. Biblia, kristauen liburu santua. Jainkoaren hitza bere baitan
hartzen duen liburua mirestea eta zaintzea.

7 Zenbait testu garrantzitsu, Jesusi eta Mariari buruzkoak, batik bat: Gure Aita,
Agurmaria eta gure kristau tradizioko erlijio adierazpen batzuk.

8 Kristauontzat adierazgarriak diren zenbait hitz: Jainko Aita; Jesus, Jainkoaren Semea
eta gure laguna; Andre Maria, Jesusen Ama eta gure Ama; Eliza.

10 Jesusek pertsonak zaintzen ditu eta haietaz arduratzen da. Ebanjelioaren pasarte
batzuk: Ardi galdua, Ezteiak Galileako Kanan, Jesus eta haurrak.

11 Elkarrizketa Jainkoarekin: kristauaren otoitza. Gizakiak Jainkoarekin hitz egiten du
hari entzuteko, laguntza eskatzeko eta eskerrak emateko.

12 Jainkoak guk elkar maitatzea nahi du, berak maite gaituen bezala. Eguneroko
jarduerak baliabideak dira, familiaren bizitza eta besteekiko harremanak
eraikitzeko, Jainkoak esandakoa betez.

17 Haurrak gertu dituen erlijioari buruzko lexikoa, irudiak eta eraikinak.
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Berariazko edukiak • Familia.

• Maitasun sentimenduak.

• Bibliako kontakizuna (moldatua): Ezteiak Galileako Kanan.

• Maria, Jesusen Ama eta gure Ama.

• Otoitza: Agurmaria.

• Familian, maitasun sentimenduak adierazten direla konturatzea.

• Bibliako kontakizun bat irakurtzea eta haren segida ezartzea.

• Mariaren irudiei behatzea eta antzematea.

• Maitasuna zenbait modutan adieraztea.

• Agurmaria balioestea, Mariarekin komunikatzeko bidea baita.

• Maria guztion Ama dela ohartzea.

• Bibliako kontakizunak arretaz entzutea.

• Pozik egotea, familia batean bizitzeagatik.

• Zaintzen gaituztenekin konfiantza izatea. 

• Mariaren irudi baten edertasuna mirestea.

Ebaluazio adierazleak • Ea adierazten dituen maitasun sentimenduak.

• Ea badakien Biblia kristauen liburua dela.

• Ea badakien Agurmaria Andre Mariari egiten diogun otoitza dela.

• Ea gogoratzen duen Ezteiak Galileako Kanan pasartea.

• Ea Maria bereizten duen, zenbait irudiren artean.

• Ea otoitza balioesten duen, Andre Mariarekin eta Jesusekin komunikatzeko bidea baita.

Balioetan heztea • Maite duten pertsonak estimatzea.

• Ikaskideak errespetatzea.

• Ikasgelan proposaturiko jolasetan eta jardueretan parte hartzea.

• Gauza berriak ikasteko interesa izatea.
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Laster arte, lagunak!

berit proiektua 117

Aurkezpena Udan eta oporraldian, ikasgelako haur asko hainbat lekutara joango dira, beste
pertsona batzuk ezagutuko dituzte eta, agian, ezagutzen ez zituzten lekuak bisitatuko
dituzte. Hori dela eta, zenbait garraiobide aztertuko ditugu, beren esperientzietatik
abiatuta betiere.

Interesgune hori aintzat harturik, Bibliako Abraham eta aginduriko lurraldea kontakizun
egokitua aurkeztuko diegu, eta gurasoen esanak betetzea eta besteengan konfiantza
izatea zer garran tzitsua den ikusaraziko diegu.

Oso garrantzitsua da haurrek ikasgelako elkarrizketetan parte hartzea, horrela beren
ikasketa prozesuan parte hartzen dutela sentituko dute.

Helburuak

Berariazko edukiak

• Eguneroko jardueren bidez besteekin harremanak izan ditzaketela balioestea.

• Kristau maitasuna zenbait jarreratan hautematea; esaterako, ikaskideak
errespetatzea.

• Zenbait garraiobideri erreparatzea.

• Inguruan dituzten pertsonak zaintzea eta haietaz arduratzea.

• Honako Bibliako kontakizun honen berri izatea: Abraham eta agindutako lurraldea.

• Gurasoen esanak betetzearen garrantzia balioestea.

• Lexikoa aberastea.

Erlijio edukiak 6 Jainkoak hitz egiten du. Biblia, kristauen liburu santua. Jainkoaren hitza bere baitan
hartzen duen liburua mirestea eta zaintzea.

12 Jainkoak guk elkar maitatzea nahi du, berak maite gaituen bezala. Eguneroko
jarduerak baliabideak dira, familiaren bizitza eta besteekiko harremanak
eraikitzeko, Jainkoak esandakoa betez.

13 Kristau maitasuna keinu zehatzen bitartez adieraztea: agurtzea, laguntzea, gauzak
elkarbanatzea, barkatzea eta barkamena eskatzea, eta ikaskideei laguntzea.

15 Lagunekin, ikaskideekin eta inguruko pertsonekin izaten den portaera.

17 Haurrak gertu dituen erlijioari buruzko lexikoa, irudiak eta eraikinak.

• Garraiobideak.

• Besteekiko harremanak.

• Bibliako kontakizuna (moldatua): Abraham eta agindutako lurraldea.

• Taldeko elkarrizketak.
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Berariazko edukiak • Zenbait garraiobide bereiztea.

• Besteenganako maitasuna kristauen ezaugarria dela ohartzea.

• Besteek hitz egiten dutenean, norberaren jokabidea erregulatzea.

• Bibliako kontakizun bat irakurtzea.

• Abraham gizon zintzoa zela ohartzea.

• Talde jardueretan parte hartzea.

• Besteek zerbait esaten dutenean, arretaz entzutea.

• Beharren bat dutenei laguntzea.

• Lexikoa aberasteko interesa izatea.

• Talde jardueretan pozik parte hartzea.

Ebaluazio adierazleak • Ea gogoratzen duen Abraham eta agindutako lurraldea Bibliako kontakizuna.

• Ea bereizten dituen zenbait garraiobide.

• Ea hautematen duen kristau maitasuna eguneroko jardueretan.

• Ea arduratzen den inguruneko pertsonez.

• Ea lexikoa aberasten duen.

Balioetan heztea • Gauza berriak gustura ikastea.

• Besteek hitz egiten dutenean, diskriminaziozko jarrerarik ez izatea.

• Garraiobideak balioestea, beste leku batzuk eta beste pertsona batzuk ezagutzeko
baliabideak diren aldetik.
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