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Egokitzapen unitatea 
 
Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 
Ea entzuten eta ulertzen duen aginduetako eta ipuinetako informazioa 
ahoz ematen zaionean, bai eta testu euskarriek ematen duten ikus 
informazioa ere, eta ea bereizten dituen haietako elementu 
adierazgarri eta esanguratsuenak. 

Ea erantzuten dien Zain duzu Nubaris. Kolorez 
eta magiaz betetako mundua da hau! ipuinari 
buruzko galderei. 

Ipuina 
03. lam. 

Ea ideiak, sentimenduak eta gertaerak egoki adierazten eta 
interpretatzen dituen, zenbait testuingurutan, bere jokabidea 
erregulatzeko. 

Ea adierazpenak ahoz egiten dituen. 06. lam. 

Ea zenbait solaskiderekin jardutean adierazpen egokia erabiltzen 
duen, keinuak eta gorputz mugimendua behar bezala baliatuz, eta ea 
informazio trukea zuzen egiten duen. 

Ea galdetzean bere izen-abizenak ematen 
dituen. 

01. lam. 
Lankidetza tailerra 

Ea buruz ikasten dituen olerkiak, abestiak eta esaerak, eta ea 
errezitatzen edo abesten dituen. 

Ea Nubaris abestia abesten duen. Abestia  
05. lam. 

Ea bere izena idazten duen. 01. lam. Ea irakurtzen, ulertzen eta idazten dituen bere izena eta bere hurbileko 
ingurunearekin eta bizipenekin lotutako hitz eta esaldi garrantzitsu 
batzuk.  Ea ikastetxearen izena idazten duen. 01. lam. 

Matematikarako gaitasuna 
Ea zenbakiak identifikatzen dituen eta dagokien kopuruarekin lotzen 
dituen. 

Ea batetik seira arteko zenbakien konposizioa 
eta deskonposizioa egiten duen. 

09. lam. 

Ea bereizten dituen inguruan zenbait forma eta irudi geometriko.  Ea forma geometriko ezagunak bereizten eta 
marrazten dituen. 

10. lam. 

Ea egoki erabiltzen dituen, zenbait egoeratan, oinarrizko zenbatzaileak 
eta tamaina izenondoak, bai eta espazio eta denbora kontzeptuak ere.  

Ea zenbait izenondo bereizten eta erabiltzen 
dituen: berdina/desberdina. 

11. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna 
Ea ezagutzen dituen hurbileko ingurunea eta bertako pertsonak eta 
objektuak. 

Ea zuzen izendatzen dituen ikaskideak eta 
ikastetxeko langileak. 

06. lam. 

Ea egoki erabiltzen dituen zenbait objektu eta tresna (ikasgelan, 
ikastetxean, etxean, inguruan). 

Ea orientatzen den ikastetxeko eremuetan eta 
ea egoki erabiltzen dituen.  

06., 07. lam. 

Ea identifikatzen dituen ingurune hurbilean gertaera garrantzitsuak eta 
elementu adierazgarriak: langileak, hiriko elementuak, gizarte taldeak, 
naturako objektuak, etab. 

Ea ikastetxeko langileak ezagutzen eta 
balioesten dituen. 

06. lam. 

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 
Ea badakien bizikidetzarako arauen berri, eta ea onartzen eta betetzen 
dituen, jokabide ezegokia izateak zer ondorio dituen aintzat hartuta. 

Ea agurtzen duen, gauzak mesedez eskatzen 
dituen eta bere txandaren zain egoten den. 

Lankidetza jolasak 
Lankidetza tailerra 

Ea pixkanaka ikaskideekin lankidetzan jarduten duen, taldekako 
jarduerak prestatzeko eta garatzeko. 

Ea ari den ikasten lankidetzan lan egiten: 
Amarauna tailerra. 

Lankidetza tailerra 

Giza eta arte kulturarako gaitasuna 
Ea ulertzen eta egiten dituen lan plastikoak, askotariko teknikak eta 
materialak erabiliz, ea ahaleginez aritzen den, eta ea balio estetikoak 
zaintzeko sentsibilitatea erakusten duen (konposizioa, koloreak, 
formak). 

Ea lan plastikoak egiten dituen, zenbait teknika 
baliatuz.  

02., 04., 12. lam. 

Ea erabiltzen dituen gorputza, hizkuntza, musika eta artea, emozioak, 
bizipenak eta sentimenduak adierazteko. 

Ea gogoz parte hartzen duen abestiekin 
lotutako dantza eta mugimenduetan. 

Abestia  

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 
Ea bere gorputza ezagutzen duen eta gero eta modu eraginkorragoan 
kontrolatzen eta erabiltzen duen, eguneroko bizitzako zereginak egiteko. 

Ea modu aktiboan eta autonomiaz parte 
hartzen duen mugimendu jardueretan. 

Psikomotrizitatea 

Ea garatzen dituen bere ongizatea eta besteena dakarten ohiturak. Ea parte hartzen duen Ilunpeko besarkadak 
eta Joxemiel eta Mieljoxe jolasetan, 
elkarrenganako estimua eta bizikidetza 
hobetzeko.  

Lankidetza jolasak 

Ea ari den garatzen norberaren jokabideak ikuspegi kritikoz aztertzeko 
eta bere erantzukizunak bere gain hartzeko gaitasunak. 

Ea bere erantzukizunak bere gain hartzen 
dituen. 

08. lam. 

Ea garatzen dituen autokontzeptua eta autoestimua. Ea badakizkien bere izen-abizenak. 01. lam. 
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1. unitatea: Suaren epelean 
 
Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 

Ea erantzuten dien Haitzuloko familia 
ipuinari buruzko galdera errazei. 

Ipuina Ea entzuten eta ulertzen duen aginduetako eta ipuinetako informazioa 
ahoz ematen zaionean, bai eta testu euskarriek ematen duten ikus 
informazioa ere, eta ea bereizten dituen haietako elementu 
adierazgarri eta esanguratsuenak. 

Ea badakien zereginen zerrenda eta 
ipuinen azalak testu euskarriak direla.  

Koadernoa: 14., 25. lam. 

Ea pixkanaka hiztegi egokia erabiltzen eta aberasten duen, espazioen, 
uneen, egoeren eta pertsonen deskribapen xumeak egiteko. 

Ea landutako hitzak erabiltzen dituen. Lan proiektua 
Horma irudia 
Ipuina 
Informazio liburua 
Irudien galeria 
Irakurketa programa 
Ahozko hizkuntza 
Nub@rijolasak CDa 
Koadernoa: 01., 02., 32. 
lam. 

Ea ongi egiten dituen orainaldiko, 
iraganaldiko eta geroaldiko esaldiak, baita 
baiezkoak, ezezkoak eta galderazkoak ere. 

Koadernoa: 01. lam. 
Lan proiektua 
Horma irudia 
Ipuina 
Ahozko hizkuntza 

Ea fonemen antzeko artikulazio puntuak 
dituzten soinuak identifikatzen eta bereizten 
dituen, eta ea jolas eginez sortzen dituen. 

Ahozko hizkuntza 

Ea artikulazio trebetasunak kontrolatzen eta 
lantzen dituen. 

Ahozko hizkuntza 

Ea zenbait solaskiderekin jardutean adierazpen egokia erabiltzen 
duen, keinuak eta gorputz mugimendua behar bezala baliatuz, eta ea 
informazio trukea zuzen egiten duen. 

Ea kontzientzia fonologikoa garatzen duen: 
ea esaldiak segmentatzen dituen, izena eta 
ekintza bereiziz. 

Kontzientzia fonologikoa 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 
Ea identifikatzen dituen proiektuetako, ipuinetako, marrazkietako, 
argazkietako eta abarretako eduki nagusiak.  

Ea zereginen zerrendako eta ipuinen 
azaletako elementu eta eduki 
garrantzitsuenak identifikatzen dituen. 

Koadernoa: 14., 25. lam. 

Ea buruz ikasten dituen olerkiak, abestiak eta esaerak, eta ea 
errezitatzen edo abesten dituen. 

Ea badakien eta abesten duen Ufakoen 
kontra abestia, eta ea koreografian parte 
hartzen duen. 

Abestia 

Ea piktogramak erabiliz esaldiak irakurtzen eta egiten dituen, zeregin 
bakoitzerako komunikazio beharrak aintzat hartuta. 

Ea esaldiak osatzen dituen, piktogramak 
eta hiztegi txartelak erabiliz. 

Koadernoa: 10., 14.,  
20. lam. 
Irakurketa programa 

Ea irakurtzen, ulertzen eta idazten dituen bere izena eta bere hurbileko 
ingurunearekin eta bizipenekin lotutako hitz eta esaldi garrantzitsu 
batzuk.  

Ea gero eta trazu zehatzagoak egiten 
dituen: neurri bereko eta desberdinetako 
trazu horizontal eta bertikal konbinatuak, 
trazu inklinatu eta horizontal konbinatuak, 
eta trazu inklinatu konbinatuak. 

Koadernoa: 03., 07., 11., 
15., 19., 23. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Matematikarako gaitasuna 

Ea zero zenbakiaren grafia identifikatzen 
duen. 

Koadernoa: 05. lam. Ea zenbakiak identifikatzen dituen eta dagokien kopuruarekin lotzen 
dituen. 

Ea zero zenbakia dagokion kopuruarekin 
lotzen duen. 

Koadernoa: 05. lam. 

Ea bereizten dituen zenbaki ordinalak eta kardinalak, zenbait egoera eta 
testuingurutan.  

Ea lehenetik hirugarrenera arteko ordinalak 
bereizten dituen. 

Koadernoa: 27., 32. lam. 

Ea bereizten dituen inguruan zenbait forma eta irudi geometriko.  Ea erronboa bereizten eta egiten duen. Koadernoa: 24. lam. 
Ea batetik seira arteko zenbakien 
konposizioa eta deskonposizioa egiten 
duen. 

Koadernoa: 21. lam. Ea testuinguru jakin batekin lotutako problema adierazgarriak ebazten 
dituen, batuketaren (10era arte) eta kenketaren (9ra arte) bidez. 

Ea batuketa grafikoak eta sinbolikoak 
egiten dituen. 

Koadernoa: 30. lam. 
Fotokopiatzekoa 3 

Ea objektuak ordenatzen eta sailkatzen dituen, bi irizpide edo gehiago 
oinarri hartuta. 

Ea hiru elementuren eta bi ezaugarriren 
segidak egiten dituen. 

Koadernoa: 21. lam. 

Ea konparaziozko egiturak erabiltzen 
dituen: ...baino altuagoa/...baino baxuagoa, 
...bezain altua/baxua. 

Koadernoa: 09., 32. lam. 
Fotokopiatzekoa 2 

Ea zenbait zenbatzaile bereizten eta 
erabiltzen dituen: asko, gutxi, batere ez. 

Koadernoa: 13., 32. lam. 

Ea egoki erabiltzen dituen, zenbait egoeratan, oinarrizko zenbatzaileak 
eta tamaina izenondoak, bai eta espazio eta denbora kontzeptuak ere.  

Ea espazio kontzeptuak bereizten dituen: 
eskuina/ezkerra. 

Koadernoa: 16. lam. 

Ea identifikatzen dituen, zenbait testuinguru eta egoeratan, objektuen, 
pertsonen eta animalien zenbait ezaugarri, hala nola kolorea, testura, 
forma eta beste ezaugarri batzuk. 

Ea gorri tonuak identifikatzen dituen, eta ea 
bereizten duen objektuen ezaugarri direla. 

Koadernoa: 06. lam. 
Nub@rijolasak CDa  
Plastikako lam.: 
taldekakoa 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna  

Ea bere ingurune fisikoari eta gizarte 
inguruneari behatzen dion eta ea aztertzen 
duen: etxe eta familia motak. 

Koadernoa: 02., 29. lam. 
Irudien galeria 
Lan proiektua 
Horma irudia 
Kontzeptu mapa 

Ea bereizten dituen historian izan diren zenbait 
bizitoki mota. 

Koadernoa: 02., 29. lam. 
Irudien galeria 
Lan proiektua 
Horma irudia  
Plastikako lam.: 
taldekakoa 
Kontzeptu mapa 

Ea zenbait familia egitura bereizten dituen. Koadernoa: 08., 26. lam. 
Lan proiektua 
Plastikako lam.: 
bakarkakoa 

Ea ezagutzen dituen hurbileko ingurunea eta bertako pertsonak eta 
objektuak. 

Ea badakien zer funtzio dituen familiako kide 
bakoitzak. 

Koadernoa: 18. lam. 
Lan proiektua 
Kontzeptu mapa 

Ea etxeak eraikitzen dituzten profesionalak 
identifikatzen dituen. 

Koadernoa: 22. lam. 
Nub@rijolasak CDa  
Kontzeptu mapa 

Ea etxe bat eraikitzeko prozesua 
sekuentziatzen duen. 

Koadernoa: 22. lam. 
Nub@rijolasak CDa  

Ea identifikatzen dituen ingurune hurbilean gertaera garrantzitsuak eta 
elementu adierazgarriak: langileak, hiriko elementuak, gizarte taldeak, 
naturako objektuak, etab. 

Ea Historiaurrearen ezaugarrien berri izateko 
jakin-mina adierazten duen. 

Koadernoa: 29. lam. 
Lan proiektua 
Ipuina  
Informazio liburua 
Irudien galeria 
Plastikako lam.: 
taldekakoa 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna  
Ea denbora nozioak ongi erabiltzen dituen: 
goiza/arratsaldea/gaua. 

Koadernoa: 17. lam. Ea badakizkien eta ulertzen dituen bizitza antolatzeko denbora nozioak 
(denbora kontzeptuak, urtaroak, asteko egunak, etab.). 

Ea baduen interesa eta parte hartzen duen 
inguruneko jardueretan: udazkena. 

Lan proiektua 
Horma irudia: Udazkena 
Udazkenaren 1., 2., 3., 
4. lam. 

Ea arduratzen den etxea, eskola eta natura ingurunea garbi edukitzeaz 
eta zaintzeaz. 

Ea lekuak txukun eta garbi edukitzen dituen: 
ea bere arropak eta objektuak behar bezala 
biltzen dituen. 

Koadernoa: 04. lam. 
Fotokopiatzekoa 1 
Kontzeptu mapa 

Ea ekintza osasungarriak eta osasungarriak ez 
direnak bereizten dituen. 

Koadernoa: 
28. lam. 
Nub@rijolasak CDa  

Ea prebentzio eta osasun ohiturak hartzen ari 
den. 

Koadernoa: 28. lam. 
Nub@rijolasak CDa  

Ea garatzen dituen bizirik irauteko eta osasunerako oinarrizko ohiturak: 
arropa egokiak erabiltzea, elikadura, etab. 

Ea arropa egokiak erabiltzen dituen, 
eguraldiaren arabera: udazkena. 

Lan proiektua 
Udazkenaren 4. lam. 

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna 
Ea teknologia eta informatika programa erraz batzuk erabiltzen dituen, 
bizipenak eta emozioak komunikatzeko eta informazioa lortzeko. 

Ea hasi den erabiltzen kamera digitala eta 
aurkezpenak egiteko programa bat. 

IKTen tailerra 
ikaslearentzat 

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 
Ea badakien bizikidetzarako arauen berri, eta ea onartzen eta betetzen 
dituen, jokabide ezegokia izateak zer ondorio dituen aintzat hartuta. 

Ea badakien zeinen garrantzitsua den familiari 
etxeko zereginetan laguntzea. 

Koadernoa: 04., 12. lam. 
Fotokopiatzekoa 1 

Ea lanbideak balioesten dituen, 
diskriminaziorik egin gabe. 

Koadernoa: 22. lam. 
Nub@rijolasak CDa  

Ea balioesten dituen gizarteko askotariko ohiturak eta balioak, bai eta 
gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna ere. 

Ea baduen interesa eta parte hartzen duen 
inguruneko jardueretan: Adinekoen Eguna. 

Tailerra: Egun berezia 1 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 

Ea ari den lantzen bizikidetzarako gaitasuna: 
ea besteek esaten dutena arretaz entzuten 
duen, ea badakien bere txandaren zain egoten 
eta ea besteen iruzkinak errespetatzen dituen. 

Lan proiektua 
Horma irudia 
Ipuina 
Informazio liburua 
Lankidetza jolasak 
Lankidetza tailerra 

Ea arretaz entzuten duen hitz egiten diotenean, eta ea bere ideiak 
adierazten dituen eta besteenak errespetatzen dituen. 

Ea ongi onartzen dituen gainerakoek bere 
sorkuntza plastikoei buruz dituzten iritziak. 

Plastikako lam.: 
bakarkakoa, taldekakoa, 
artea 

Ea pixkanaka ikaskideekin lankidetzan jarduten duen, taldekako 
jarduerak prestatzeko eta garatzeko. 

Ea ari den ikasten lankidetzan lan egiten: 
Silabak kontatzea tailerra. 

Lan proiektua 
Plastikako lam.: 
taldekakoa 
Lankidetza jolasak 
Lankidetza tailerra 

Giza eta arte kulturarako gaitasuna 
Ea ezagutzen eta aztertzen duen Henri 
Matisseren Familiaren erretratua margolana. 

IrudimenArtea Ea ezagutzen dituen ondare unibertsala osatzen duten kultura eta arte 
adierazpen batzuk, eta ea balioesten eta errespetatzen dituen. 

Ea musika konposizioen entzunaldietan modu 
aktiboan parte hartzen duen, eta ea egiten 
dituen mugimendu eta erlaxazio jarduerak. 

Audioak 

Ea ulertzen eta egiten dituen lan plastikoak, askotariko teknikak eta 
materialak erabiliz, ea ahaleginez aritzen den, eta ea balio estetikoak 
zaintzeko sentsibilitatea erakusten duen (konposizioa, koloreak, 
formak). 

Ea marrazteko teknikarekin jarduten duen, eta 
ea gorriaren gamarekin esperimentatzen duen. 

Koadernoa: 08., 09., 14. 
lam. 
Plastikako lam.: 
bakarkakoa, artea 
Udazkenaren 4. lam. 

Ea erabiltzen dituen gorputza, hizkuntza, musika eta artea, emozioak, 
bizipenak eta sentimenduak adierazteko. 

Ea soinua/isiltasuna/musika bereizten dituen. Koadernoa: 31. lam. 
Soinuak bereiztea  

Ea ahalegintzen den lanak aurkeztean ordena, oreka eta txukuntasuna 
zaintzen. 

Ea bere sorkuntzekin eta taldekako 
jardueretan egindako ekarpenekin gozatzen 
duen. 

Lan proiektua 
Horma irudia 
Ipuina  
Plastikako lam.: 
taldekakoa, bakarkakoa 
Lankidetza jolasak 
Lankidetza tailerra 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Ikasten ikasteko gaitasuna 
Ea hautatzen eta antolatzen duen informazioa, ezaugarriak eta 
kategoriak kontuan hartuta. 

Ea Haitzuloak eta haitzulotarrak lan proiektuan 
parte hartzen duen. 

Lan proiektua 

Ea jabetzen den zer dakien eta zer ikasi behar duen. Ea baduen irakurketarekiko interesa, 
informazio eta gozamen iturri den aldetik: 
Historiaurrea informazio liburua. 

Informazio liburua 

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 
Ea airea botatzeko moduak lantzen dituen, eta 
ea baduen arnasbideen gaineko kontzientzia: 
sudurra, ahoa. 

Ahozko hizkuntza 
Kontzientzia fonologikoa 

Ea espazio kokapenak hartzen dituen:  
eskuinean/ezkerrean. 

Psikomotrizitatea: 
2. saioa 

Ea bere gorputza ezagutzen duen eta gero eta modu eraginkorragoan 
kontrolatzen eta erabiltzen duen, eguneroko bizitzako zereginak egiteko. 

Ea erlaxazio jardueretan arnasketa 
kontrolatzen duen. 

Psikomotrizitatea: 
1. saioa 

Ea mugimendu koordinatuak eginez mugitzen den (orokorrak eta 
atalenak) 

Ea orekari eusten dion objektuak eskuetan 
hartuta lerro baten gainean ibiltzean. 

Psikomotrizitatea: 
1. saioa 

Ea garatzen dituen bere ongizatea eta besteena dakarten ohiturak. Ea Isiltasunaren etxea eta Etxea eta apopiloak 
jolasetan parte hartzen duen, bizikidetza eta 
norberaren nahiz besteen ongizatea 
hobetzeko. 

Lankidetza jolasak 

Ea elikatzeko, janzteko, garbitzeko eta atsedenerako ohitura egokiak 
hartzen dituen, gero eta modu autonomoagoan. 

Ea bere higienea zaintzen duen. Koadernoa: 28. lam. 

Ea bere emozioak eta besteenak bereizten dituen, eta ea lotzen dituen 
bizipenekin. 

Ea ikaskideen balio positiboak identifikatzen 
dituen. 

Ipuina  

Ea gai den bere jokabidea eta bulkadak kontrolatzeko, zerbait lortu ez 
duelako frustrazioa sentitzen duenean. 

Ea damua adierazten duen, zerbait gaizki 
egiten duenean. 

Ipuina  
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2. unitatea: Momiak eta piramideak 
 
Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 

Ea Faraoi txikia ipuinari buruzko galderei 
erantzuten dien. 

Ipuina Ea entzuten eta ulertzen duen aginduetako eta ipuinetako informazioa 
ahoz ematen zaionean, bai eta testu euskarriek ematen duten ikus 
informazioa ere, eta ea bereizten dituen haietako elementu 
adierazgarri eta esanguratsuenak. 

Ea badakien zereginen zerrenda eta ipuinen 
azalak testu euskarriak direla. 

Koadernoa: 14., 25. lam. 

Ea bere burua eta besteak deskribatzeko hitz 
egokiak erabiltzen dituen, gramatika egiturak 
zuzen osatuz. 

Ahozko hizkuntza 
Horma irudia 
Ipuina 
Informazio liburua 
Irudien galeria 
Irakurketa programa 
Ahozko hizkuntza 
Nub@rijolasak CDa  
Koadernoa: 01., 02., 32. 
lam. 

Ea pixkanaka hiztegi egokia erabiltzen eta aberasten duen, espazioen, 
uneen, egoeren eta pertsonen deskribapen xumeak egiteko. 

Ea esaldietan zuzen erabiltzen dituen 
komunztadurak. 

Koadernoa: 01. lam. 
Ahozko hizkuntza 

Ea ideiak, sentimenduak eta gertaerak egoki adierazten eta 
interpretatzen dituen, zenbait testuingurutan, bere jokabidea 
erregulatzeko. 

Ea bere ideiak eta nahiak ahozko hizkuntzaren 
bitartez adierazten dituen, modu argian. 

Koadernoa: 01. lam. 
Lan proiektua 

Ea fonemen antzeko artikulazio puntuak 
dituzten soinuak identifikatzen eta bereizten 
dituen, eta ea jolas eginez sortzen dituen. 

Ahozko hizkuntza 

Ea artikulazio trebetasunak kontrolatzen eta 
lantzen dituen. 

Ahozko hizkuntza 

Ea zenbait solaskiderekin jardutean adierazpen egokia erabiltzen 
duen, keinuak eta gorputz mugimendua behar bezala baliatuz, eta ea 
informazio trukea zuzen egiten duen. 

Ea kontzientzia fonologikoa garatzen duen, 
esaldietan hitz funtzionalak identifikatuz. 

Kontzientzia fonologikoa 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 
Ea identifikatzen dituen proiektuetako, ipuinetako, marrazkietako, 
argazkietako eta abarretako eduki nagusiak.  

Ea zereginen zerrendako eta ipuinen 
azaletako elementu eta eduki garrantzitsuenak 
identifikatzen dituen. 

Koadernoa: 14., 25. lam. 

Ea buruz ikasten dituen olerkiak, abestiak eta esaerak, eta ea 
errezitatzen edo abesten dituen. 

Ea ikasi duen eta abesten duen Mahaian 
jartzen dira abestia, eta ea koreografia ikasi 
duen. 

Abestia  

Ea piktogramak erabiliz esaldiak irakurtzen eta egiten dituen, zeregin 
bakoitzerako komunikazio beharrak aintzat hartuta. 

Ea esaldiak irakurtzen eta osatzen dituen, 
piktogramak eta hiztegi txartelak erabiliz. 

Koadernoa: 10., 20. lam. 
Fotokopiatzekoa 1 

Ea begien eta eskuaren arteko koordinazioa 
lantzen duen, eskuineranzko nahiz 
ezkerreranzko kiribilak egitean, eta goranzko 
eta beheranzko begizta etenak eta jarraituak 
egitean. 

Koadernoa: 03., 07., 
11., 15., 19., 23. lam. 

Ea irakurtzen, ulertzen eta idazten dituen bere izena eta bere hurbileko 
ingurunearekin eta bizipenekin lotutako hitz eta esaldi garrantzitsu 
batzuk.  

Ea gero eta trazu zehatzagoak egiten dituen, 
idatzizko hizkuntzarako bidean. 

Koadernoa: 03., 07., 
11., 15., 19., 23. lam. 

Matematikarako gaitasuna 
Ea zazpi zenbakiaren grafia bereizten duen 
eta ea dagokion kopuruarekin lotzen duen. 

Koadernoa: 05., 32. lam. Ea zenbakiak identifikatzen dituen eta dagokien kopuruarekin lotzen 
dituen. 

Ea zazpira arteko zenbakien segidak egiten 
dituen. 

Koadernoa: 21. lam. 

Ea bereizten dituen zenbaki ordinalak eta kardinalak, zenbait egoera eta 
testuingurutan.  

Ea lehenetik seigarrenera arteko ordinalak 
identifikatzen eta kokatzen dituen. 

Koadernoa: 27. lam. 

Ea testuinguru jakin batekin lotutako problema adierazgarriak ebazten 
dituen, batuketaren (10era arte) eta kenketaren (9ra arte) bidez. 

Ea batuketa grafiko eta sinboliko errazak 
egiten dituen. 

Koadernoa: 30. lam. 

Ea zenbait zenbatzaile bereizten eta erabiltzen 
dituen: baten bat / batere ez. 

Koadernoa: 17., 32. lam. 

Ea tamaina nozioak bereizten dituen: ...bezain 
handia/txikia, ...baino luzeagoa/laburragoa, 
...bezain luzea/laburra. 

Koadernoa: 09., 13. lam. 

Ea egoki erabiltzen dituen, zenbait egoeratan, oinarrizko zenbatzaileak 
eta tamaina izenondoak, bai eta espazio eta denbora kontzeptuak ere.  

Ea espazio kontzeptuak bereizten dituen: 
hurbil, baina ez hurbilen. 

Koadernoa: 16., 32. lam. 
Fotokopiatzekoa 2 

Ea identifikatzen dituen, zenbait testuinguru eta egoeratan, objektuen, 
pertsonen eta animalien zenbait ezaugarri, hala nola kolorea, testura, 
forma eta beste ezaugarri batzuk. 

Ea identifikatzen duen horiaren gama eta ea 
bereizten duen hori tonuak gauzen ezaugarri 
direla. 

Koadernoa: 06. lam. 
Nub@rijolasak CDa 
Plastikako lam.: 
taldekakoa 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna  

Ea elikagaien zaporeak identifikatzen dituen: 
garratza, gazia eta gozoa. 

Koadernoa: 01., 08. lam. 

Ea elikagai landuak eta naturalak bereizten 
dituen. 

Koadernoa: 22. lam. 
Fotokopiatzekoa 3 
Kontzeptu mapa 

Ea badakien nolakoa den elikagaiak 
prestatzeko prozesua. 

Koadernoa: 18. lam. 

Ea ezagutzen dituen hurbileko ingurunea eta bertako pertsonak eta 
objektuak. 

Ea identifikatzen duen zer elikagai jaten diren 
jatordu bakoitzean: gosarian, bazkarian eta 
afarian. 

Koadernoa: 01., 25., 26. 
lam. 

Ea identifikatzen dituen ingurune hurbilean gertaera garrantzitsuak eta 
elementu adierazgarriak: langileak, hiriko elementuak, gizarte taldeak, 
naturako objektuak, etab. 

Ea ezagutzen dituen osasunarekin lotutako 
profesionalak eta ea badakien zer tresna 
erabiltzen dituzten. 

Koadernoa: 
02. lam. 
Lan proiektua 
Horma irudia 
Kontzeptu mapa 

Ea badakizkien eta ulertzen dituen bizitza antolatzeko denbora nozioak 
(denbora kontzeptuak, urtaroak, asteko egunak, etab.). 

Ea denbora nozioak bereizten dituen: lehen, 
orain, gero. 

Koadernoa: 24. lam. 
Lankidetza tailerra 

Ea badakien ohiko gaixotasunen sintoma 
batzuen eta haien aurkako prebentzioaren 
berri. 

Horma irudi 
motibatzailea  
Koadernoa: 01., 02. lam. 

Ea oinarrizko osasun ohiturak hartu dituen: 
higienea, elikadura egokia, eguraldiari 
egokitutako arropa. 

Koadernoa: 26. lam. 
Lan proiektua 
Horma irudia  
Abestia  

Ea badakien zer elikagai diren osasungarriak. Koadernoa: 26. lam. 
Lan proiektua 

Ea garatzen dituen bizirik irauteko eta osasunerako oinarrizko ohiturak: 
arropa egokiak erabiltzea, elikadura, etab. 

Ea eguneko otordu bakoitzerako menu egoki 
bat egiten duen. 

Koadernoa: 25. lam. 

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna 
Ea teknologia eta informatika programa erraz batzuk erabiltzen dituen, 
bizipenak eta emozioak komunikatzeko eta informazioa lortzeko. 

Ea Interneten informazioa bilatzen duen, 
haurrentzako bilatzaileak erabiliz. 

IKTen tailerra 
ikaslearentzat 
Lan proiektua 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 

Ea Antzinako Egiptoren ezaugarrien berri 
jakiteko jakin-mina azaltzen duen. 

Lan proiektua 
Ipuina  
Informazio liburua 
Irudien galeria 
Koadernoa: 29. lam. 
Plastikako lam.: 
taldekakoa 

Ea balioesten dituen gizarteko askotariko ohiturak eta balioak, bai eta 
gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna ere. 

Ea baduen interesa eta parte hartzen duen 
inguruneko jardueretan: Eguberriak, Haurren 
Eskubideen Eguna eta Liburutegien 
Nazioarteko Eguna. 

Lan proiektua 
Eguberrien 1., 2., 3., 4. 
lam. 
Tailerra: Egun berezia 2, 
3 

Ea arretaz entzuten duen hitz egiten diotenean, eta ea bere ideiak 
adierazten dituen eta besteenak errespetatzen dituen. 

Ea ongi onartzen dituen gainerakoek bere 
sorkuntza plastikoei buruz dituzten iritziak. 

Plastikako lam.: 
bakarkakoa, taldekakoa, 
artea 

Ea pixkanaka ikaskideekin lankidetzan jarduten duen, taldekako 
jarduerak prestatzeko eta garatzeko. 

Ea ari den ikasten lankidetzan lan egiten: Orri 
birakaria tailerra. 

Lankidetza tailerra 

Giza eta arte kulturarako gaitasuna 
Ea ezagutzen eta aztertzen duen Gustav 
Klimt-en Musua margolana. 

IrudimenArtea Ea ezagutzen dituen ondare unibertsala osatzen duten kultura eta arte 
adierazpen batzuk, eta ea balioesten eta errespetatzen dituen. 

Ea gozatzen duen musika konposizio 
klasikoak entzuten. 

Audioak 

Ea ulertzen eta egiten dituen lan plastikoak, askotariko teknikak eta 
materialak erabiliz, ea ahaleginez aritzen den, eta ea balio estetikoak 
zaintzeko sentsibilitatea erakusten duen (konposizioa, koloreak, 
formak). 

Ea lan plastikoak egitean zenbait teknikarekin 

jarduten duen (tolestea, urratzea, moztea, 

paper masa) eta ea horiaren gamarekin 

esperimentatzen duen. 

Koadernoa: 06. lam. 
Nub@rijolasak CDa 
Plastikako lam.: 
taldekakoa 

Ea erabiltzen dituen gorputza, hizkuntza, musika eta artea, emozioak, 
bizipenak eta sentimenduak adierazteko. 

Ea ahoz eta ahotsaz egindako soinuak 
bereizten eta elkarrekin lotzen dituen. 

Koadernoa: 31. lam. 
Nub@rijolasak CDa 
Soinuak bereiztea 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 

Giza eta arte kulturarako gaitasuna 
Ea ahalegintzen den lanak aurkeztean ordena, oreka eta txukuntasuna 
zaintzen. 

Ea bere sorkuntzekin eta taldekako 
jardueretan egindako ekarpenekin gozatzen 
duen. 

Lan proiektua 
Horma irudia  
Ipuina  
Plastikako lam.: 
bakarkakoa, taldekakoa, 
artea  
Lankidetza jolasak 
Lankidetza tailerra 

Ikasten ikasteko gaitasuna 
Ea ezkerretik eskuinera irakurtzen duen. Irakurketa programa 

Koadernoa: 10., 20. lam. 
Fotokopiatzekoa 1 

Ea hautatzen eta antolatzen duen informazioa, ezaugarriak eta 
kategoriak kontuan hartuta. 

Ea interesez parte hartzen duen Faraoien 
garaia lan proiektuan. 

Lan proiektua 

Ea jabetzen den zer dakien eta zer ikasi behar duen. Ea hasi den irakurtzen eta ea ohartzen den 
irakurketa informazio eta gozamen iturri dela: 
Antzinako Egipto liburua. 

Informazio liburua 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 
Ea badakien espazioan hurbil kokatzen, baina 
ez hurbilen. 

Psikomotrizitatea: 
2. saioa 

Ea bere eta besteen sexu identitatea 
identifikatzen duen. 

Koadernoa: 2. lam. 
Horma irudia 

Ea gorputzeko eta aurpegiko atal nagusiak 
seinalatzen dituen. 

Koadernoa: 12. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea hezur eta artikulazio batzuk identifikatzen 
dituen bere gorputzean. 

Koadernoa: 04. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea gorputzean mugimendu eta erlaxazio 
egoerak esperimentatzen dituen. 

Audioak 
Psikomotrizitatea:  
1., 2. saioak 

Ea bere gorputza ezagutzen duen eta gero eta modu eraginkorragoan 
kontrolatzen eta erabiltzen duen, eguneroko bizitzako zereginak egiteko. 

Ea airea botatzeko moduak lantzen dituen, eta 
ea baduen arnasbideen gaineko kontzientzia: 
sudurra, ahoa. 

Ahozko hizkuntza 

Ea mugimendu koordinatuak eginez mugitzen den (orokorrak eta 
atalenak) 

Ea bere gorputzarekin norabidea lantzen duen: 
alde batera, beste aldera, gora, behera, 
gainean, azpian, barruan, kanpoan... 

Psikomotrizitatea: 
1. saioa 

Ea garatzen dituen bere ongizatea eta besteena dakarten ohiturak. Ea parte hartzen duen Eseri eta altxatu, 
Momien jolasa eta Elkarrekin korrika jolasetan, 
bizikidetza eta norberaren nahiz besteen 
ongizatea hobetzeko.  

Lankidetza jolasak 

Ea bere emozioak eta besteenak bereizten dituen, eta ea lotzen dituen 
bizipenekin. 

Ea identifikatzen duen inbidiaren emozioa. Ipuina  

Ea adierazpenak naturaltasunez eta inhibiziorik gabe egiten dituen, bizi 
dituen hainbat egoeratan.  

Ea badakien ezetz esaten, beharrezkoa den 
egoeretan. 

Ipuina  
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3. unitatea: Gazteluko plaza 
 
Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 

Ea Ezustekoa azokan ipuinari buruzko galdera 
errazei erantzuten dien. 

Ipuina  Ea entzuten eta ulertzen duen aginduetako eta ipuinetako informazioa 
ahoz ematen zaionean, bai eta testu euskarriek ematen duten ikus 
informazioa ere, eta ea bereizten dituen haietako elementu 
adierazgarri eta esanguratsuenak. 

Ea badakien dendetako kartelak eta iragarkiak 
testu euskarriak direla. 

Koadernoa: 14., 20. lam. 

Ea pixkanaka hiztegi egokia erabiltzen eta aberasten duen, espazioen, 
uneen, egoeren eta pertsonen deskribapen xumeak egiteko. 

Ea hiztegia aberasten duen. Lan proiektua 
Horma irudia  
Ipuina  
Informazio liburua 
Irudien galeria 
Irakurketa programa 
Ahozko hizkuntza 
Nub@rijolasak CDa 
Koadernoa: 01., 02., 32. 
lam. 

Ea ahozko hizkuntza erabiltzen duen, 
gertaerak kontatzeko eta irudiak 
interpretatzeko.  

Lan proiektua 
Horma irudia  
Informazio liburua 

Ea ideiak, sentimenduak eta gertaerak egoki adierazten eta 
interpretatzen dituen, zenbait testuingurutan, bere jokabidea 
erregulatzeko. 

Ea elkarrizketetan arauak betetzen eta 
errespetatzen dituen. 

Koadernoa: 01. lam. 
Ahozko hizkuntza 

Ea fonemen antzeko artikulazio puntuak 
dituzten soinuak identifikatzen eta bereizten 
dituen, eta ea jolas eginez sortzen dituen. 

Ahozko hizkuntza 

Ea artikulazio trebetasunak kontrolatzen eta 
lantzen dituen. 

Ahozko hizkuntza 

Ea zenbait solaskiderekin jardutean adierazpen egokia erabiltzen 
duen, keinuak eta gorputz mugimendua behar bezala baliatuz, eta ea 
informazio trukea zuzen egiten duen. 

Ea kontzientzia fonologikoa garatzen duen, 
hitzen silabak zenbatuz. 

Kontzientzia fonologikoa 
Koadernoa: 01. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 
Ea identifikatzen dituen proiektuetako, ipuinetako, marrazkietako, 
argazkietako eta abarretako eduki nagusiak.  

Ea dendetako karteletako eta iragarkietako 
elementu eta eduki garrantzitsuenak 
identifikatzen dituen. 

Koadernoa: 14., 20. lam. 

Ea buruz ikasten dituen olerkiak, abestiak eta esaerak, eta ea 
errezitatzen edo abesten dituen. 

Ea ikasi duen Herrian zein hirian abestia, eta ea 
parte hartzen duen koreografian.  

Abestia  

Ea istorioak asmatzen dituen, bere bizipenak, ipuinak eta irudiak 
oinarri hartuta. 

Ea ahozko hizkuntza erabiltzen duen, gertaerak 
kontatzeko eta irudiak interpretatzeko. 

Ahozko hizkuntza 
Horma irudia  

Ea piktogramak erabiliz esaldiak irakurtzen eta egiten dituen, zeregin 
bakoitzerako komunikazio beharrak aintzat hartuta. 

Ea esaldiak irakurtzen eta osatzen dituen, 
piktogramak eta hiztegi txartelak erabiliz. 

Koadernoa: 10., 25. lam. 
Irakurketa programa 

Ea egiten dituen goranzko eta beheranzko trazu 
kurbatu etenak eta jarraituak, eta eskuineranzko 
eta ezkerreranzko trazu kurbatu jarraituak. 

Koadernoa: 03., 07., 11., 
15., 19., 23. lam. 

Ea irakurtzen, ulertzen eta idazten dituen bere izena eta bere hurbileko 
ingurunearekin eta bizipenekin lotutako hitz eta esaldi garrantzitsu 
batzuk.  

Ea gero eta trazu zehatzagoak egiten dituen, 
idatzizko hizkuntzarako bidean. 

Koadernoa: 03., 07., 11., 
15., 19., 23. lam. 

Matematikarako gaitasuna 
Ea zenbakiak identifikatzen dituen eta dagokien kopuruarekin lotzen 
dituen. 

Ea zortzi zenbakiaren grafia bereizten duen eta 
ea dagokion kopuruarekin lotzen duen. 

Koadernoa: 05., 32. lam. 
Fotokopiatzekoa 1 

Ea bereizten dituen zenbaki ordinalak eta kardinalak, zenbait egoera eta 
testuingurutan.  

Ea lehenetik zazpigarrenera arteko ordinalak 
identifikatzen eta kokatzen dituen. 

Koadernoa: 27. lam. 
Fotokopiatzekoa 2 

Ea bereizten dituen inguruan zenbait forma eta irudi geometriko.  Ea gorputz geometrikoak bereizten dituen: esfera 
eta esfera formako objektuak. 

Koadernoa: 24. lam. 
Nub@rijolasak CDa 

Ea testuinguru jakin batekin lotutako problema adierazgarriak ebazten 
dituen, batuketaren (10era arte) eta kenketaren (9ra arte) bidez. 

Ea hasi den kenketa errazak egiten. Koadernoa: 30., 32. lam. 
Fotokopiatzekoa 3 

Ea objektuak ordenatzen eta sailkatzen dituen, bi irizpide edo gehiago 
oinarri hartuta. 

Ea hiru elementuren eta hiru ezaugarriren 
segidak egiten dituen. 

Koadernoa: 21. lam. 

Ea zenbait zenbatzaile eta izenondo bereizten 
eta erabiltzen dituen: bat gehiago; bat gutxiago; 
bezainbeste; luzea, baina ez luzeena; laburra, 
baina ez laburrena. 

Koadernoa: 09., 13., 32. 
lam. 

Ea egoki erabiltzen dituen, zenbait egoeratan, oinarrizko zenbatzaileak 
eta tamaina izenondoak, bai eta espazio eta denbora kontzeptuak ere.  

Ea espazio nozioak zuzen erabiltzen dituen: 
urruti, baina ez urrutien. 

Koadernoa: 16. lam. 
Fotokopiatzekoa 2 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Matematikarako gaitasuna 
Ea identifikatzen dituen, zenbait testuinguru eta egoeratan, objektuen, 
pertsonen eta animalien zenbait ezaugarri, hala nola kolorea, testura, 
forma eta beste ezaugarri batzuk. 

Ea urdinaren gama identifikatzen duen, eta ea 
bereizten duen urdin tonuak objektuen 
ezaugarri direla. 

Koadernoa: 06. lam. 
Nub@rijolasak CDa 
Plastikako lam.: 
taldekakoa 

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna 
Ea hiri altzariak eta elementuak identifikatzen 
dituen. 

Koadernoa: 04. lam. 
Horma irudia 

Ea bereizten dituen denda motak eta saltzen 
dituzten produktuak. 

Koadernoa: 26. lam. 
Horma irudia  

Ea bereizten dituen zenbait eraikin eta zerbitzu 
publiko, eta ea badakien zertarako erabiltzen 
diren. 

Koadernoa: 02., 08. lam. 
Horma irudia 
Kontzeptu mapa 

Ea aisialdirako, denbora librerako eta kultura 
jardueretarako lekuak identifikatzen dituen, eta 
ea badakien zertarako erabiltzen diren. 

Koadernoa: 02., 18. lam. 
Horma irudia  
Kontzeptu mapa 

Ea ezagutzen dituen hurbileko ingurunea eta bertako pertsonak eta 
objektuak. 

Ea herrien eta hirien arteko desberdintasunak 
eta antzekotasunak azaltzen dituen. 

Koadernoa: 22. lam. 
Horma irudia  

Ea kontuz aritzen den objektu arriskutsuekin edota animaliak edo 
landareak ukitzean, arriskurik ez izateko. 

Ea badakien zer arrisku dituen kalean, eta ea 
neurriak hartzen dituen. 

Koadernoa: 28. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea egoki erabiltzen dituen zenbait objektu eta tresna (ikasgelan, 
ikastetxean, etxean, inguruan). 

Ea hiri altzariak eta objektuak egoki erabiltzen 
eta zaintzen dituen. 

Koadernoa: 04. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea badakien zer profesionalek jarduten duten 
zerbitzu publikoetan. 

Horma irudia 
Koadernoa: 02. lam. 

Ea identifikatzen dituen ingurune hurbilean gertaera garrantzitsuak eta 
elementu adierazgarriak: langileak, hiriko elementuak, gizarte taldeak, 
naturako objektuak, etab. Ea Erdi Aroaren ezaugarrien berri izateko 

jakin-mina adierazten duen. 
Koadernoa: 29. lam. 
Lan proiektua 
Ipuina  
Informazio liburua 
Irudien galeria 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna 

Ea denbora nozioak identifikatzen eta 
bereizten dituen: atzo, gaur, bihar. 

Koadernoa: 17. lam. Ea badakizkien eta ulertzen dituen bizitza antolatzeko denbora nozioak 
(denbora kontzeptuak, urtaroak, asteko egunak, etab.). 

Ea baduen interesa eta parte hartzen duen 
inguruneko jardueretan: negua. 

Lan proiektua  
Horma irudia: Negua 
Neguaren 1., 2., 3. lam. 

Ea garatzen dituen bizirik irauteko eta osasunerako oinarrizko ohiturak: 
arropa egokiak erabiltzea, elikadura, etab. 

Ea arropa egokiak erabiltzen dituen, 
eguraldiaren arabera: negua. 

Lan proiektua  
Horma irudia: Negua 
Neguaren 4. lam. 

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna 
Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen 
inprimagailua eta eskanerra. 

IKTen tailerra 
ikaslearentzat 

Ea teknologia eta informatika programa erraz batzuk erabiltzen dituen, 
bizipenak eta emozioak komunikatzeko eta informazioa lortzeko. 

Ea parte hartu duen liburu digital bat egiten. IKTen tailerra 
ikaslearentzat 

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 
Ea badakien bizikidetzarako arauen berri, eta ea onartzen eta betetzen 
dituen, jokabide ezegokia izateak zer ondorio dituen aintzat hartuta. 

Ea kalean eta eremu publikoetan izan 
beharreko bizikidetza ohiturak eta arauak 
betetzen dituen. 

Koadernoa: 12. lam. 

Ea balioesten dituen gizarteko askotariko ohiturak eta balioak, bai eta 
gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna ere. 

Ea baduen interesa eta parte hartzen duen 
inguruneko jardueretan: Bakearen Eguna, eta 
Maitasunaren eta Adiskidetasunaren Eguna. 

Tailerra: Egun berezia 1, 
2 

Ea harremanetan eskuzabaltasuna, begirunea, laguntzeko jarrera, 
jarraitutasuna eta pazientzia erakusten dituen. 

Ea jarraitutasuna baliotzat duen. Ipuina  

Ea arretaz entzuten duen hitz egiten diotenean, eta ea bere ideiak 
adierazten dituen eta besteenak errespetatzen dituen. 

Ea ongi onartzen dituen gainerakoek bere 
sorkuntza plastikoei buruz dituzten iritziak. 

Plastikako lam.: 
bakarkakoa, taldekakoa, 
artea 

Ea pixkanaka ikaskideekin lankidetzan jarduten duen, taldekako 
jarduerak prestatzeko eta garatzeko. 

Ea ari den ikasten lankidetzan lan egiten: 
Noren bizilaguna izan nahi duzu? tailerra. 

Lankidetza tailerra 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Giza eta arte kulturarako gaitasuna 

Ea ezagutzen eta aztertzen duen Camille 
Pisarroren Iraileko festa, Pontoise margolana.  

IrudimenArtea Ea ezagutzen dituen ondare unibertsala osatzen duten kultura eta arte 
adierazpen batzuk, eta ea balioesten eta errespetatzen dituen. 

Ea gozatzen duen gorputz eta musika 
adierazpeneko jardueretan eta entzunaldietan. 

Audioak 
Gorputz eta musika 
adierazpena 

Ea urdinaren gamarekin esperimentatzen duen 
lan plastikoetan. 

Koadernoa: 06. lam. 
Plastikako lam.: 
taldekakoa, artea 
Nub@rijolasak CDa 

Ea ulertzen eta egiten dituen lan plastikoak, askotariko teknikak eta 
materialak erabiliz, ea ahaleginez aritzen den, eta ea balio estetikoak 
zaintzeko sentsibilitatea erakusten duen (konposizioa, koloreak, 
formak). 

Ea hiru dimentsioko irudiak eraikitzen dituen, 
bolumena duen konposizio bat egiteko. 

Plastikako lam.: 
bakarkakoa 

Ea erabiltzen dituen gorputza, hizkuntza, musika eta artea, emozioak, 
bizipenak eta sentimenduak adierazteko. 

Ea erritmo azkarrak eta motelak bereizten 
dituen. 

Koadernoa: 31. lam. 
Soinuak bereiztea 
Nub@rijolasak CDa 

Ea ahalegintzen den lanak aurkeztean ordena, oreka eta txukuntasuna 
zaintzen. 

Ea bere sorkuntzekin eta taldekako 
jardueretan egindako ekarpenekin gozatzen 
duen. 

Lan proiektua 
Horma irudia  
Ipuina  
Plastikako lam.: 
taldekakoa, bakarkakoa, 
artea 
Lankidetza jolasak 
Lankidetza tailerra 

Ikasten ikasteko gaitasuna 
Ea hautatzen eta antolatzen duen informazioa, ezaugarriak eta 
kategoriak kontuan hartuta. 

Ea modu aktiboan parte hartzen duen Erdi 
Aroko bizimodua lan proiektuan, eta ea ideiak 
ematen dituen. 

Lan proiektua 

Ea jabetzen den zer dakien eta zer ikasi behar duen. Ea hasi den irakurtzen eta ea ohartzen den 
irakurketa informazio eta gozamen iturri dela: 
Erdi Aroa informazio liburua. 

Informazio liburua 



Nubaris Dimentsioa – Bigarren zikloa      © Ibaizabal 
 

 

Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 

Ea airea botatzeko moduak lantzen dituen, eta 
ea baduen arnasbideen gaineko kontzientzia: 
sudurra, ahoa. 

Ahozko hizkuntza 
Kontzientzia fonologikoa 

Ea gorputz mugimenduak koordinatzen eta 
kontrolatzen dituen, zenbait jarduera egitean. 

Psikomotrizitatea: 
1. saioa 

Ea gorputzean mugimendu eta erlaxazio 
egoerak esperimentatzen dituen, eta ea 
kontrolatzen dituen. 

Psikomotrizitatea: 
1., 2. saioak 

Ea lateralitatea finkatzen duen. Psikomotrizitatea: 
1. saioa 

Ea bere gorputza ezagutzen duen eta gero eta modu eraginkorragoan 
kontrolatzen eta erabiltzen duen, eguneroko bizitzako zereginak egiteko. 

Ea espazio nozioekin esperimentatzen duen, 
bere gorputza erreferentziatzat hartuta: urruti, 
baina ez urrutien. 

Psikomotrizitatea: 
2. saioa 

Ea mugimendu koordinatuak eginez mugitzen den (orokorrak eta 
atalenak) 

Ea norabideak lantzen dituen, objektuak jaurtiz 
edo hartuz. 

Psikomotrizitatea: 
2. saioa 

Ea garatzen dituen bere ongizatea eta besteena dakarten ohiturak. Ea parte hartzen duen Nire herriko jaietan eta 
Gailetak buru gainean jolasetan, bizikidetza 
eta norberaren nahiz besteen ongizatea 
hobetzeko. 

Lankidetza jolasak 

Ea bere emozioak eta besteenak bereizten dituen, eta ea lotzen dituen 
bizipenekin. 

Ea harridura emozio den aldetik identifikatzen 
duen. 

Ipuina 
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4. unitatea: Otso oinatzak 
Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 

Ea erantzuten dien Hontz bihotz ipuinari 
buruzko galdera errazei. 

Ipuina  Ea entzuten eta ulertzen duen aginduetako eta ipuinetako informazioa 
ahoz ematen zaionean, bai eta testu euskarriek ematen duten ikus 
informazioa ere, eta ea bereizten dituen haietako elementu 
adierazgarri eta esanguratsuenak. 

Ea badakien sarrerak eta animalien 
identifikazio txartelak testu euskarriak direla. 

Koadernoa: 14., 20. lam. 

Ea landutako hitzak erabiltzen dituen. Lan proiektua 
Horma irudia  
Ipuina  
Informazio liburua 
Irudien galeria 
Ahozko hizkuntza 
Abestia  
Koadernoa: 01. lam. 

Ea pixkanaka hiztegi egokia erabiltzen eta aberasten duen, espazioen, 
uneen, egoeren eta pertsonen deskribapen xumeak egiteko. 

Ea ahozko hizkuntzaren hitz jarioa hobetzen 
ari den, pertsonak deskribatzean. 

Koadernoa: 01. lam. 
Ahozko hizkuntza 

Ea fonemen antzeko artikulazio puntuak 
dituzten soinuak identifikatzen eta bereizten 
dituen, eta ea jolas eginez sortzen dituen. 

Ahozko hizkuntza 

Ea artikulazio trebetasunak kontrolatzen eta 
lantzen dituen. 

Ahozko hizkuntza 

Ea zenbait solaskiderekin jardutean adierazpen egokia erabiltzen 
duen, keinuak eta gorputz mugimendua behar bezala baliatuz, eta ea 
informazio trukea zuzen egiten duen. 

Ea jabetzen den non dauden hitz bateko 
bokalak. 

Ahozko hizkuntza 

Ea identifikatzen dituen proiektuetako, ipuinetako, marrazkietako, 
argazkietako eta abarretako eduki nagusiak.  

Ea testu euskarrietako elementu eta eduki 
garrantzitsuenak identifikatzen dituen.  

Koadernoa: 14., 20. lam. 

Ea buruz ikasten dituen olerkiak, abestiak eta esaerak, eta ea 
errezitatzen edo abesten dituen. 

Ea ikasi duen Maitatu Lurra abestia eta ea 
gustura parte hartzen duen taldekako 
antzezpenetan.  

Abestia  

Ea piktogramak erabiliz esaldiak irakurtzen eta egiten dituen, zeregin 
bakoitzerako komunikazio beharrak aintzat hartuta. 

Ea modu aktiboan parte hartzen duen esaldiak 
osatzen, piktogramak eta hiztegi txartelak 
erabiliz. 

Irakurketa programa 
Koadernoa: 10., 25. lam. 

Ea irakurtzen, ulertzen eta idazten dituen bere izena eta bere hurbileko 
ingurunearekin eta bizipenekin lotutako hitz eta esaldi garrantzitsu 
batzuk.  

Ea trazu kurbatu eta horizontal konbinatuak 
egiten dituen, bai eta U formako trazu etenak 
eta jarraituak ere. 

Koadernoa: 03., 07., 
11., 15., 19., 23. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Matematikarako gaitasuna 

Ea bederatzi zenbakiaren grafia identifikatzen 
duen. 

Koadernoa: 05., 32. lam. 
Fotokopiatzekoa 1 

Ea zenbakiak identifikatzen dituen eta dagokien kopuruarekin lotzen 
dituen. 

Ea bederatzi zenbakia dagokion kopuruarekin 
lotzen duen. 

Koadernoa: 05., 32. lam. 
Fotokopiatzekoa 1 

Ea bereizten dituen zenbaki ordinalak eta kardinalak, zenbait egoera eta 
testuingurutan.  

Ea lehenetik zortzigarrenera arteko ordinalak 
bereizten dituen eta ea dagokien testuinguruan 
erabiltzen dituen. 

Koadernoa: 
04., 27. lam. 
Fotokopiatzekoa 5 

Ea bereizten dituen inguruan zenbait forma eta irudi geometriko.  Ea gorputz geometrikoak identifikatzen dituen: 
kuboa. 

Koadernoa: 24. lam. 
Nub@rijolasak CDa 

Ea ken ikurra (–) identifikatzen duen eta ea 
kentzearen kontzeptuarekin lotzen duen. 

Koadernoa: 17. lam. 
Fotokopiatzekoa 4 

Ea testuinguru jakin batekin lotutako problema adierazgarriak ebazten 
dituen, batuketaren (10era arte) eta kenketaren (9ra arte) bidez. 

Ea kenketak egiten dituen. Koadernoa: 17. lam. 
Fotokopiatzekoa 4 

Ea zenbait izenondo bereizten eta erabiltzen 
dituen: mehea, baina ez meheena; lodia, baina 
ez lodiena; ...bezain lodia; ...bezain mehea. 

Koadernoa: 13., 21., 32. 
lam. 
Fotokopiatzekoa 2 

Ea egoki erabiltzen dituen, zenbait egoeratan, oinarrizko zenbatzaileak 
eta tamaina izenondoak, bai eta espazio eta denbora kontzeptuak ere.  

Ea espazio kokapenak bereizten dituen: 
artean. 

Koadernoa: 16. lam. 
Fotokopiatzekoa 3 

Ea identifikatzen dituen, zenbait testuinguru eta egoeratan, objektuen, 
pertsonen eta animalien zenbait ezaugarri, hala nola kolorea, testura, 
forma eta beste ezaugarri batzuk. 

Ea identifikatzen duen berdearen gama eta ea 
bereizten duen berde tonuak gauzen ezaugarri 
direla. 

Koadernoa: 06. lam. 
Nub@rijolasak CDa 

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna  
Ea badakien izaki bizidunen bizi funtzioen 
berri: harremana, ugalketa eta nutrizioa. 

Horma irudia  
Koadernoa: 02., 18., 22. 
lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea animaliak sailkatzen dituen, elikadura mota 
oinarri hartuta: belarjaleak eta haragijaleak. 

Koadernoa: 18. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea izaki bizidunak eta bizigabeak bereizten 
dituen. 

Koadernoa: 08. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea animaliak bereizten dituen, ugaltzeko 
modua oinarri hartuta. 

Koadernoa: 22. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea ezagutzen dituen hurbileko ingurunea eta bertako pertsonak eta 
objektuak. 

Ea badakien landareen erabilera batzuen berri 
eta ea jabetzen den zer onura dakartzaten. 

Koadernoa: 26. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna  

Ea animaliak eta landareak zaintzeko 
erantzukizuna hartzen duen. 

Koadernoa: 04., 12., 28. 
lam. 

Ea badakien zer jokabide diren egokiak eta desegokiak energia 
aurrezteko, ingurumena zaintzeko, arduraz kontsumitzeko eta natura 
ondarea iraunarazteko. Ea natura ingurunea zaintzeko 

erantzukizunezko jarrerak hartzen ari den. 
Koadernoa: 04. lam. 

Ea kontuz aritzen den objektu arriskutsuekin edota animaliak edo 
landareak ukitzean, arriskurik ez izateko. 

Ea badituen higiene ohiturak animaliekin 
ibiltzean eta ea kontuz aritzen den. 

Koadernoa: 28. lam. 

Ea ezagutzen dituen animalien eta landareen 
zaintzarekin lotutako lanbideak eta ea azaltzen 
duen zer funtzio dituzten lanbide horietan 
jarduten dutenek. 

Koadernoa: 20. lam. 
Nub@rijolasak CDa 

Ea identifikatzen dituen ingurune hurbilean gertaera garrantzitsuak eta 
elementu adierazgarriak: langileak, hiriko elementuak, gizarte taldeak, 
naturako objektuak, etab. 

Ea Ipar Amerikako indiarren bizimoduaren 
berri jakiteko jakin-mina azaltzen duen. 

Lan proiektua 
Ipuina  
Informazio liburua 
Irudien galeria 
Koadernoa: 29. lam. 

Ea badakizkien eta ulertzen dituen bizitza antolatzeko denbora nozioak 
(denbora kontzeptuak, urtaroak, asteko egunak, etab.). 

Ea denbora nozioak identifikatzen dituen: 
asteko egunak. 

Koadernoa: 30. lam. 

Ea arduratzen den etxea, eskola eta natura ingurunea garbi edukitzeaz 
eta zaintzeaz. 

Ea balioesten duen zeinen garrantzitsua den 
ingurunea zaintzea eta garbi edukitzea. 

Koadernoa: 04. lam. 

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna 
Ea teknologia eta informatika programa erraz batzuk erabiltzen dituen, 
bizipenak eta emozioak komunikatzeko eta informazioa lortzeko. 

Ea marrazketa programak eta kamera digitala 
ezagutzen eta erabiltzen dituen.  

IKTen tailerra 
ikaslearentzat 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 
Ea balioesten dituen gizarteko askotariko ohiturak eta balioak, bai eta 
gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna ere. 

Ea baduen interesa eta parte hartzen duen 
inguruneko jardueretan: inauteriak eta Aitaren 
Eguna. 

Lan proiektua: 
Inauteriak 
Horma irudia: Inauteriak 
Inauterien 1., 2., 3., 4. 
lam. 
Tailerra: Egun berezia 3 

Ea harremanetan eskuzabaltasuna, begirunea, laguntzeko jarrera, 
jarraitutasuna eta pazientzia erakusten dituen. 

Ea eskuzabaltasuna baliotzat duen eta ea 
eskuzabaltasunez jokatzen duen ikaskideekin. 

Ipuina  

Ea arretaz entzuten duen hitz egiten diotenean, eta ea bere ideiak 
adierazten dituen eta besteenak errespetatzen dituen. 

Ea ongi onartzen dituen gainerakoek bere 
sorkuntza plastikoei buruz dituzten iritziak. 

Plastikako lam.: artea 

Ea pixkanaka ikaskideekin lankidetzan jarduten duen, taldekako 
jarduerak prestatzeko eta garatzeko. 

Ea ari den ikasten lankidetzan lan egiten: Bi 
eta bi: lau tailerra. 

Lankidetza tailerra 

Giza eta arte kulturarako gaitasuna 
Ea ezagutzen eta aztertzen duen Remedios 
Varoren Tiforal margolana.  

IrudimenArtea Ea ezagutzen dituen ondare unibertsala osatzen duten kultura eta arte 
adierazpen batzuk, eta ea balioesten eta errespetatzen dituen. 

Ea musika konposizioen entzunaldietan modu 
aktiboan parte hartzen duen, eta ea egiten 
dituen mugimendu eta erlaxazio jarduerak. 

Audioak 

Ea ulertzen eta egiten dituen lan plastikoak, askotariko teknikak eta 
materialak erabiliz, ea ahaleginez aritzen den, eta ea balio estetikoak 
zaintzeko sentsibilitatea erakusten duen (konposizioa, koloreak, 
formak). 

Ea esgrafiatzeko teknika erabiltzen duen eta 
ea berdearen gamarekin esperimentatzen 
duen. 

Koadernoa: 06. lam. 
Nub@rijolasak CDa 
Plastikako lam.: 
bakarkakoa, taldekakoa 

Ea erabiltzen dituen gorputza, hizkuntza, musika eta artea, emozioak, 
bizipenak eta sentimenduak adierazteko. 

Ea soinu altuerak bereizten dituen: soinu 
altuak / baxuak. 

Koadernoa: 31. lam. 
Soinuak bereiztea  

Ea ahalegintzen den lanak aurkeztean ordena, oreka eta txukuntasuna 
zaintzen. 

Ea bere sorkuntzekin eta taldekako 
jardueretan egindako ekarpenekin gozatzen 
duen. 

Lan proiektua 
Plastikako lam.: 
taldekakoa, bakarkakoa, 
artea 
Lankidetza jolasak 
Lankidetza tailerra 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Ikasten ikasteko gaitasuna 

Ea bereizten dituen neurri unitate naturalak eta 
ea dagokien testuinguruan erabiltzen dituen. 

Koadernoa: 09. lam. Ea inguruko mundua ezagutzeko behatzen, miatzen eta 
esperimentatzen duen. 

Ea neurtzeko tresnen berri jakiteko interesa 
eta jakin-mina azaltzen duen. 

Koadernoa: 09. lam. 

Ea hautatzen eta antolatzen duen informazioa, ezaugarriak eta 
kategoriak kontuan hartuta. 

Ea Indiarren lurraldea lan proiektuan parte 
hartzen duen. 

Lan proiektua 

Ea jabetzen den zer dakien eta zer ikasi behar duen. Ea balioesten duen irakurketa, informazio eta 
gozamen iturri den aldetik: Ipar Amerikako 
indiarrak informazio liburua. 

Informazio liburua 

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 
Ea airea botatzeko moduak lantzen dituen, eta 
ea baduen arnasbideen gaineko kontzientzia: 
sudurra, ahoa. 

Ahozko hizkuntza 
Kontzientzia fonologikoa 

Ea espazio kokapenak bereizten dituen, bere 
gorputza erreferentziatzat hartuta: artean. 

Psikomotrizitatea: 
2. saioa 

Ea bere gorputza ezagutzen duen eta gero eta modu eraginkorragoan 
kontrolatzen eta erabiltzen duen, eguneroko bizitzako zereginak egiteko. 

Ea gorputz jarreraren kontrola hobetzen ari 
den, zenbait modutan lekualdatzean. 

Psikomotrizitatea: 
1. saioa 

Ea taldekako jolasetan eta jardueretan parte hartzean bere buruarengan 
konfiantza handitzen duen. 

Ea gozatzen duen besteekin jolasean, eta ea 
bere bizipenak kontatzen eta adierazten 
dituen. 

Psikomotrizitatea:  
2. saioa 

Ea mugimendu koordinatuak eginez mugitzen den (orokorrak eta 
atalenak) 

Ea mugimenduen koordinazioari eusten dion, 
abiadura aldatzean. 

Psikomotrizitatea: 
1. saioa 

Ea garatzen dituen bere ongizatea eta besteena dakarten ohiturak. Ea parte hartzen duen Sagu txikia eta Untxi 
despistatua jolasetan, lankidetza eta 
elkarrenganako estimua garatzeko. 

Lankidetza jolasak 

Ea bere emozioak eta besteenak bereizten dituen, eta ea lotzen dituen 
bizipenekin. 

Ea bereizten duen tristuraren emozioa eta ea 
besteak triste daudenean kontsolatzen dituen. 

Ipuina  
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5. unitatea: Bidaiatzeko moduak 
 

Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 

Ea narrazio soil bat interesez eta arretaz entzuten duen, 
eta ea erantzuten dien hari buruzko galderei: Itsasoko 
abentura ipuina. 

Ipuina Ea entzuten eta ulertzen duen aginduetako eta ipuinetako informazioa 
ahoz ematen zaionean, bai eta testu euskarriek ematen duten ikus 
informazioa ere, eta ea bereizten dituen haietako elementu 
adierazgarri eta esanguratsuenak. Ea badakien pasaportea eta autobus ibilbidearen planoa 

testu euskarriak direla.  
Koadernoa: 14., 25. lam. 

Ea pixkanaka hiztegi egokia erabiltzen eta aberasten duen, espazioen, 
uneen, egoeren eta pertsonen deskribapen xumeak egiteko. 

Ea garraiobideei buruzko hiztegia aberasten duen, eta ea 
haiei buruzko esaldi luzeak eta konplexuak egitean 
gramatika arauak betetzen dituen. 

Lan proiektua 
Horma irudia 
Ipuina  
Informazio liburua  
Irudien galeria 
Irakurketa programa 
Ahozko hizkuntza 
Nub@rijolasak CDa 
Koadernoa: 01., 02., 32. 
lam. 

Ea fonemen antzeko artikulazio puntuak dituzten soinuak 
identifikatzen eta bereizten dituen, eta ea jolas eginez 
sortzen dituen. 

Ahozko hizkuntza 

Ea artikulazio trebetasunak kontrolatzen eta lantzen dituen. Ahozko hizkuntza 
Ea kontzientzia fonologikoa garatzen duen: ea hasiera 
bera duten hitzen hasierako hotsa identifikatzen duen. 

Kontzientzia fonologikoa 

Ea zenbait solaskiderekin jardutean adierazpen egokia erabiltzen 
duen, keinuak eta gorputz mugimendua behar bezala baliatuz, eta ea 
informazio trukea zuzen egiten duen. 

Ea garraiobideen soinuak bereizten dituen eta ea 
onomatopeien bidez egiten dituen. 

Ahozko hizkuntza 

Ea identifikatzen dituen proiektuetako, ipuinetako, marrazkietako, 
argazkietako eta abarretako eduki nagusiak.  

Ea pasaporteko eta autobus ibilbidearen planoko elementu 
eta eduki garrantzitsuenak identifikatzen dituen. 

Koadernoa: 14., 25. lam. 

Ea buruz ikasten dituen olerkiak, abestiak eta esaerak, eta ea 
errezitatzen edo abesten dituen. 

Ea ikasi duen Airez, lurrez edo itsasoz abestia, keinuz eta 
mugimenduz lagunduta. 

Abestia  

Ea istorioak asmatzen dituen, bere bizipenak, ipuinak eta irudiak 
oinarri hartuta. 

Ea istorioak asmatzen dituen, irudi bat abiapuntu hartuta. Ahozko hizkuntza 
Koadernoa: 01. lam. 

Ea piktogramak erabiliz esaldiak irakurtzen eta egiten dituen, zeregin 
bakoitzerako komunikazio beharrak aintzat hartuta. 

Ea esaldiak irakurtzen eta osatzen dituen, piktograma eta 
hiztegi txartel gero eta konplexuagoak erabiliz. 

Koadernoa: 10., 20. lam. 
Irakurketa programa 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 
Ea irakurtzen, ulertzen eta idazten dituen bere izena eta bere hurbileko 
ingurunearekin eta bizipenekin lotutako hitz eta esaldi garrantzitsu 
batzuk.  

Ea trazu kurbatuak egiten dituen, letra hauek idazten 
ikasteko bidean: a, c, d, g, q eta s. 

Koadernoa: 03., 07., 
11., 15., 19., 23. lam. 

Matematikarako gaitasuna 
Ea zenbakiak identifikatzen dituen eta dagokien kopuruarekin lotzen 
dituen. 

Ea hamar zenbakiaren grafia bereizten duen eta ea 
dagokion kopuruarekin lotzen duen. 

Koadernoa: 05., 32. lam. 
Nub@rijolasak CDa 

Ea bereizten dituen zenbaki ordinalak eta kardinalak, zenbait egoera eta 
testuingurutan.  

Ea lehenetik bederatzigarrenera arteko ordinalak 
bereizten dituen. 

Koadernoa: 17.lam. 
Fotokopiatzekoa 3 

Ea bereizten dituen inguruan zenbait forma eta irudi geometriko.  Ea identifikatzen dituen zilindro formako objektuak 
inguruan. 

Koadernoa: 24.lam. 
Nub@rijolasak CDa 

Ea testuinguru jakin batekin lotutako problema adierazgarriak ebazten 
dituen, batuketaren (10era arte) eta kenketaren (9ra arte) bidez. 

Ea kenkizuna gehienez bederatzi duten kenketak 
egiten dituen. 

Koadernoa: 21. lam. 

Ea zenbait zenbatzaile eta izenondo bereizten eta 
zuzen erabiltzen dituen: parea, bikotea; ...baino 
astunagoa / ...baino arinagoa; ...baino zabalagoa / 
...baino estuagoa. 

Koadernoa: 09., 13., 
27., 32. lam. 
Fotokopiatzekoa 1 

Ea egoki erabiltzen dituen, zenbait egoeratan, oinarrizko zenbatzaileak 
eta tamaina izenondoak, bai eta espazio eta denbora kontzeptuak ere.  

Ea gauzen espazio kokapenak bereizten dituen: 
eskuinerantz eta ezkerrerantz. 

Koadernoa: 16., 32. lam. 
Fotokopiatzekoa 2 

Ea identifikatzen dituen, zenbait testuinguru eta egoeratan, objektuen, 
pertsonen eta animalien zenbait ezaugarri, hala nola kolorea, testura, 
forma eta beste ezaugarri batzuk. 

Ea bereizten duen kolorea objektuen ezaugarri dela, 
eta ea egiten dituen kolore nahasteak. 

Koadernoa: 06. lam. 
Nub@rijolasak CDa 

Plastikako lam.: 
taldekakoa 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna  
Ea identifikatzen dituen garraiobideekin lotutako leku, 
elementu eta lanbide batzuk: portua, aireportua. 

Lan proiektua 
Horma irudia  
Informazio liburua  
Irudien galeria 
Koadernoa: 08., 18., 22. 
lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea zenbait garraiobideren bilakaera azaltzen duen. Lan proiektua 
Horma irudia  
Informazio liburua  
Irudien galeria 
Koadernoa: 02., 26. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea badakien bidaiatzeko zenbait moduren berri. Lan proiektua 
Horma irudia  
Informazio liburua  
Irudien galeria 
Koadernoa: 02., 08., 
22., 26. lam. 

Ea ezagutzen dituen hurbileko ingurunea eta bertako pertsonak eta 
objektuak. 

Ea ezagutzen dituen beste garai batzuetako 
garraiobideak eta teknologiak, eta ea alderatzen 
dituen gaur egungoekin. 

Lan proiektua 
Horma irudia  
Informazio liburua  
Irudien galeria 
Koadernoa: 02., 26. lam. 

Ea kontuz aritzen den objektu arriskutsuekin edota animaliak edo 
landareak ukitzean, arriskurik ez izateko. 

Ea jabetzen den zeinen garrantzitsua den 

garraiobideak ongi erabiltzea, istripurik ez gertatzeko. 
Koadernoa: 28. lam. 

Ea bereizten dituen urteko hilak eta ea badakien zer 
hiletan gauden. 

Koadernoa: 30. lam. Ea badakizkien eta ulertzen dituen bizitza antolatzeko denbora nozioak 
(denbora kontzeptuak, urtaroak, asteko egunak, etab.). 

Ea baduen interesa eta parte hartzen duen 
inguruneko jardueretan: udaberria. 

Lan proiektua 
Horma irudia: Udaberria 
Udaberriaren 1., 2., 3., 
4. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna 
Ea teknologia eta informatika programa erraz batzuk erabiltzen dituen, 
bizipenak eta emozioak komunikatzeko eta informazioa lortzeko. 

Ea gai bati buruzko informazioa biltzen duen, wiki bat 
erabiliz. 

IKTen tailerra ikaslearentzat 

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 
Ea ari den barneratzen autobusean eta autoan izan 
beharreko jokabide egokiak eta ea aintzat hartzen 
dituen. 

Koadernoa: 04., 28. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea badakien bizikidetzarako arauen berri, eta ea onartzen eta betetzen 
dituen, jokabide ezegokia izateak zer ondorio dituen aintzat hartuta. 

Ea ari den barneratzen garraiobideetan izan beharreko 
gizalegezko jokabide egokiak. 

Koadernoa: 04., 12., 28. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea balioesten dituen gizarteko askotariko ohiturak eta balioak, bai eta 
gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna ere. 

Ea baduen interesa eta parte hartzen duen inguruneko 
jardueretan: Liburuaren Eguna eta Amaren Eguna. 

Tailerra: Egun berezia 1, 2 

Ea entzuten jakitea baliotzat duen eta ea besteei 
entzuten dien hitz egiten diotenean. 

Ipuina  Ea arretaz entzuten duen hitz egiten diotenean, eta ea bere ideiak 
adierazten dituen eta besteenak errespetatzen dituen. 

Ea ongi onartzen dituen gainerakoek bere sorkuntza 
plastikoei buruz dituzten iritziak. 

Plastikako lam.: bakarkakoa, 
taldekakoa, artea 

Ea pixkanaka ikaskideekin lankidetzan jarduten duen, taldekako 
jarduerak prestatzeko eta garatzeko. 

Ea ari den ikasten lankidetzan lan egiten: Orri birakaria 
tailerra. 

Lankidetza tailerra 

Giza eta arte kulturarako gaitasuna 
Ea ezagutzen eta aztertzen duen Henri Rousseauren 
Sèvresko zubia eta Clamart, St. Cloud eta Bellevueko 
mendixkak margolana. 

IrudimenArtea 

Ea modu aktiboan parte hartzen duen musika 
entzunaldietan, mugimendu edo erlaxazio jarduerak 
eginez. 

Audioak 

Ea ezagutzen dituen ondare unibertsala osatzen duten kultura eta arte 
adierazpen batzuk, eta ea balioesten eta errespetatzen dituen. 

Ea musika konposizioak isiltasunean entzuten dituen. Audioak 

Ea hondakinak erabiliz lan plastikoak egiten dituen. Plastikako lam.: bakarkakoa Ea ulertzen eta egiten dituen lan plastikoak, askotariko teknikak eta 
materialak erabiliz, ea ahaleginez aritzen den, eta ea balio estetikoak 
zaintzeko sentsibilitatea erakusten duen (konposizioa, koloreak, 
formak). 

Ea zenbait kolore nahaste eta konbinaziorekin 
esperimentatzen duen, kolore berriak sortzeko. 

Plastikako lam.: taldekakoa 

Ea erabiltzen dituen gorputza, hizkuntza, musika eta artea, emozioak, 
bizipenak eta sentimenduak adierazteko. 

Ea hari, perkusio eta haize instrumentuak bereizten 
dituen, bai eta haien soinuak ere. 

Koadernoa: 31. lam. 
Soinuak bereiztea  
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 

Giza eta arte kulturarako gaitasuna 
Ea ahalegintzen den lanak aurkeztean ordena, oreka eta txukuntasuna 
zaintzen. 

Ea bere sorkuntzekin eta taldekako jardueretan 
egindako ekarpenekin gozatzen duen. 

Lan proiektua 
Plastikako lam.: 
taldekakoa, bakarkakoa, 
artea 
Lankidetza jolasak 
Lankidetza tailerra 

Ikasten ikasteko gaitasuna 
Ea hautatzen eta antolatzen duen informazioa, ezaugarriak eta 
kategoriak kontuan hartuta. 

Ea modu aktiboan parte hartzen duen Asmakizunak 
eta asmatzaileak lan proiektuan. 

Lan proiektua 

Ea jabetzen den zer dakien eta zer ikasi behar duen. Ea irakurketa eta idazketa informazio eta 
komunikazio bitartekotzat baliatzen dituen: 
Asmakizun eta balentria handiak informazio liburua.  

Informazio liburua 

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 
Ea airea botatzeko moduak lantzen dituen, eta ea 
baduen arnasbideen gaineko kontzientzia: sudurra, 
ahoa. 

Ahozko hizkuntza 
Kontzientzia fonologikoa 

Ea espazio kontzeptuak identifikatzen dituen, 
norberaren gorputzarekiko: eskuinerantz eta 
ezkerrerantz. 

Psikomotrizitatea: 
2. saioa 

Ea bere gorputza ezagutzen duen eta gero eta modu eraginkorragoan 
kontrolatzen eta erabiltzen duen, eguneroko bizitzako zereginak egiteko. 

Ea ari den garatzen eskuekin nahiz oinekin 
punparazteko, jaurtitzeko eta hartzeko koordinazioa. 

Psikomotrizitatea: 
1. saioa 

Ea taldekako jolasetan eta jardueretan parte hartzean bere buruarengan 
konfiantza handitzen duen. 

Ea gustura parte hartzen duen taldekako 
antzezpenetan eta koreografietan. 

Lankidetza jolasak 
Audioak 

Ea gorputz jarreraren kontrola hobetzen ari den, 
zenbait modutan lekualdatzean. 

Psikomotrizitatea: 
1. saioa 

Ea mugimendu koordinatuak eginez mugitzen den (orokorrak eta 
atalenak) 

Ea gorputza zenbait noranzkotan mugitzen duen. Psikomotrizitatea:  
1., 2. saioak 

Ea garatzen dituen bere ongizatea eta besteena dakarten ohiturak. Ea parte hartzen duen Bide hezkuntza lantzeko 
zirkuitua eta Ekintzak asmatzen jolasetan, bizikidetza 
eta norberaren nahiz besteen ongizatea hobetzeko.   

Lankidetza jolasak 

Ea bere emozioak eta besteenak bereizten dituen, eta ea lotzen dituen 
bizipenekin. 

Ea urduritasuna emozio den aldetik identifikatzen 
duen eta ea urduritasun egoerak kontrolatzen 
saiatzen den. 

Ipuina  
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6. unitatea: Izar iheskorrak 
Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 

Ea gogoratzen dituen Espazioan barrena 
ipuineko une batzuk eta ea erantzuten dien 
hari buruzko galderei. 

Ipuina Ea entzuten eta ulertzen duen aginduetako eta ipuinetako informazioa 
ahoz ematen zaionean, bai eta testu euskarriek ematen duten ikus 
informazioa ere, eta ea bereizten dituen haietako elementu 
adierazgarri eta esanguratsuenak. Ea badakien albisteak eta hitz gurutzatuak 

testu euskarriak direla. 
Koadernoa: 14., 25. lam.  

Ea pixkanaka hiztegi egokia erabiltzen eta aberasten duen, espazioen, 
uneen, egoeren eta pertsonen deskribapen xumeak egiteko. 

Ea aberasten duen espazioarekin lotutako 
hiztegia. 

Lan proiektua 
Horma irudia 
Informazio liburua 
Irudien galeria 
Ahozko hizkuntza 
Irakurketa programa 
Literatura baliabideak 
Koadernoa: 01., 02., 25. lam. 
Nub@rijolasak CDa  

Ea ideiak, sentimenduak eta gertaerak egoki adierazten eta 
interpretatzen dituen, zenbait testuingurutan, bere jokabidea 
erregulatzeko. 

Ea kausa-efektu erlazioak ahoz azaltzen 
dituen. 

Koadernoa: 01. lam. 
Ahozko hizkuntza 

Ea fonemen antzeko artikulazio puntuak 
dituzten soinuak identifikatzen eta bereizten 
dituen, eta ea jolas eginez sortzen dituen. 

Ahozko hizkuntza 

Ea artikulazio trebetasunak kontrolatzen eta 
lantzen dituen. 

Ahozko hizkuntza 

Ea zenbait solaskiderekin jardutean adierazpen egokia erabiltzen 
duen, keinuak eta gorputz mugimendua behar bezala baliatuz, eta ea 
informazio trukea zuzen egiten duen. 

Ea kontzientzia fonologikoa garatzen duen. Kontzientzia fonologikoa 

Ea identifikatzen dituen proiektuetako, ipuinetako, marrazkietako, 
argazkietako eta abarretako eduki nagusiak.  

Ea albisteetako eta hitz gurutzatuetako 
elementu eta eduki garrantzitsuenak 
identifikatzen dituen. 

Koadernoa: 14., 25. lam. 

Ea buruz ikasten dituen olerkiak, abestiak eta esaerak, eta ea 
errezitatzen edo abesten dituen. 

Ea ikasi duen Ilargira banoa abestia eta ea 
koreografia egiten duen. 

Abestia 

Ea piktogramak erabiliz esaldiak irakurtzen eta egiten dituen, zeregin 
bakoitzerako komunikazio beharrak aintzat hartuta. 

Ea esaldiak irakurtzen eta osatzen dituen, 
piktograma eta hiztegi txartel gero eta 
konplexuagoak erabiliz. 

Irakurketa programa 
Koadernoa: 10., 20. lam. 

Ea irakurtzen, ulertzen eta idazten dituen bere izena eta bere hurbileko 
ingurunearekin eta bizipenekin lotutako hitz eta esaldi garrantzitsu 
batzuk.  

Ea egiten dituen bi tamainatako begizta 
jarraituak, eta goranzko eta beheranzko 
begiztak, bi tamainatakoak.  

Koadernoa: 03., 07., 11., 15., 
19., 23. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 

Matematikarako gaitasuna 
Ea bereizten dituen zenbaki ordinalak eta kardinalak, zenbait egoera eta 
testuingurutan.  

Ea lehenetik hamargarrenera arteko ordinalak 
bereizten dituen eta objektuak kokatzeko baliatzen 
dituen. 

Koadernoa: 05. lam. 
Fotokopiatzekoa 1 
Nub@rijolasak CDa 

Ea bereizten dituen inguruan zenbait forma eta irudi geometriko.  Ea prisma angeluzuzena identifikatzen duen. Koadernoa: 21. lam. 
Nub@rijolasak CDa 

Ea testuinguru jakin batekin lotutako problema adierazgarriak ebazten 
dituen, batuketaren (10era arte) eta kenketaren (9ra arte) bidez. 

Ea batuketak eta kenketak egiten dituen, bertikalean 
eta horizontalean. 

Koadernoa: 30. lam. 
Fotokopiatzekoa 5 
Nub@rijolasak CDa 

Ea zenbait neurri nozio bereizten eta erabiltzen 
dituen: bikoitza, osoa/erdia. 

Koadernoa: 09., 13., 32. lam. 
Fotokopiatzekoa 2 

Ea edukiera neurriak identifikatzen eta bereizten 
dituen: ia beteta eta ia hutsik. 

Koadernoa: 27. lam. 

Ea badakien ordua denborazko neurri unitate bat 
dela. 

Koadernoa: 17., 32. lam. 
Fotokopiatzekoa 4 

Ea egoki erabiltzen dituen, zenbait egoeratan, oinarrizko zenbatzaileak 
eta tamaina izenondoak, bai eta espazio eta denbora kontzeptuak ere.  

Ea espazio kokapenak bereizten dituen: erdian. Koadernoa: 16. lam. 
Fotokopiatzekoa 3 

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna  
Ea badakien gure planeta Lurra dela eta ea 
identifikatzen dituen haren ezaugarri batzuk. 

Koadernoa: 08. lam. 
Informazio liburua 

Ea bereizten dituen Eguzki Sistemako astro batzuk. Koadernoa: 08. lam. 
Informazio liburua 
Kontzeptu mapa 

Ea ezagutzen dituen hurbileko ingurunea eta bertako pertsonak eta 
objektuak. 

Ea teknologia tresna batzuei erreparatzen dien, eta 
ea azaltzen dituen haien ezaugarri eta erabilera 
batzuk: teleskopioa. 

Koadernoa: 02., 18., 24. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea ari den barneratzen ingurumena eta gure planeta 
oro har zaintzeko eta ez hondatzeko jarrerak, eta ea 
balioesten dituen. 

Koadernoa: 04., 12. lam. 
Ipuina 

Ea ari den hartzen argia eta ura aurrezteko 
erantzukizunezko jarrerak. 

Koadernoa: 04. lam. 
Ipuina 

Ea badakien zer jokabide diren egokiak eta desegokiak energia 
aurrezteko, ingurumena zaintzeko, arduraz kontsumitzeko eta natura 
ondarea iraunarazteko. 

Ea edukiontziak bereizten eta erabiltzen dituen. Koadernoa: 12. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna  
Ea badakien erregela luzera neurtzeko tresna bat 
dela. 

Koadernoa: 24. lam. Ea egoki erabiltzen dituen zenbait objektu eta tresna (ikasgelan, 
ikastetxean, etxean, inguruan). 

Ea badakien erlojua orduak neurtzeko tresna bat 
dela. 

Koadernoa: 17., 32. lam. 
Fotokopiatzekoa 4 

Ea espazio bidaiekin lotutako lanbideak identifikatzen 
dituen: astronauta. 

Koadernoa: 22. lam. 
Irudien galeria 
Informazio liburua 
Kontzeptu mapa 

Ea identifikatzen dituen ingurune hurbilean gertaera garrantzitsuak eta 
elementu adierazgarriak: langileak, hiriko elementuak, gizarte taldeak, 
naturako objektuak, etab. 

Ea espazioari eta teknologia espazialaren garapenari 
buruzko informazioa izateko jakin-mina erakusten 
duen. 

Koadernoa: 29. lam. 
Irudien galeria 
Informazio liburua 
Nub@rijolasak CDa 
Kontzeptu mapa 

Ea eguna eta gaua bereizten dituen. Koadernoa: 26. lam. Ea badakizkien eta ulertzen dituen bizitza antolatzeko denbora nozioak 
(denbora kontzeptuak, urtaroak, asteko egunak, etab.). Ea baduen interesa eta parte hartzen duen 

inguruneko jardueretan: uda. 
Lan proiektua 
Horma irudia: Uda 
Udaren 1., 2., 3., 4. lam. 

Ea garatzen dituen bizirik irauteko eta osasunerako oinarrizko ohiturak: 
arropa egokiak erabiltzea, elikadura, etab. 

Ea ari den ikasten beharrezkoa dela eguzkitik 
babestea, eguzkitako krema, txapela eta 
betaurrekoak erabiliz. 

Koadernoa: 28. lam. 
Udaren 4. lam. 

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna 
Ea bereizten dituen zenbait ordenagailu motaren atalak eta osagarriak. Ea badakien nola erabili web kamera, bideoak 

grabatzeko. 
IKTen tailerra 
ikaslearentzat 

Ea teknologia eta informatika programa erraz batzuk erabiltzen dituen, 
bizipenak eta emozioak komunikatzeko eta informazioa lortzeko. 

Ea multimedia horma irudiak erabiltzen dituen, 
informazioa lortzeko. 

IKTen tailerra 
ikaslearentzat 
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Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 
Ea balioesten dituen gizarteko askotariko ohiturak eta balioak, bai eta 
gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna ere. 

Ea baduen interesa eta parte hartzen duen 
inguruneko jardueretan: Ingurumenaren Eguna. 

Tailerra: Egun berezia 3 

Ea arretaz entzuten duen hitz egiten diotenean, eta ea bere ideiak 
adierazten dituen eta besteenak errespetatzen dituen. 

Ea ongi onartzen dituen gainerakoek bere sorkuntza 
plastikoei buruz dituzten iritziak. 

Plastikako lam.: 
bakarkakoa, taldekakoa, 
artea 

Ea pixkanaka ikaskideekin lankidetzan jarduten duen, taldekako 
jarduerak prestatzeko eta garatzeko. 

Ea ari den ikasten lankidetzan lan egiten: 
Elkarrizketa tailerra. 

Lankidetza tailerra 

Giza eta arte kulturarako gaitasuna 
Ea aztertzen duen Vincent van Goghen Gau izartsua 
margolana. 

IrudimenArtea Ea ezagutzen dituen ondare unibertsala osatzen duten kultura eta arte 
adierazpen batzuk, eta ea balioesten eta errespetatzen dituen. 

Ea gozatzen duen musika konposizio klasikoak 
entzuten. 

Audioak 

Ea sormena lantzen duen, kolore nahasteekin 
esperimentatuz. 

Koadernoa: 06. lam. 
Plastikako lam.: 
bakarkakoa, artea 
Nub@rijolasak CDa 

Ea ulertzen eta egiten dituen lan plastikoak, askotariko teknikak eta 
materialak erabiliz, ea ahaleginez aritzen den, eta ea balio estetikoak 
zaintzeko sentsibilitatea erakusten duen (konposizioa, koloreak, 
formak). 

Ea higikariak eraikitzen dituen. Plastikako lam.: 
taldekakoa 

Ea erabiltzen dituen gorputza, hizkuntza, musika eta artea, emozioak, 
bizipenak eta sentimenduak adierazteko. 

Ea goranzko eta beheranzko eskaletako soinuak 
identifikatzen eta bereizten dituen. 

Soinuak bereiztea 
Koadernoa: 31. lam. 

Ea ahalegintzen den lanak aurkeztean ordena, oreka eta txukuntasuna 
zaintzen. 

Ea bere sorkuntzekin eta taldekako jardueretan 
egindako ekarpenekin gozatzen duen. 

Lan proiektua 
Plastikako lam.: 
taldekakoa 
Lankidetza jolasak 
Lankidetza tailerra 

Ikasten ikasteko gaitasuna 
Ea hautatzen eta antolatzen duen informazioa, ezaugarriak eta 
kategoriak kontuan hartuta. 

Ea interesez parte hartzen duen Espazioa lan 
proiektuan. 

Lan proiektua 

Ea jabetzen den zer dakien eta zer ikasi behar duen. Ea irakurketa eta idazketa informazio eta 
komunikazio bitartekotzat baliatzen dituen: Unibertso 
misteriotsua informazio liburua. 

Informazio liburua 
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Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 
Ea airea botatzeko moduak lantzen dituen, eta ea 
baduen arnasbideen gaineko kontzientzia: sudurra, 
ahoa. 

Ahozko hizkuntza 
Kontzientzia fonologikoa 

Ea objektuekiko espazio kokapenak hartzen dituen: 
erdian. 

Psikomotrizitatea: 
2. saioa 

Ea zenbait kirolekin (txirrindularitza, futbola, 
gimnastika) zerikusia duten gorputz jarrerak hartzen 
dituen. 

Psikomotrizitatea:  
1. saioa 

Ea bere gorputza ezagutzen duen eta gero eta modu eraginkorragoan 
kontrolatzen eta erabiltzen duen, eguneroko bizitzako zereginak egiteko. 

Ea gorputzean mugimendu eta erlaxazio egoerak 
esperimentatzen dituen. 

Psikomotrizitatea:  
1., 2. saioak 

Ea mugimenduen koordinazioari eusten dion eta ea 
mugimenduen abiadura aldatzen duen. 

Psikomotrizitatea:  
1. saioa 

Ea mugimendu koordinatuak eginez mugitzen den (orokorrak eta 
atalenak) 

Ea gorputz jarreraren kontrola hobetzen ari den, 
zenbait modutan lekualdatzean. 

Psikomotrizitatea:  
1. saioa 

Ea garatzen dituen bere ongizatea eta besteena dakarten ohiturak. Ea parte hartzen duen Ilargi txikia eta Postaria 
jolasetan, bizikidetza eta norberaren nahiz besteen 
ongizatea hobetzeko. 

Lankidetza jolasak 

Ea bere emozioak eta besteenak bereizten dituen, eta ea lotzen dituen 
bizipenekin. 

Ea poza emoziotzat identifikatzen duen. Ipuina 

 

 

 


