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12 erlijio katolikoa, bigarren maila

1. unitatea: Jainkoaren nahia da denek 
kreazioa zaintzea

Iraupena: 3 ordu inguru

Lehen Hezkuntzako bigarren mailako programazioak

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Kreazioaren edertasuna ulertzea.
Natura balioestea, Jainkoak guztioi emandako opari
gisa.
Natura maitatzea eta zaintzea, Kreatzaileari emandako
laguntza gisa.

Jainko Kreatzailea ezagutzea.
Pertsonek kreazioa zaindu behar dutela jakitea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Kreazioa: Jainkoaren obra eta
gizakiaren ardura.
Natura zaintzeko eta errespetatzeko
beharra.
Jainkoari natura zaintzen laguntzea.

Ebakin eta irudiekin lana egitea.
Marrazki bat egitea.
Kontakizunak ulertzea eta entzutea.
Erantzun zuzenak dagokien lekuan
jartzea.

Naturaren zaintza.
Gozamenerako dugun naturagatik
eskerrak ematea.
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Balioak

• Naturaren zaintza eta errespetua.

• Jasotako ondoreengatik eskerrak ematea.

Oinarrizko gaitasunak

• Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.

• Ikasten ikasteko gaitasuna. 

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. 

Metodologia

• Kreaziori buruzko irudiari begiratzea eta horri buruz hitz egitea.

• Ebakinak itsastea, behatutako irudian hondatuta dagoena konpontzeko.

• Abestia entzutea, ikastea eta abestea.

• Jainko kreatzaileari buruzko kontakizunak entzutea eta irakurtzea.

• Nork bere burua marraztea, Jainkoaren kreazioaren zatia bihurtuz.

• Irudietan gauza ederrak aurkitzea eta margotzea.

• Kreazioarekiko errespetagarriak diren ekintzetan arreta jartzea, eta horiei buruz idaztea eta marraztea.

• Jainkoari eskerrak ematea emandako ondare guztiengatik.

Elkarlana

• Liburuko hainbat jarduera elkarlanean egitea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Denon artean horma irudi bat egitea, honako izenburu honekin: «Mundu zoragarria: eskerrik asko. Zaindu
egin behar dugu».

• Lanak eta lanbideak asmatzen jolastea, eta gero, lan horiek mundua hobetzeko eginiko ekarpenaz hitz egitea.

• Lore baten edertasunari buruz lana egitea.

Ebaluazio jarduerak

• Kreazioan nola lagun daitekeen azaltzea.

• Jainkoari eskertu beharreko gauzen zerrenda egitea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Gizakien arteko elkartasuna eta senidetasuna adieraztea.
Gizon eta emakume guztiak berdinak direla ulertzea.
Elkarri laguntzearen beharra ulertzea.

Maitasun eta anaitasun jarrerak ezagutzea.
Jesus ezagutzea, jarraitu beharreko eredu gisa.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Jainkoa da guztion aita.
Adiskidetasuna eta anaitasuna.
Pertsonen arteko laguntza, mundua
hobetzeko giltzarria.
Jesus, maitasun eredua.
Gure Aita. 

Portaera zuzenak eta okerrak
bereiztea.
Testua irakurtzea eta horri buruzko
esaldiak osatzea.
Gure Aitaren esanahia azaltzeko
taula irakurtzea.

Besteekin jarrera irekia izatea eta
benetako anai-arrebak bezala
jokatzea.
Erlijio katolikoaren hainbat zeinuren
berri izatea; esate baterako, otoitzak.

2. unitatea: Jainkoak guztiok 
anai-arrebak izatea nahi du

Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Anaitasuna.

• Desberdinak direnak errespetatzea eta tolerantea izatea, Jainkoaren seme-alabak izanda, berdinak ere badi-
relako. 

Oinarrizko gaitasunak

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.  

Metodologia

• Ilustrazioari buruz hitz egitea.

• Abestia entzutea, ikastea eta abestea.

• Tulipa txikia kontakizuna entzutea.

• Irakurmena lantzea, elkarrizketen eta jardueren bidez.

• Jesusen irakaskuntzei buruzko esaldiak osatzea.

• Gure Aita arretaz irakurtzea eta bere esanahiaz jabetzea.

• Gure Aita otoitzetik gehien gustatu zaizun pasartea aukeratzea.

Elkarlana

• Binaka eta taldeka, Jesusen lagunek egiten dituzten eta ez dituzten ekintzei buruzko jarduera egitea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Anaitasunaren girlanda jolasean aritzea.

• Tulipa txikia kontakizuna antzeztea.

• Esekitokiaren jolasean aritzea. Gure Aitaren esanahia ulertzen lagunduko die.

• Anaitasunaren monumentua mimo egiten antzeztea. Sormena lantzeko jolas honen bidez, anaitasunaren kon-
tzeptua asmatu eta antzeztu beharko dute.

Ebaluazio jarduerak

• Jesusen lagunek egiten dituzten eta ez dituzten gauzei buruzko esaldiak osatzea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zenbait egoeratan, Salbatzaile bat beharrezkoa dela
ulertzea.
Munduko gaitzetatik liberatuko gaituen Salbatzailearen
beharra ulertzea.
Jesus munduaren Salbatzaile gisa aurkeztea.
Salbatzailearen etorreraren hasiera ikastea: Deikundea.
Jainkoaren etorrera prestatzea: Abendua.
Abendua itxaropen garai modura bizitzea.

Salbazioaren beharrak ezagutzea.
Jesus Salbatzaile gisa ezagutzea.
Abendu garaia itxaropen garaitzat hartzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Besteen salbazioaren edo
laguntzaren beharra.
Abendua, itxaropen garaia.
Salbatzailearen etorrera.

Jainkoaren salbazioari buruzko
gogoeta egitea.
Deikundearen kontakizuna
irakurtzea.

Gabonak prestatzea,
Salbatzailearengan itxaropena izanik.
Abendu garaia ilusioz eta pozez
bizitzea, eta besteen zerbitzura
egotea.

3. unitatea: Jainkoak Salbatzaile bat agintzen du
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Salbatzailearen etorreran eta mundu zuzenago batean itxaropena izatea.

• Ilusioa eta poza.

• Gertaera garrantzitsu baten atarian prestakuntza aldiak duen garrantzia.

Oinarrizko gaitasunak

• Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna. 

• Ikasten ikasteko gaitasuna. 

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

Metodologia

• Besteen beharra agerian uzten duen ilustrazio bati buruz hitz egitea.

• Abesti bat entzutea, ikastea eta abestea.

• Ukelele magikoa kontakizuna entzutea.

• Kontakizunaren laburpena irakurtzea eta irakurmena lantzeko jarduerak egitea.

• Salbazioaren pasarteak margotzea.

• «Jainkoaren berri onak» atala irakurtzea, iruzkintzea eta ulertzea.

• Deikundearen kontakizuna entzutea.

• Abendu hitzarekin puzzlea egitea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Uhartearen jolasa. Horren bidez, ikasleek salbatuak izatearen beharra biziko dute.

• Itun Zaharrean salbazioari buruz ageri den kontakizunen bat irakurtzea (esate baterako, Moises, Abraham
eta David).

• Deikundearen kontakizunari buruzko hizki zopa egitea.

• Gabonak prestatzeari begira, abenduaren koroa eta argiaren horma irudia egitea. 

Ebaluazio jarduerak

• Abenduko pankarta margotzea.

• Marrazkien gainean hitz egokia itsastea.

• Itxaropen garaia iristeko moduari buruz hausnartzea eta idaztea.

• Abestia entzutea eta abestea, eta esaten duenari buruzko marrazkia egitea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Gabonak prestatzea.
Gabonen benetako esanahia ezagutzea.
Gabonen benetako balioak erakustea.
Kontakizun baten laguntzaz, Jesus Salbatzailea dela
ulertzea.

Jesusen jaiotzaren istorioa ezagutzea.
Kristau ospakizun honen egiazko esanahiak bakea eta
maitasuna direla jakitea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Jesus da Jainkoak agindutako
Salbatzailea.
Gabonak, maitasun eta bake garaia.

Gabonetako ospakizuna definitzeko
hitzak identifikatzea, hitz zerrenda
batetik.
Jesus Salbatzailearen jaiotzari
buruzko kontakizuna irakurtzea.
Festari loturiko kultur osagaiak
ezagutzea.

Gabonetako festa sakontasunez
ospatu nahi izatea.

4. unitatea: Jainkoa gure artean jaio da
Iraupena: 3 ordu inguru.
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Balioak

• Jesus Salbatzailearen jaiotzak aukera paregabea eskaintzen digu, alaitasuna, maitasuna, bakea, denon arte-
ko ospakizuna, egiazko esanahiaren bilaketa, eta antzeko balioak sustatzeko.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

Metodologia

• Irudi bati begiratzea eta horri buruz hitz egitea.

• Abestia entzutea, ikastea eta abestea.

• Manu eta Jesus haurra kontakizuna entzutea, eta irakurmena finkatzeko jarduerak egitea.

• Salbatzailearen jaiotzari buruzko kontakizuna arretaz irakurtzea eta ulertzea.

• Gabonetako egiazko esanahiari buruzko irudiak eta esaldiak aukeratzea, marrazkiak egitea, eta esaldiak
osatzea.

Elkarlana

• Ikaslearen liburuko jarduerak elkarlanean egitea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Jaiotza bat egitea eta ikasgela apaintzea datorren festarako.

• Orri markagailua egitea oparitzeko.

• Gabonak zoriontzeko txartelak egitea.

• Antzezpen laburra egitea.

Ebaluazio jarduerak

• Gabonetako ohiko osagarriak ezagutzea.

• Kristauek Gabonetan zer ospatzen duten adieraztea.

• Gabonetako egiazko mezua oroitzea.

• Bakea egon dadin zer egin daitekeen idaztea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Maite diren pertsonek elkarri laguntzen diotela
baieztatzea.
Jesusek besteekiko duen jarreraz ohartzea.
Jesusen mezua jasotzea: maita zaitezte.
Jesusen maitasun mezua geureganatzea.

Jesusen ekintzetan guganako maitasun handia
hautematea.
Jesusen maitasunera gerturatzen gaituzten portaeren
berri izatea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Pertsonek elkar maitatzen dute eta
elkarri laguntzen diote.
Jesusek arretaz zaintzen zituen
besteen beharrak.
Maitasunaren agindua.

Jesusen ekintzei behatzea.
Maitasunaren agindura hurbiltzea.

Maitasuna kristau balio gisa
gureganatzea.
Bizitza balioestea, besteak
maitatzeko eta laguntzeko.

5. unitatea: Jesusek pertsona guztiak maite ditu
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Maitasuna eta besteari laguntzea.

• Nork bere burua eta besteak diren bezala onartzea.

Oinarrizko gaitasunak

• Ikasten ikasteko gaitasuna. 

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

Metodologia

• Ilustrazioan besteak laguntzen dauden pertsonei begiratzea.

• Besteen laguntza behar duten pertsonak seinalatzea.

• Abestia entzutea, ikastea eta abestea.

• Polentzi pinguinoa kontakizunaren laburpena entzutea eta irakurtzea.

• Kontakizunari buruzko ulermen jarduerak egitea.

• Elkarri laguntzeko uneak idaztea.

• «Jainkoaren berri onak» atala irakurtzea eta iruzkintzea.

• Ebanjelioko pasarte bat aztertzea eta iruzkintzea.

• Argazki oinak jartzea, Jesusen ekintzak jasotzen dituzten ilustrazioetan.

Elkarlana

• Ikaslearen liburuko jarduerak egitea, elkarlaneko ikasketarako jarraibideei jarraituz.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Ikasleen irudimena eta sormena lantzea, Polentzi pinguinoaren kontakizuna aintzat hartuz.

• Jesus besteei laguntzen ageri den Bibliako hainbat testu irakurtzea.

• Unitatean ageri den Bibliako kontakizunaren irakurketa antzeztua egitea.

• «Mundu desberdin bat» izeneko horma irudia marraztea denon artean.

• Poesia bat ikastea.

Ebaluazio jarduerak

• Jesusek agindu bezala jokatzen duten pertsonak margotzea.

• Abesti osoa keinuen bidez abestea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Barkatzeko eta barkamena jasotzeko beharra
hautematea.
Aita onaren parabola ikastea.
Kristauen Jainkoa barkamenaren Jainkoa dela onartzea.
Barkamena kristau portaera gisa balioestea.

Barkamenaren garrantziaz jabetzea.
Barkatzeko edo barkamena eskatzeko egoerak bereizten
jakitea.
Jesusek beti eta guztiei barkatzeko esan zuela jakitea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Barkamena, giza jarrera.
Jesusen mezua barkamenari buruz.

Aita onaren parabola entzutea eta
irakurtzea.
Maitasun aginduaren eta
barkamenaren arteko harremana
ezagutzea.

Jesusen agindua balioestea eta
aintzat hartzea.
Agindu horiek gureganatzea.

6. unitatea: Jesusek barkatzen irakasten digu
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Barkamena, damua, besteak diren bezala onartzea eta baita geure burua onartzea ere.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

Metodologia

• Ilustrazioari begiratzea eta bertan ageri diren pertsonak nola sentitzen diren adieraztea.

• Besarkadaren esanahiari buruz hitz egitea.

• Abestia entzutea, ikastea eta abestea.

• Petronila lepaluzea kontakizuna entzutea eta irakurtzea.

• Kontakizunari buruzko irakurmen jarduerak egitea.

• Aita onaren parabola irakurtzea.

• Barkamenari buruzko Jesusen doktrina ikastea.

• Jesusen irakaskuntzak laburtzea.

• Maitasuna eta barkamena lotzen dituzten Jesusen esaldiak osatzea.

• Jesusen jarraitzaileen jarrerari buruzko esaldiak osatzea.

Elkarlana

• Kontakizunaren irakurmena taldean lantzea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Barkamenari buruzko mimo jarduera egitea.

• Kontakizunaren antzezpena egitea, ikasleek eginiko txotxongiloak erabiliz.

• Barkamenari buruzko ebanjelioko testuak irakurtzea.

• San Estebani buruz hitz egitea ikasleekin.

• Aita onaren parabolari buruzko komikia egitea.

• Aita onaren kontakizuna eta Murilloren margolana antzeztea.

Ebaluazio jarduerak

• Istoriotxoen amaierak asmatzea, jarrera positiboak eta negatiboak adieraziz.

• Esaldi bat egitea eta antolatzea.

• Barkatzen jakiteari buruzko amaierako abestia kantatzea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Iluntasunetik argitasuna eta heriotzatik bizitza sortzen
direla ikastea.
Pazko misterioaren garrantziaz jabetzea: Jesusen heriotza
eta piztuera.
Kristauen Aste Santuaren une nagusiak bereiztea.
Jesusek bizitza eman izanak duen garrantzia balioestea.
Jesus piztean sortutako itxaropenez jabetzea.

Jesusen azken egunak nolakoak izan ziren jakitea.
Jesus hil zela, baina hirugarren egunean berpiztu zela
jakitea.
Aste Santuan kristauek egiten dituzten ospakizun
nagusiak ezagutzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Iluntasuna/argitasuna eta
heriotza/bizitza.
Besteak bizi daitezen hiltzea.
Jesusen heriotza eta piztuera
ezagutzea.

Dena ematearen esanahia jakitea:
bizitza bera ematea.
Aste Santuko ospakizun nagusiak
ikustea.

Fede adierazpen herrikoiak
balioestea: prozesioak.
Aste Santu kristauaren bizipena.

7. unitatea: Piztu da Jesus!
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Jesus berpiztuan fedea izatea.

• Kristau ospakizunak balioestea.

Oinarrizko gaitasunak

• Ikasten ikasteko gaitasuna. 

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. 

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

Metodologia

• Ilustrazioari begiratzea.

• Ilustrazioa ebakinen laguntzaz eraldatzea.

• Eraldatutako egoerei buruz hitz egitea.

• Abestia entzutea, ikastea eta abestea.

• Hiru ur tantoak kontakizunaren laburpena entzutea eta irakurtzea.

• Irakurmena lantzeko jarduerak egitea.

• «Jainkoaren berri onak» atala irakurtzea eta iruzkintzea.

• Aste Santua kontatzen duten ilustrazioei begiratzea.

Elkarlana

• Liburuko hainbat ekintza egitea, liburuan ageri diren elkarlanerako jarraibideak aintzat hartuz.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Mimo jarduera egitea, bizi eta eraldatzen diren gauzei buruz.

• Hiru ur tantoak kontakizuna antzeztea.

• Poesia bat ikastea eta ozenki irakurtzea.

Ebaluazio jarduerak

• Irudiei begiratzea eta pazko ospakizunekin lotzea.

• Ospakizunen arteko harremanak adieraztea.

• Abesti osoa entzutea eta abestea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Ikusten ez diren baina suma daitezkeen gauzak
esperimentatzea.
Pentekoste Bibliako kontakizuna ezagutzea.
Espiritu Santuaren sinboloak bereiztea.
Kristauen jarduerarako espirituaren indarraren beharra
hautematea.

Ikusten ez diren hainbat gauzaren ondorioak ezagutzea.
Espiritua eta berak ematen duen indarra ezagutzea. 

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Aldatu ahal izateko laguntzaren
beharra.
Jesusek Espiritua bidaltzen du.
Lehen Pentekostean gertatu zena
ezagutzea.

Ikusten ez diren baina senti
daitezkeen gauzetan erreparatzea.
Pentekostean apostoluek izandako
eraldaketaren berri izatea. 

Espirituak Elizan duen indarra eta
eragina balioestea.
Espirituaren opariagatik eskerrak
ematea.

8. unitatea: Jesusek Espiritu Santua bidaltzen du
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Transzendentzia eta espirituarenganako fedea.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

Metodologia

• Ilustrazioari begiratzea eta ikusten ez diren gauzen ondorioak aipatzea. 

• Ondorioak eta horien eragileak idaztea.

• Sorginak eta zuhaitza kontakizuna entzutea.

• Irakurmen jarduerak egitea.

• Norbaiten laguntzaren beharra adierazten duten esaldiak osatzea.

• «Jainkoaren berri onak» atalean, Espiritu Santuaren etorreraren kontakizuna irakurtzea.

• Esaldiei buruz hitz egitea. 

Aniztasuna aintzat hartzea

• Hainbat gauzaren izaera “ikusiezinaz” hitz egitea: ez dira ikusten eta ezin dira ukitu, baina hor daude, haizea
bezala.

• Aldatzen… jolastea. Jarduera horren bidez, haurrei erakutsi nahi zaie denok batera saiatuz gero, egunetik
egunera hobeak izan gaitezkeela.

• Musikarekin lan egitea. Musika eta dantza jarduerak egingo dira, haurrek ikus dezaten, musikaren erritmoak
beren gorputzak mugiarazten dituen bezala mugiarazi zituela Espiritu Santuak Jesusen jarraitzaileak.

• Gurutzearen seinalearen esanahia azaltzeko jarduera egitea.

Ebaluazio jarduerak

• Gurutzearen seinalea egitea, Espiritu Santuaren izena aipatuz.

• Esaldi misteriotsua deskubritzea eta margotzea.

• Espiritu Santuaren etorrera Grecoren margolanari behatzea.

• Margolanaren esanahia ulertzea, gaiari buruzko esaldiak osatuz.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Jainkoaren Hitza jasotzen duen Biblia ezagutzea,
sinestunen liburu sagaratu gisa.
Bibliaren banaketa ikastea: Itun Zaharra eta Itun Berria.
Ebanjelioa Berri Ona dela jakitea, eta lau ebanjelioak
bereiztea.
Biblia liburu sagaratu gisa onartzea.

Biblia zer den eta zer bi zatik osatzen duten jakitea.
Ebanjelio hitzaren esanahia ezagutzea.
Lau ebanjelarien izenak ezagutzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Biblia.
Biblia eta beren zatiak.
Biblia, Jainkoaren Hitza.
Ebanjelioa, Berri Ona.
Lau ebanjelariak.

Biblia aurkeztea, Jainkoaren Hitza
jasotzen duen liburu sagaratu gisa.
Bibliaren zatiak ezagutzea: Itun
Zaharra eta Berria.

Ebanjelioek jasotako Jesusen Berri
Ona onartzea eta eskertzea.
Biblia maitatzea eta errespetatzea,
Jainkoaren Hitza jasotzen duelako.

9. unitatea: Espirituak Bibliaren bitartez 
hitz egiten du

Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Erlijioari dagozkion elementuekiko begirunea adieraztea.

• Jainkoaren Hitza jasotzen duen Biblia ezagutzeko eta irakurtzeko jarrera alaia izatea.

Oinarrizko gaitasunak

• Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna. 

• Ikasten ikasteko gaitasuna. 

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. 

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

Metodologia

• Ilustrazio baten laguntzaz, liburutegia liburuen etxea bezala ezagutzea.

• Abestia entzutea, ikastea eta abestea.

• Liburuak, Biblia barne, aurkezten dituen kontakizun bat entzutea.

• Helduek erakutsi dizkiguten gauzak idaztea.

• Gogoko dituzun liburuen izenburuak idaztea. 

• «Jainkoaren berri onak» irakurtzea eta iruzkintzea.

• Biblian ageri den ilustrazioa lantzea: Itun Zaharra eta Berria.

• Ilustrazio batean lau ebanjelariak ezagutzea.

Elkarlana

• Itun Zaharraren eta Berriaren pasarteak fitxen bidez lantzeko jarduerak.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Liburutegi bat bisitatzea (ikastetxekoa edo beste bat).

• Liburutegi bat erakustea, nolakoa den, zenbat zati dituen, eta abar adieraziz.

• Bibliako hainbat pasarte irakurtzea.

Ebaluazio jarduerak

• Hitz gurutzatu batean ebanjelarien izenak bilatzea.

• Esaldi-laburpenak osatzea.

• Hitzak dagokien lekuan jartzea.

• Eszenak bereiztea, Itun Zaharrekoak edo Berrikoak diren aintzat hartuz.

• Jesusen bizitzaren eszena bat marraztea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Bataioaren sakramentua ezagutzea.
Elizaren partaide izateko, bataioa  sakramentu
garrantzitsua dela jakitea.
Eliza hautematea, Jesusen jarraitzaileek osaturiko
komunitate gisa.
Espiritu Santua Elizaren bultzatzailea dela jakitea, nola
hasiera batean, hala orain.

Eliza Jesusen jarraitzaileek, hau da, kristauek osaturiko
komunitatea dela jakitea.
Bataioa Elizaren partaide izateko baldintza dela jakitea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Pentekoste egunean hasten da dena,
Espiritua etortzearekin batera.
Jesusen irakaskuntzen jarraitzaileak
bataiatu egiten dira, elizaren
partaide izateko. 

Lehenengo Pentekostean
gertatutakoa ulertzea.
Bataioaren sakramentuaren gakoak
ezagutzea.

Norberaren bataioa onartzea eta
dagokion balioa aitortzea.
Jainkoaren seme-alaben familiako
kidea izateagatik eskerrak ematea.

10. unitatea: Espiritua Elizan dago
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Fedea komunitatean bizitzeak duen garrantziaz ohartzea eta horren balioa aitortzea.

Oinarrizko gaitasunak

• Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.  

• Ikasten ikasteko gaitasuna. 

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. 

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

Metodologia

• Ilustrazioko elementuen bidez bataioaren funtsezko osagaiak ezagutzea.

• Bataioren batean izandako esperientzia azaltzea.

• Abestia entzutea, ikastea eta abestea.

• Pentekosteari buruzko kontakizuna entzutea.

• Maite dituzten pertsonekin elkartzeko uneak marraztea.

• «Jainkoaren berri onak» atala irakurtzea eta iruzkintzea.

• Bataioari eta elizari buruzko esaldiak osatzea.

• Ebakinak dagokien lekuan jartzea.

Elkarlana

• Bikoteka, lan taldeari eta komunitateko bizitzari buruzko jarduera egitea.

• Ikaslearen liburuko jarduerak taldean egitea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Bataioari buruzko horma irudia egitea.

• Hazi baten hazkundea, bataiatu ondorengo fede kristauaren hazkundearekin alderatzea.

• Usuaren eta su txikiaren sinboloei buruzko jarduera egitea. 

• Pentekoste Bibliako kontakizunari buruzko jarduera egitea.

Ebaluazio jarduerak

• Labirintoaren bidea egitea eta margotzea.

• Esaldi-laburpenak osatzea.

• Marrazkiari begiratzea eta esaldiak osatzea.

• Espirituaren abestia abestea.



32 erlijio katolikoa, bigarren maila

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Eukaristia aurkeztea, Jesusen oparia eta presentzia gisa.
Azken Afariaren kontakizuna ezagutzea.
Kristauek Jesusen presentzia eukaristian ospatzen dutela
jakitea.
Jesusen presentzia eukaristian ospatzeak hobeak izaten
laguntzen digula onartzea.

Azken afariaren kontakizunean eukaristia ezartzeko unea
bereiztea.
Elizarentzat igandeak duen garrantziaz jabetzea. 

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Eukaristia Sakramentu gisa.
Eukaristia elkartze gisa.

Eukaristia Jainkoaren agindu gisa
onartzea.
Eukaristiaren prozedura: Jesus-
lehenengo komunitatea-gaur egungo
kristauak.

Eukaristiaren festa eta gozamena.
Eukaristian sortutako elkartzea,
anaitasuna eta konpromisoa.

11. unitatea: Espiritua eukaristiara bertaratu 
egiten da

Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Komunitatean bizitzea, eta bertako partaide izatearen alaitasuna.

• Fedea adierazteko erritoak eta ospakizunak zaintzearen eta errespetatzearen balioa.

Oinarrizko gaitasunak

• Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna. 

• Ikasten ikasteko gaitasuna. 

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

Metodologia

• Eukaristiaren ospakizunari buruzko ilustrazioari begiratzea, eta horri buruz hitz egitea.

• Norkberak eukaristian izandako esperientziaren berri ematea.

• Abestia entzutea, ikastea eta abestea.

• Azken Afariaren kontakizuna entzutea, eta horren laburpena irakurtzea.

• Familiako ospakizunak kontatzea, eta horietako bat marraztea.

• Ilustrazioen bidez, lehenengo kristauek egiten zutena oroitzea.

• «Jainkoaren berri onak» atala irakurtzea, eta horri buruz hitz egitea.

• Kontzeptuak gezien bidez lotzea.

Elkarlana

• Azken Afariaren kontakizunari eta Juan de Juanesen margolanari buruzko talde lana egitea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Sinboloei eta haien garrantziari buruzko jarduera egitea.

• Azken Afariaren kontakizuna antzeztea.

• Lehenengo kristauek egiten zituzten ekintzei buruzko koaderno txikia egitea.

• Jaun de Juanesen margolanaren puzzlea egitea, eta haurrei azaltzea nor zen margolari hori eta beren obrek
zer-nolako garrantzia zuten.

Ebaluazio jarduerak

• Igande bateko ekintzak idaztea.

• Esaldia apaintzea.

• Eukaristiaren elementu sinbolikoak aldare batean itsastea.

• Juan de Juanesek eginiko Azken Afaria margolanari begiratzea.

• Margolanari buruzko galderei erantzutea.



34 erlijio katolikoa, bigarren maila

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Espiritu Santuaren presentziaz oroitzea.
Ongia egiten dugun aldiro, Jesus gure artean dagoela
jakitea.
Mateoren ebanjelioko  25.  pasartea ulertzea eta ikastea.
Oporretan ikasturtean ikasitakoa gogoan izatea.

Gure munduan Espiritu Santuaren presentziaz jabetzea.
Jesus kristauek eginiko ekintza on guztietan dagoela
jakitea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Gure munduan Espiritu Santuak
duen presentzia.
Jesus beharrean dagoenaren ondoan
dago.

Mateoren ebanjelioko 25. pasartea
arretaz entzutea.
Jesusi jarraitzeko bidea bilatzea.

Beharrean dagoenaz arduratzearen
balioa azpimarratzea.
Jesusen jarrerak onartzea eta geure
bizitzan txertatzea.

12. unitatea: Espiritua betiko dago kristauekin
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Besteari laguntzea, eta, bereziki, gehien behar duenari.

• Mundua hobetzeko elkartasunak, lankidetzak, erantzukizunak eta parte-hartzeak duten garrantziaz jabetzea.

Oinarrizko gaitasunak

• Ikasten ikasteko gaitasuna. 

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

Metodologia

• Ilustrazioari begiratzea eta besteei laguntzeko ekintzak aipatzea.

• Mateoren ebanjelioko 25. pasartearen laburpena entzutea eta irakurtzea.

• Esaldia osatzea, Jesusen irakaskuntzekin.

• Besteei laguntzen dieten pertsonen berri ematea, idatziz eta margotuz.

• «Jainkoaren berri onak» atala irakurtzea eta iruzkintzea.

• Jesusen presentziari buruzko kodea deszifratzea.

• Ekintzak norberaren jarrerarekin alderatzea.

Elkarlana

• Unitate honetako jarduerak ikasturtean zehar landutako elkarlaneko ikasketa egiturak erabiliz egin daitezke.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Giza sufrimenduari buruzko argazkiekin horma irudia egitea, eta ondoren, kristauek, Jesusen ikasbideei jarrai-
tuz, horiekin amaitzeko eginiko lanaz hitz egitea.

• Egun bat Mikelekin antzezlana egitea, eguneroko elkartasun keinu txikien garrantziaz dihardu.

• Jolasa: Zizare txiki solidarioa.

• Ikasturte amaierako antzezpena.

Ebaluazio jarduerak

• Labirintoa egitea: Jesusen bidea.

• Ebakinak dagokien lekuan jartzea.

• Esaldi misteriotsua antolatzea eta deskubritzea.

• Besteei laguntzeko ekintza positiboak idaztea.

• Amaierako esaldi-laburpenaren marra gainetik pasatzea.
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