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18  Gida didaktikoa

1. unitatea: Asko aldatu al gara?
OINARRIZKO GAITASUNAK

a   Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna.

Pertsonen itxura fisikoan dauden aldeak modu positiboan balioestea.

b   Ikasten ikasteko gaitasuna. Irudiek eskaintzen duten informazioa interpretatzen ikastea.

Akatsak identifikatzea eta zuzentzea.

Testuetan aditzaren inguruko hausnarketa egitea.

c   Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna.

Elkarrizketa erabiltzea eta horren balioaz jabetzea.

Ahozko komunikazioa: norberaren iritzien eta sentimenduen azalpena.

Hainbat testu mota ulertzea eta interpretatzea.

Sentimenduak eta horien arrazoiak azaltzea.

Norberaren asmoak eta iritziak besteekin partekatzea.

d   Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna.

Baimena eskatzea.

Besteen mezuen aurrean, arreta eta errespetua izatea.

Barkamena eskatzea.

e   Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna.

Herri tradizioko abestiak eta ipuinak balioestea.

f   Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna.

Norberaren gorputza eta horren aldaketak onartzea.

Jardunean egindako akatsak ikasteko prozesuaren parte direla barneratzea.

HELBURUAK

a   Denetariko ahozko eta idatzizko diskurtsoak ulertzea eta 
interpretatzea.

g   Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta beren ekoizpen 
lanetan erabiltzeko gai izatea.

b   Irakurketan eta idazketan trebatzea. h   Bera eta berdina bereiztea, eta zuzen erabiltzea.

c   “Eskola eta udako oporrak” gaia oinarri hartuta, horri buruzko 
ezagutzan sakontzea. 

i   Aditzaren ahalera zuzen erabiltzeko gai izatea, baimenak 
eskatzerakoan.

d   Komikiko hizkuntza (bai idatzia eta bai irudi bidezkoa) 
interpretatzen ikastea, eta bertan ageri diren esamolde biziak 
eta egunerokoak ezagutzea eta erabiltzea.

j  Ipuina ulertzea.

e   Komikiko hizkuntzaren eta hizkuntza narratiboaren artean 
dauden desberdintasunez jabetzea.

k   Hitz jokoetan, bitxikerien irakurketan eta gainerako jolasetan 
parte hartzea.

f   CDan entzundako mezua edo informazioa ulertzea, eta garbi 
eta ozen emateko gai izatea, hizkuntza egokitasunez, 
koherentziaz eta zuzentasunez erabiliz.

l   Haurtxo polita abestia ikasten ahalegintzea, eta hori eginez 
gozatzea.
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Gida didaktikoa  19

EDUKIAK

Irakaslearen liburua

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

a  Ea ahaleginak egin dituen irakurketan eta idazketan trebatzeko. g  Ea bereizten dituen bera eta berdina, eta ea zuzen erabiltzen dituen.

b   Ea interpretatzen duen komikiko hizkuntza, bai idatzia eta bai irudi 
bidezkoa, eta ea erabiltzen dituen bertan ageri diren esamolde biziak 
eta bat-batekoak.

h   Ea naiteke, zaitezke, gaitezke... ahalerazko aditzak zuzen erabiltzen 
dituen, eta ea baimena eskatzen dakien.

c   Ea nabaritu dituen komikiko hizkuntzaren eta hizkuntza narratiboaren 
arteko desberdintasunak.

i   Ea gai den deskribapen xumeak egiteko.

d   Ea ulertu duen CDan entzundako mezua eta azaldu duen era 
koherentean.

j   Ea ipuina entzun eta ulertu duen, eta ea azaldu dituen bere iritziak 
horri buruzko elkarrizketan.

e   Ea ezagutzen duen interesgunearekin lotutako lexikoa, eta ea 
erabiltzen duen bere ekoizpen lanetan.

k   Ea parte hartu duen hizkuntza jolasetan, eta ea ahalegindu den 
Haurtxo polita abestia ikasten.

f   Ea zuzen erabiltzen dituen txirrina jo, atea jo, pianoa jo, telefonoak jo 
eta gisa horretako esamoldeak.

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak
Asko aldatu al gara? komikia. Umeen aldaketa 
(fisiologikoak eta itxura aldaketak).

Asko aldatu al gara? komikia irakurri eta interpretatu. 
Era egokian elkarrizketan aritu, errespetuz, 
norberaren sentimendu eta ideiak komunikatzeko.

Ahozko komunikazio egoeretan parte 
hartzeko interesa.

Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak. 
Hizkuntza funtzioak.

Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak 
ezagutu eta erabili.

Gelako eta komunitateko hizkuntzen 
aniztasunaren aitorpena eta balioespena.

Komikiko hizkuntza eta hizkuntza narratiboa. Komikiko hizkuntza eta hizkuntza narratiboa 
bereizi.

Ahozko azalpenak ematerakoan, zehaztasuna 
eta argitasunaren balioespena.

Interesguneari dagokion lexikoa. Entzunezko mezuak edo informazioak ulertu, 
eta garbi eta ozen eman, hizkuntza egokitasunez, 
koherentziaz eta zuzentasunez erabiliz.

Irakaslearekin eta lagunekin, euskara 
erabiltzeko jarrera positiboa eta aktiboa.

Zenbait hitzen erabilera zuzena: jo eta ukitu aditzen 
arteko desberdintasuna.

Interesguneari lotutako lexikoa ezagutu eta 
ekoizpen propioetan erabili.

Hizkuntzaren alderdi ludikoa ezagutzeko 
interesa, eta horren erabilerarekin gozatzeko 
jarrera.

Bera eta berdina hitzen erabilera zuzena. Txirrina jo, atea jo, pianoa jo, telefonoak jo 
esamoldeak ezagutu eta zuzen erabili.

Aditza ahaleran: naiteke, zaitezke, gaitezke… 
Baiezko esaldiak eta ezezkoak.

Bera eta berdina bereizi eta zuzen erabili.

Liburu magikoa ipuina. Naiteke, zaitezke, gaitezke… ahalerazko aditzak 
testu barruan erabili. Baimena eskatzeko modu 
egokiak ezagutu eta erabili.

Objektu magiko baten deskribapena. Liburu magikoa ipuina irakurri, aztertu eta ulertu.

Hizkuntza ludikoa: azalpen testua, hitz jokoak, 
Haurtxo polita abestia.

Ipuina gai hartuta, elkarrizketa erabili, norberaren 
interpretazioa, sentsazioak, sentimenduak eta iritzi 
kritikoa azaltzeko.

Objektu magiko baten deskribapena osatu.

Albiste bitxia irakurri eta hitz jokoak osatu.

Haurtxo polita abestia entzun, ikasi eta abestu. 
Jolaserako erabili.
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20  Gida didaktikoa 

2. unitatea: Hau kiratsa!
OINARRIZKO GAITASUNAK

a   Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna.

Osasunerako higienearen beharraz jabetzea.

Kontsumo arduratsuko ohiturak zein diren ikastea.

b  Ikasten ikasteko gaitasuna. Testuetan erakusleen inguruko hausnarketa egitea.

Abestiak entzutea eta osatzea.

Norberaren akatsak identifikatzea eta onartzea.

c   Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna.

Ahozko komunikazioa: sentimenduen azalpena.

Sentimenduak azaltzea.

Nork bere iritziak eta azalpenak ematea.

Ipuinak irakurriz gozatzea.

Esamolde eta esaera zaharren esanahia ulertzea eta ikastea.

d   Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna.

Garbitasunaren eta higienearen beharraz jabetzea.

Besteekiko adeitasuna eta begirunea balioestea.

Familian eta gizartean eduki beharreko jarrera egokiez jabetzea.

e   Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna.

Herri tradizioko abestiak eta ipuinak balioestea.

HELBURUAK

a   Hizkuntza egokitasunez, koherentziaz eta zuzentasunez 
erabiltzea ahoz, komunikazio premiak behar bezala betetzeko.

g   Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
propioetan erabiltzeko gai izatea.

b   Irakurketan eta idazketan trebatzea. h   Hau, hori, hura erakusleak ezagutu eta zuzen erabiltzea, NOR, 
NORI eta NORK kasuetan.

c   “Gorputza, osasuna eta higienea. Zentzumenak” gaiari buruz 
zer dakiten, zer ezagutzen duten ikustea, eta, dakitenetik 
abiatuz, gaiaren ezagutzan sakontzea. 

i  Ipuina ulertzea.

d   Komikiko hizkuntza (bai idatzia eta bai irudi bidezkoa) 
interpretatzea, ikastea eta bertan ageri diren esamolde biziak 
eta egunerokoak ezagutzea eta erabiltzea.

j   Jolas logikoetan, asmakizunetan eta esaera zaharren 
ulermenean parte hartzea.

e   Komikiko hizkuntzaren eta hizkuntza narratiboaren artean 
dauden desberdintasunez jabetzea.

k   Gure aitak amari abestia ikasten ahalegintzea eta hori eginez 
gozatzea.

f  Higieneari buruzko eztabaidan eta elkarrizketan parte hartzea.
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Gida didaktikoa  21

EDUKIAK

Irakaslearen liburua

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Hau kiratsa! komikia. Hau kiratsa! komikia irakurri eta interpretatu. 
Elkarrizketa.

Jarrera ona eta konfiantza edukitzea 
norberak ikasteko duen ahalmenean.

Komikiko esamolde biziak eta
 bat-batekoak. Hizkuntza funtzioak.

Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak 
ezagutu eta erabili.

 Ahozko azalpenak ematerakoan, 
zehaztasuna eta argitasuna.

Komikiko hizkuntza: elkarrizketa. Higieneari eta garbitasunari buruz hitz egin eta 
ondorioak atera.

Edozein motatako diskriminazio edo 
bereizkeriaren aurkako jarrera.

Hizkuntza narratiboa. Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa 
ezagutu eta erabili.

 Solaskideen hizkuntza ohiturak 
errespetatzea.

Aditzen sorkuntza: -tu/-du. Hiru gurariak ipuina irakurri, aztertu eta ulertu. Hizkuntzaren alderdi ludikoa ezagutzeko 
interesa, eta horren erabilerarekin 
gozatzeko jarrera.

 Hau, hori, hura erakusleak. Hau, hori, hura erakusleak NOR, NORI eta NORK 
kasuetan zuzen erabili, ahozko nahiz idatzizko 
testuetan.

Hiru gurariak ipuina. Ipuina gai hartuta, elkarrizketa erabili, 
norberaren interpretazioa, sentsazioak, 
sentimenduak eta iritzi kritikoa azaltzeko.

Hizkuntza ludikoa: jolas logikoak, 
asmakizuna, esaera zaharrak, Gure aitak 
amari abestia.

Jolas logikoetan eta asmakizunetan parte hartu.

Gure aitak amari abestia irakurri, entzun, ikasi 
eta abestu. Jolaserako erabili.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

a  Ea aurrerapausoak egin dituen irakurketan eta idazketan. f   Ea hau, hori, hura erakusleak ezagutzen dituen, eta ea zuzen 
erabiltzen dituen testuen barruan.

b   Ea interpretatzen duen komikiko hizkuntza, bai idatzia eta bai 
irudi bidezkoa, eta ea erabiltzen dituen bertan ageri diren 
esamolde biziak eta bat-batekoak.

g    Ea ipuina entzun eta ulertu duen, eta ea azaldu dituen bere 
iritziak horri buruzko elkarrizketan.

c   Ea nabaritu duen komikiko hizkuntzaren eta hizkuntza 
narratiboaren arteko desberdintasunak.

h   Ea parte hartu duen jolas logikoetan, asmakizunetan eta esaera 
zaharren ulermenean.

d   Ea parte hartu duen higieneari buruzko elkarrizketan eta 
eztabaidan, eta ea jabetu den higiene ohituren garrantziaz.

i  Ea ahalegindu den Gure aitak amari abestia ikasten.

e   Ea ezagutzen duen interesgunearekin lotutako lexikoa, eta ea 
gai den erabiltzeko.
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22  Gida didaktikoa 

3. unitatea:  Neuk aukeratuko dut 
  zer jantzi!
OINARRIZKO GAITASUNAK

a   Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna.

Animaliak eta natura zaindu behar ditugula jabetzea.

Kontsumo arduratsuko ohiturak zein diren ikastea.

b  Ikasten ikasteko gaitasuna. Hizkuntza zuzen erabiltzeko ortografia arauak kontuan hartzea.

Binaka lan egiteko gai izatea.

c  Matematikarako gaitasuna. Jantzien salneurriez jabetzea eta konparazioak egitea.

d   Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna.

Ahozko komunikazioa: janzterakoan, norberaren gustua azaltzea.

Nork bere iritziak eta azalpenak ematea.

Ipuinak irakurriz gozatzea.

e   Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna.

Besteen mezuen aurrean, arreta eta errespetua.

Gainerako pertsonen lekuan jartzeko gai izatea.

Gizarte bizitzan, jarrera negatiboak baztertu eta positiboak balioesten ikastea.

f   Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna.

Janzterakoan, norberaren autonomia eta gustu pertsonala sendotzea.

Jardunean egindako akatsak ikasteko prozesuaren parte direla barneratzea.

g   Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna.

Ipuinak irakurtzea eta balioestea.

HELBURUAK

a  Komikiko hizkuntza ulertzea eta interpretatzea. g   Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
propioetan erabiltzeko gai izatea.

b  Irakurketan eta idazketan trebatzea. h   Perpaus kausalak zuzen erabiltzea arrazoiak ematerakoan: 
-elako.

c   Komikia dela medio, umeak arropa egokia erabili beharraz 
jabetzea, urtaroen, eguraldi aldaketen eta beste hainbat 
alderdiren arabera. 

i   Esaldiak osatzean, hitzen ordenak duen garrantziaz eta ordena 
zuzenaz jabetzea.

d   Komikiko hizkuntza (bai idatzia eta bai irudi bidezkoa) 
interpretatzen ikastea, eta bertan ageri diren esamolde biziak 
eta egunerokoak ezagutzea eta erabiltzea.

j  Ipuina ulertzea.

e   Komikiko hizkuntzaren eta hizkuntza narratiboaren artean 
dauden desberdintasunez jabetzea.

k   Baino gehiago, baino gutxiago, geldoena… konparazio 
graduak zuzen erabiltzea.

f   CDan entzundako mezua ulertzeko eta zuzen jasotzeko gai 
izatea.

l   Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin gozatzea.
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Gida didaktikoa  23

EDUKIAK

Irakaslearen liburua

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Neuk aukeratuko dut zer jantzi! komikia. Neuk aukeratuko dut zer jantzi! komikia irakurri 
eta interpretatu. Elkarrizketa.

Besteen mezuak interpretatzeko eta horiei 
erantzuteko jarrera irekia.

Komikiko ahozko esamoldeak. Hizkuntza 
funtzioak.

Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak 
ezagutu eta erabili.

Ahozko hizkuntzan esamolde herrikoiak 
erabiltzeko interesa eta gogoa.

Komikiko hizkuntza eta hizkuntza 
narratiboa.

Komikiko hizkuntza eta hizkuntza narratiboa 
bereizi.

Hizkuntza idatziaren balioespena 
eguneroko bizitzan ongi moldatzeko 
beharrezko tresna gisa.

Interesguneari dagokion lexikoa. Nuke ahalerazko aditza ahozko eta idatzizko 
testuen barruan erabili.

 Ipuin eta kontakizun tradizionalekiko 
estimua.

Aditza ahaleran: nuke.  -elako kausala perpaus barruan erabili. Euskara, normalizatu beharreko hizkuntza 
den aldetik, erabiltzeko jarrera positiboa.

Perpaus kausalak: -elako. Perpaus barruan hitzen ordena aldatuta zer 
gertatzen den ikusi.

Esaldia: hitzen ordena. Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa 
ezagutu eta erabili.

Alaba ezkongabea ipuina. Alaba ezkongabea ipuina entzun eta ulertu.

Baino gehiago, baino gutxiago, 
geldoena… konparazio graduak.

Ipuina gai hartuta, elkarrizketa erabili, 
norberaren interpretazioa, sentsazioak, 
sentimenduak eta iritzi kritikoa azaltzeko.

Hizkuntza ludikoa: logika jolas, igarkizuna, 
abestia eta jolasa.

Baino gehiago, baino gutxiago, geldoena… 
konparazio graduak hainbat testutan erabili.

Logika jolasa egin eta igarkizuna asmatu.

Abestia irakurri, entzun, ikasi eta abestu. 
Jolaserako erabili.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

a   Ea interpretatzen duen komikiko hizkuntza, bai idatzia bai irudi 
bidezkoa, eta ea erabiltzen dituen bertan ageri diren esamolde 
biziak eta bat-batekoak.

f  Ea zuzen erabiltzen duen -elako kausala perpausen barruan.

b   Ea bereizten dituen komikiko hizkuntza eta hizkuntza 
narratiboa.

g   Ea ipuina entzun eta ulertu duen, eta ea azaldu dituen bere 
iritziak horri buruzko elkarrizketan.

c   Ea ulertu duen CDan entzundako mezua eta ea era 
koherentean azaldu duen.

h   Ea erabili dituen baino gehiago, baino gutxiago, geldoena… 
konparazio graduak hainbat testutan.

d   Ea ezagutzen duen interesgunearekin lotutako lexikoa 
ezagutzen duen, eta ea gai den erabiltzeko.

i   Ea parte hartu duen hizkuntza jolasetan, abestia abestuz eta 
hitzak osatuz.

e   Ea zuzen erabiltzen duen nuke ahalerako aditza ahozko eta 
idatzizko testuen barruan.
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24  Gida didaktikoa 

4. unitatea: Hator, hator!
OINARRIZKO GAITASUNAK

a   Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna.

Umeak zaindu eta elikatu egin behar direla jabetzea.

Kontsumo arduratsuko ohiturak zein diren ikastea.

Elikadura osasuntsua beharrezkoa dugula jabetzea.

b  Ikasten ikasteko gaitasuna. Turroizko izozkiak, urratsez urrats, egiten ikastea.

Testuetan, aditzaren inguruko hausnarketa egitea.

c   Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna.

Lexiko egokia erabiltzea.

Beste pertsona batzuen lekuan jartzeko ahalegina egitea.

d   Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna.

Gabon kanta eta ohituretan parte hartzea: Hator, hator eta Gabon kantak.

Familian eta gizartean eduki beharreko jarrera egokiez jabetzea.

Norberaren ideiak eta iritziak ezagutzea eta adieraztea, eta gainerako pertsonenak arretaz 
eta errespetuz entzutea.

e   Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna.

Herri tradizioko abestiak eta ipuinak balioestea.

Olerkiak ulertzeko ahalegina egitea eta balioestea.

f   Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna.

Sormena lantzea.

HELBURUAK

a   Gabonei eta elikagaiei buruz zer dakiten, zer ezagutzen duten, 
ikustea, eta, dakitenetik abiatuz, gaiaren ezagutzan sakontzea..

g   Du, ditu, dute, dituzte aditz formak zuzen erabiltzea.

b   Laminaren bitartez, behaketa eta ahozko hizkuntza lantzea. h    Olerkiak ulertzea.

c  Irakurketan eta idazketan trebatzea. i   Olerkiaren inguruko elkarrizketan eta interpretazioan parte 
hartzea, nork bere iritziak eta sentimenduak azalduz.

d   Turroizko izozkia egiteko azalpena (prozesu osoa) ordena 
logikoan idatziz azaltzea, eta prozesuaren urratsei jarraitzearen 
garrantziaz jabetzea.

j  Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin gozatzea.

e   Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
propioetan erabiltzeko gai izatea.

k   Autoebaluazioko jardueraren bitartez, norberak egin dituen 
aurrerapenez jabetzea.

f   Gogoko dut / ez dut gogoko egiturak ezagutzea eta zuzen 
erabiltzea.
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Gida didaktikoa  25

EDUKIAK

Irakaslearen liburua

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Gabonetako elementuak eta ezaugarriak. Gabonei eta elikagaiei buruzko laminari behatu, 
objektuak izendatu, egoera eta gertakizunak 
deskribatu edo azaldu eta hipotesiak egin. 
Elkarrizketa.

Norberaren idatzizko lanetan ordena, 
argitasuna eta txukuntasuna.

Denbora antolatzaileak (lehenengo, gero, 
azkenik) azalpen idatzia emateko.

Turroizko izozkiaren prozesua ulertu eta idatzi, 
denbora antolatzaileak erabiliz.

Irakurtzeko zaletasuna, informazio iturri 
eta nortasun kultural, sozial eta 
pertsonala eraikitzeko sorburu den 
aldetik.

Interesguneari dagokion lexikoa. Aste osorako menu osasungarria prestatu.  Euskal Herriko abesti, ipuin eta kontakizun 
tradizionalen estimua.

Gogoko dut / ez dut gogoko egiturak. Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa 
ezagutu eta erabili.

Jasotzen dituen mezuekiko jarrera 
kritikoa, arraza, sexu, klase eta beste 
edonolako bereizkerien aurrean 
sentsibilitatea azalduz.

Du, ditu, dute eta dituzte aditz formak. Gogoko dut / ez dut gogoko egiturak ezagutu 
eta erabili.

Norberaren iritzien defentsarako 
gizalegezko argudioak erabiltzea eta 
besteen iritzientzako errespetuzko jarrera.

Olerkiak. Du, ditu, dute eta dituzte aditz formak zuzen 
erabili.

Gabon kanta herrikoia: Alaken. Olerkiak irakurri, ulertu eta haiekin jolastu.

Hizkuntza ludikoa: igarkizuna, Elurra 
teilatuan abestia.

Alaken gabon kanta herrikoia ikasi eta abestu, 
mamia eta testuingurua ulertuz.

Autoebaluazioa. Hitz gurutzatuak eta aho korapiloa osatu eta 
igarkizuna asmatu.

Elurra teilatuan abestia abestu eta jolaserako 
erabili.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

a   Ea parte hartu duen laminaren behaketan eta hortik sortutako 
elkarrizketan.

g   Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen gogoko dut / ez dut gogoko 
egiturak.

b   Ea ahaleginak egin dituen irakurketan eta idazketan, 
aurrerapausoak emateko.

h   Ea zuzen erabiltzen dituen du, ditu, dute eta dituzte aditz 
formak.

c   Ea argi eta era koherentean azaltzen dituen bere 
sentimenduak, iritziak, usteak eta abar.

i   Ea parte hartu duen olerkiak irakurri, ulertu eta haiek 
interpretatzeko elkarrizketan.

d   Ea zuzen idatzi duen turroizko izozkia egiteko prozesua, ordena 
logikoan eta denbora antolatzaileak erabiliz.

j   Ea ikasi eta abestu duen Alaken gabon kanta herrikoia.

e   Ea idatzi dituen aste osorako menu osasungarriak. k   Ea osatu dituen hitz gurutzatuak eta aho korapiloa, eta ea 
parte hartu duen igarkizuna asmatzeko ahaleginetan.

f   Ea ezagutzen duen interesgunearekin lotutako lexikoa, eta ea 
erabiltzen duen bere ekoizpen lanetan.

l  Ea abestu duen  Elurra teilatuan abestia.
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26  Gida didaktikoa

5. unitatea: Jostailuak denontzat
OINARRIZKO GAITASUNAK

a     Ikasten ikasteko gaitasuna. Irudiek eskaintzen duten informazioa interpretatzen ikastea.

Testuetan aditzaren inguruko hausnarketa egitea.

Akatsak identifikatzea eta zuzentzea.

Abestiak buruz ikastea eta kantatzea.

b   Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna.

Norberaren gustuak eta zaletasunak azaltzea.

Sentimenduak azaltzea.

Elkarrizketa erabiltzea, eta horren balioaz jabetzea.

Gai baten azalpenak edo iritzi bat ematen trebatzea.

Lexiko egokia erabiltzea.

c   Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna.

Pertsona eta herri behartsuekin, solidario izaten ikastea.

Eskuzabaltasuna balioestea.

Familian eta gizartean eduki beharreko jarrera egokiez jabetzea.

Gainerako pertsonen lekuan jartzeko gai izatea.

d   Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna.

Ipuinak irakurtzea.

Istorioen antzezpenak egitea.

e   Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna.

Lankidetzan aritzeko gai izatea.

HELBURUAK

a  Irakurketan eta idazketan trebatzea. g   Aditz laguntzailea orainaldian eta lehenaldian zuzen erabiltzea: 
da/dira; dute/dituzte; zen/ziren; zuten/ zituzten.

b   Komikia dela medio, elkartasunaren balioaz jabetzea eta 
egoera okerragoan daudenekiko eskuzabaltasuna azaltzea.

h  Ipuina ulertzea.

c   Komikiko hizkuntza (bai idatzia eta bai irudi bidezkoa) 
interpretatzen ikastea, eta bertan ageri diren esamolde biziak 
eta egunerokoak ezagutzea eta erabiltzea. 

i   Ipuinaren inguruko elkarrizketan eta interpretazioan parte 
hartzea, nork bere iritziak eta sentimenduak azalduz.

d    Komikian gertatzen dena ulertzea, balioespenak eginez eta 
kritiko azalduz.

j   -elako kausala zuzen erabiltzea.

e   Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
propioetan erabiltzeko gai izatea.

k   Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin gozatzea.

f   -ari/-lari atzizkia erabiliz, hitz eratorriak nola sortzen diren 
ohartzea, eta horietako zenbait sortzea.
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Gida didaktikoa  27

EDUKIAK

Irakaslearen liburua

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Jostailuak denontzat komikia. Jostailuak denontzat komikia irakurri, aztertu eta 
interpretatu. Elkarrizketa.

Bizikidetzako arauen eta ohituren 
balioespena, eta horiek betetzeko interesa.

Komikiko esamolde biziak eta 
bat-batekoak. Hizkuntza funtzioak.

Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak ezagutu 
eta erabili.

Hizkuntza guztiak komunikazio tresna 
egokitzat eta kultura ondaretzat hartzeko 
jarrera.

Interesguneari dagokion lexikoa. Komikiko hizkuntza eta hizkuntza narratiboa bereizi. Irakurtzeko eta gelako liburutegia 
erabiltzeko jarrera positiboa.

-ari/-lari atzizkia. Hitzen sorkuntza. Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa ezagutu eta 
erabili.

Irakaslearekin eta lagunekin, euskara 
erabiltzeko jarrera positiboa eta aktiboa.

Aditz laguntzailea orainaldian eta 
lehenaldian: da/dira; dute/dituzte; 
zen/ziren; zuten/zituzten.

Hitz eratorriak osatu eta erabili: -ari/-lari atzizkiak. Hizkuntza idatziaren balioespena, 
komunikaziorako eta eguneroko 
bizitzarako tresna nagusi den neurrian.

Usakumea, krokodiloa eta lehoia 
ipuina.

Aditz laguntzailea orainaldian eta lehenaldian erabili: 
da/dira; dute/dituzte; zen/ziren; zuten/zituzten.

-elako kausala. Usakumea, krokodiloa eta lehoia ipuina entzun eta 
ulertu.

Ipuinaren laburpena. Ipuina gai hartuta, elkarrizketa erabili, norberaren 
interpretazioa, sentsazioak, sentimenduak eta iritzi 
kritikoa azaltzeko.

Hizkuntza ludikoa: sokasaltorako 
abestia osatzea, silabak ordenatzea, 
Akerra ikusi dugu abestia.

-elako kausala erabili ahozko eta idatzizko testuetan.

Sokasaltorako abestia osatu eta abestu, eta silabak 
ordenatu, esaldiak osatzeko.

Akerra ikusi dugu abestia abestu eta jolaserako erabili.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

a   Ea ulertu duen komikian gertatzen dena, balioespenak eginez 
eta kritiko azalduz.

g   Ea zuzen erabiltzen duen aditz laguntzailea orainaldian eta 
lehenaldian.

b   Ea hausnarketa egin duen komikiko gaiari buruz, eta ea eman 
dituen bere iritziak.

h   Ea ipuina entzun eta ulertu duen, eta ea bere iritziak azaldu 
dituen horri buruzko elkarrizketan.

c   Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen komikiko esamolde biziak 
eta bat-batekoak.

i   Ea zuzen erabiltzen duen -elako kausala ahozko eta idatzizko 
testuetan.

d   Ea jabetu den aurreiritzi sexistak baztertu beharraz lagunartean 
jolas egiterakoan.

j   Ea ipuinaren laburpena egin duen.

e   Ea ezagutzen duen interesgunearekin lotutako lexikoa, eta gai 
den erabiltzeko.

k    Ea hizkuntza jolasetan parte hartu duen, abestia abestuz eta 
hitzak osatuz.

f  Ea sortzen dituen hitz eratorriak -ari/-lari atzizkia erabiliz.
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28  Gida didaktikoa

6. unitatea: Etxean bat gehiago!
OINARRIZKO GAITASUNAK

a   Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako 
gaitasuna.

Pertsonen itxura fisikoan dauden aldeak modu positiboan balioestea.

Animaliak eta natura zaindu behar ditugula jabetzea.

b      I   kasten ikasteko gaitasuna. Hizkuntza zuzen erabiltzeko ortografia arauak kontuan hartzea. Akatsak identifikatzea eta zuzentzea.

Nork bere buruari galderak egitea.

c   Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna.

Familia bateko partaide garela konturatzea.

Familian kide berri bat izateko alaitasuna eta ilusioa adieraztea.

Norberaren ideiak eta iritziak ezagutzea eta adieraztea, eta gainerako pertsonenak arretaz eta 
errespetuz entzutea.

Gizarte bizitzan, jarrera negatiboak baztertu eta positiboak balioesten ikastea.

Emakumeen eta gizonen arteko eskubide berdintasunaz jabetzea.

Hainbat familia eredu daudela jakitea, onartzea eta errespetatzea.

d   Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna.

Ahozko komunikazioa: poza azaltzea.

Hainbat testu mota ulertzea eta interpretatzea.

Lexiko egokia erabiltzea. Esamolde eta esaera zaharren esanahia ulertzea 
eta ikastea.

Sentimenduak elkar trukatzea.

e   Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna.

Helduekiko eta lagunekiko harremanetan, ziurtasuna eta jatortasuna balioestea.

Norberaren gorputza eta horren aldaketak onartzea.

HELBURUAK

a   Irakurketan eta idazketan trebatzea. g   Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
propioetan erabiltzeko gai izatea.

b   Komikika dela medio, familian beste ume bat izatearen pozaz 
eta esperientzia zoragarriaz jabetzea.

h   Aritu aditzaren esanahiaz jabetzea eta testuetan zuzen 
erabiltzea.

c   Komikiko hizkuntza (bai idatzia eta bai irudi bidezkoa) 
interpretatzen ikastea, eta bertan ageri diren esamolde biziak 
eta egunerokoak ezagutzea eta erabiltzea.

i  Ipuina ulertzea.

d    Komikiko hizkuntzaren eta hizkuntza narratiboaren artean 
dauden desberdintasunez jabetzea.

j   Ipuinaren inguruko elkarrizketan eta interpretazioan parte 
hartzea, nork bere iritziak eta sentimenduak azalduz.

e   Pertsonaren itxura fisikoa eta izaera modu xume batez 
deskribatzea.

k   Ea nor den beldurgarriagoa, azkarragoa, ederragoa…
konparaziozko egiturak erabileraren bidez ikastea.

f   Familiako partaideak, horien izenak eta haien arteko 
harremanak ezagutzea.

l  Hizkuntza jolasetan parte hartzea eta horiekin gozatzea.
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Gida didaktikoa  29

EDUKIAK

Irakaslearen liburua

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Etxean bat gehiago! komikia. Etxean bat gehiago! komikia irakurri, aztertu eta 
interpretatu. Elkarrizketa.

Literaturaz gozatzeko eta literatura 
testuak balioesteko jarrera.

Komikiko esamolde biziak eta 
bat-batekoak. Hizkuntza funtzioak.

Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak 
ezagutu eta erabili.

Ahozko komunikazioan, argitasuna eta 
zehaztasuna.

Komikiko hizkuntza eta hizkuntza 
narratiboa.

Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa 
ezagutu eta erabili.

Irakurtzeko eta gelako liburutegia 
erabiltzeko jarrera positiboa.

Interesguneari dagokion lexikoa. Pertsonen itxura fisikoak eta izaerak deskribatu. Talde lanaren balioespena eta 
lankidetzarako jarrera.

Aritu aditza. Aritu aditza erabili testuen barruan. Hizkuntzaren alderdi ludikoa ezagutzeko 
interesa, eta horren erabilerarekin 
gozatzeko jarrera.Maiuskulak eta minuskulak. Maiuskulak zuzen erabili.

Ipar haizea eta eguzkia ipuina. Ipar haizea eta eguzkia ipuina entzun eta ulertu.

Beldurgarriagoa, azkarragoa, ederragoa… 
konparaziozko egiturak.

Ipuina gai hartuta, elkarrizketa erabili norberaren 
interpretazioa, sentsazioak, sentimenduak eta 
iritzi kritikoa azaltzeko.

Hizkuntza ludikoa: olerkia, aho korapiloa, 
igarkizuna, letra zopa.

Beldurgarriagoa, azkarragoa, ederragoa… 
konparaziozko egiturak ezagutu eta erabili.

Hizkuntza ludikoa: olerkia osatu, aho korapiloa 
zuzen ahoskatu, igarkizuna asmatu, letra zopa 
egin.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

a  Ea ahaleginak egin dituen irakurketan eta idazketan trebatzeko. g  Ea deskribatzen dituen pertsonen itxura fisikoak eta izaerak.

b   Ea ulertu duen komikian gertatzen dena, balioespenak eginez 
eta kritiko azalduz.

h   Ea ezagutzen duen aritu aditzaren esanahia ezagutzen duen, 
eta ea zuzen erabiltzen duen testuetan.

c   Ea interpretatzen duen komikiko hizkuntza, bai idatzia eta bai 
irudi bidezkoa, eta ea erabiltzen dituen bertan ageri diren 
esamolde biziak eta bat-batekoak.

i   Ea Ipar haizea eta eguzkia ipuina entzun eta ulertu duen, 
eta ea azaldu dituen ere iritziak horri buruzko elkarrizketan.

d   Ea nabaritzen dituen komikiko hizkuntzaren eta hizkuntza 
narratiboaren arteko desberdintasunak nabaritzen dituen.

j   Ea zuzen erabiltzen dituen beldurgarriagoa, azkarragoa, 
ederragoa… konparaziozko egiturak.

e   Ea ezagutzen dituen familiako partaideak, horien izenak eta 
haien arteko harremanak.

k    Ea parte hartu duen hizkuntza jolasetan: ea olerkia osatu, 
aho korapiloa zuzen ahoskatu, igarkizuna asmatu eta letra 
zopa egin duen.

f   Ea ezagutzen duen interesgunearekin lotutako lexikoa
eta ea gai den erabiltzeko.
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30  Gida didaktikoa

7. unitatea: Zer da zerbitzu publikoa?
OINARRIZKO GAITASUNAK

a  Ikasten ikasteko gaitasuna. Eguneroko bizitzako gauzak egiten hastea: liburutegian maileguak eskatu, pakete bat postaz bidali…

Hizkuntza zuzen erabiltzeko ortografia arauak kontuan hartzea.

Banaka, binaka eta taldean lan egitea.

Abestiak entzutea, osatzea eta ikastea.

b   Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna.

Ahozko komunikazioa: adostasuna eta desadostasuna adieraztea.

Gai baten azalpenak edo iritzi bat ematen trebatzea.

Esamolde eta esaera zaharren esanahia ulertzea eta ikastea.

Sentimenduak elkar trukatzea.

c   Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna.

Zerbitzu publikoen onuraz jabetzea.

Inauterien tradizioaz jabetzea: mozorroak, jai giroa.

Besteen mezuen aurrean arreta eta errespetua izatea.

Eskuzabaltasuna balioestea.

Besteekiko adeitasuna eta begirunea balioestea.

d   Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna.

Ipuinak irakurtzea.

e   Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna.

Norberaren autonomia eta indibidualtasuna gordetzen jakitea.

Sormena lantzea.

HELBURUAK

a  Irakurketan eta idazketan trebatzea. h   Izerditan egon, lur jota egon, blai eginda egon, dardarka egon 
egiturak ezagutzea eta erabiltzea.

b   Komikia dela medio, zerbitzu publikoen izaeraz, balioaz eta 
erabilgarritasunaz jabetzea.

i   Ipuina ulertzea.

c   Komikiko hizkuntza (bai idatzia eta bai irudi bidezkoa) 
interpretatzen ikastea, eta bertan ageri diren esamolde biziak 
eta egunerokoak ezagutzea eta erabiltzea.

j   Ipuinaren inguruko elkarrizketan eta interpretazioan parte 
hartzea, nork bere iritziak eta sentimenduak azalduz.

d   Komikiko hizkuntzaren eta hizkuntza narratiboaren artean 
dauden desberdintasunez jabetzea.

k   Helburuzko perpausak zuzen erabiltzea: ez jateko, izateko, ez 
egoteko, egiteko…

e   Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
propioetan erabiltzeko gai izatea.

l   Genuke ahalerazko forma erabiltzea.

f  Toki batetik bestera joateko jarraibideak zuzen ematea. m  Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin gozatzea.

g   Nork bere iritzia emateko, eta adostasuna edo desadostasuna 
azaltzeko formulak lantzea.
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EDUKIAK

Irakaslearen liburua

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Zer da zerbitzu publikoa? komikia. Zer da zerbitzu publikoa? komikia irakurri, 
aztertu eta interpretatu. Elkarrizketa.

Besteen iritzien aurrean interesa eta 
errespetuzko jokabidea.

Zerbitzu publikoak. Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak 
ezagutu eta erabili.

Hizkuntza idatziaren balioespena, 
eguneroko bizitzan ongi moldatzeko 
tresna gisa.

Komikiko esamolde biziak eta bat-
batekoak. Hizkuntza funtzioak.

“Zerbitzu publikoak” gaia aztertu eta sakondu. Ahozko azalpenak ematerakoan, 
zehaztasuna eta argitasuna balioestea.

Izerditan egon, lur jota egon, blai eginda 
egon, dardarka egon egiturak.

Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa 
ezagutu eta erabili.

Jarrera ona eta konfiantza edukitzea 
norberak ikasteko duen ahalmenean.

Interesguneari dagokion lexikoa. Toki batetik bestera joateko jarraibideak eman 
eta besteek emandakoak interpretatu.

Solaskideen hizkuntza ohiturak 
errespetatzea.

Helburuzko perpausak: ez jateko, izateko, 
ez egoteko, egiteko…

Izerditan egon, lur jota egon, blai eginda egon, 
dardarka egon egiturak ezagutu eta erabili.

Genuke ahalerazko forma. Txorimaloa ipuina irakurri eta ulertu.

Txorimaloa ipuina. Ipuina gai hartuta, elkarrizketa erabili norberaren 
interpretazioa, sentsazioak, sentimenduak eta 
iritzi kritikoa azaltzeko.

Hizkuntza ludikoa: Alferraren astea 
abestia, logika jokoak, esaera zaharrak.

Helburuzko perpausak erabili: ez jateko, izateko, 
ez egoteko, egiteko…

Genuke ahalerazko forma modu egokian erabili.

Alferraren astea abestia abestu eta jolaserako 
erabili. Logika jokoak egin eta esaera zaharrak 
osatu.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

a  Ea jabetu den zerbitzu publikoen izaeraz eta balioaz. f   Ea zuzen erabiltzen dituen helburuzko perpausak: ez jateko, 
izateko, ez egoteko, egiteko eta abar.

b   Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen komikiko esamolde biziak 
eta bat-batekoak.

g   Ea modu egokian erabiltzen duen genuke ahalerazko forma 
modu egokian.

c   Ea ezagutzen duen interesgunearekin lotutako lexikoa 
ezagutzen duen, eta ea gai den erabiltzeko.

h   Ea Txorimaloa ipuina irakurri eta ulertu duen, eta, ea azaldu 
dituen bere iritziak horri buruzko elkarrizketan.

d   Ea ematen dituen toki batetik bestera joateko jarraibideak, eta 
ea besteek emandakoak interpretatu dituen.

i   Ea parte hartu duen hizkuntza jolasetan, abestia abestuz, 
logika jokoak eginez eta esaera zaharrak osatuz.

e   Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen izerditan egon, lur jota 
egon, blai eginda egon, dardarka egon egiturak.
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32  Gida didaktikoa

8. unitatea: Lan eta lan
OINARRIZKO GAITASUNAK

a   Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna.

Kontsumo arduratsuko ohiturak zein diren ikastea.

b   Ikasten ikasteko gaitasuna. Taldean erabakiak hartzea.

Banaka eta taldean lan egitea.

Lanak planifikatzea.

Akatsak identifikatzea eta zuzentzea.

c   Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna.

Elkarrizketarako arauak errespetatzea.

Lexiko egokia erabiltzea.

Elkarrizketak asmatzea eta antzeztea.

Norberaren asmoak eta iritziak besteekin partekatzea.

Beste pertsona batzuen lekuan jartzeko ahalegina egitea.

d   Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna.

Lanbideak ezagutzea eta balioestea.

Arazoen aurrean espiritu solidarioa: elkar animatzea.

Familian eta gizartean eduki beharreko jarrera egokiez jabetzea.

e   Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Poesia xumeak ikastea eta testu mota horien edertasunaz jabetzea.

Olerkiak ulertzeko ahalegina egitea eta balioestea.

f   Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna.

Jardunean egindako akatsak ikasteko prozesuaren parte direla barneratzea.

Sormena lantzea.

HELBURUAK

a  Irakurketan eta idazketan trebatzea. g  Lanbideei buruzko antzezpena asmatzea eta egitea.

b   Lanbideei buruz zer dakiten, zer ezagutzen duten aztertzea, 
eta, dakitenetik abiatuz, gaiaren ezagutzan sakontzea.

h   Helburuzko perpausak zuzen erabiltzea: margotzeko, 
gidatzeko…

c  Laminaren bitartez, behaketa eta ahozko hizkuntza lantzea. i  Izan nahi nuke ahalerazko forma zuzen erabiltzea.

d   Laminan gertatzen dena ulertzea, balioespenak eginez eta 
kritiko azalduz.

j  Olerkiak ulertzea eta interpretatzea.

e  Elkarrizketarako arauak errespetatzea. k   Olerkiaren inguruko elkarrizketan eta interpretazioan parte 
hartzea, nork bere iritziak eta sentimenduak azalduz.

f   Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
propioetan erabiltzeko gai izatea.

l  Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin gozatzea.
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Gida didaktikoa  33

EDUKIAK

Irakaslearen liburua

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Lanbideak eta horien ezaugarriak. Lanbideei buruzko laminari behatu, objektuak 
izendatu, egoerak azaldu, hipotesiak egin.

Elkarrizketako arauen onarpena.

Elkarrizketa arauak. “Lanbideak” gaia aztertu eta sakondu. Eskolako esparru guztietan, euskara 
erabiltzeko interesa.

Interesguneari dagokion lexikoa. Lanbideei buruzko antzerki gidoiak asmatu eta 
antzezpenak egin.

Ahozko hizkuntzan, esamolde herrikoiak 
erabiltzeko interesa eta gogoa.

Helburuzko perpausak: margotzeko, 
gidatzeko…

Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa ezagutu 
eta erabili.

Literatura testuekiko interesa, norberaren 
aberastasun eta atsegin iturri den 
neurrian.

Izan nahi nuke ahalerako forma. Helburuzko perpausak ezagutu eta erabili: 
margotzeko, gidatzeko…

Hizkuntzaren alderdi ludikoa ezagutzeko 
interesa, eta horren erabilerarekin 
gozatzeko jarrera.

Inuitak eta Bizikleta batean olerkiak. Nik handitan (gidaria) izan nahi nuke gisako esaldiak 
sortu.

Antzerkirako gidoiak. Inuitak eta Bizikleta batean olerkiak irakurri eta 
ulertu.

Hizkuntza ludikoa: adimen jokoak, hitz 
gurutzatuak, igarkizunak eta abestia.

Olerkia aztertu, nork bere sentimenduak eta iritzi 
kritikoa azalduz.

Autoebaluazioa. Adimen jokoa eta hitz gurutzatuak egin eta 
igarkizunak asmatu.

Harri koskor batekin abestia abestu eta jolaserako 
erabili.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

a   Ea ahaleginak egin dituen irakurketan eta idazketan trebatzeko. g   Ea zuzen erabiltzen dituen helburuzko perpausak (margotzeko, 
gidatzeko…).

b   Ea parte hartu duen laminaren behaketan eta hortik sortutako 
elkarrizketan parte.

h  Ea izan nahi nuke ahalerazko forma erabiltzen dakien.

c   Ea egin dituen laminan ageri denari buruzko hipotesiak eta 
balioespenak.

i   Ea irakurri eta ulertu dituen Inuitak eta Bizikleta batean 
olerkiak.

d   Ea errespetatzen dituen elkarrizketarako arauak. j   Ea parte hartu duen olerkiaren inguruko elkarrizketan eta 
interpretazioan, bere iritziak eta sentimenduak azalduz.

e   Ea ezagutzen duen interesguneari dagokion lexikoa, eta ea gai 
den ekoizpen propioetan erabiltzeko.

k  Ea gogo onez parte hartu duen hizkuntza jolasetan.

f   Ea parte hartu duen lanbideei buruzko antzezpena asmatzen 
eta egiten.
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34  Gida didaktikoa

9. unitatea: Ilargi betea
OINARRIZKO GAITASUNAK

a   Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna.

Naturaren edertasuna balioestea eta aintzat hartzea.

b  Ikasten ikasteko gaitasuna. Irudiek eskaintzen duten informazioa interpretatzen ikastea.

Akatsak identifikatzea eta zuzentzea.

Banaka, binaka eta taldean lan egitea.

c   Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna.

Ahozko deskribapenean lehen urratsak.

Sentimenduak elkar trukatzea.

Gai baten azalpenak edo iritzi bat ematen trebatzea.

Lexiko egokia erabiltzea.

Elkarrizketak asmatzea eta idaztea.

Ipuinak irakurriz gozatzea.

d   Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna.

Atzerritarren nostalgia eta herrimina ulertzea, eta haiekiko enpatia sentitzea.

Arazoen aurrean espiritu solidarioa: elkar animatzea.

Familian eta gizartean eduki beharreko jarrera egokiez jabetzea.

Gainerako pertsonen lekuan jartzeko gai izatea.

e   Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna.

Olerkiak ulertzeko ahalegina egitea eta balioestea.

Ipuinak irakurtzea.

HELBURUAK

a  Irakurketan eta idazketan trebatzea. g   Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
propioetan erabiltzeko gai izatea.

b   Komikia dela medio, munduaren batasunaz, izakien eta 
pertsonen arteko elkartasunaz eta familiaren garrantziaz jabetzea.

h  Antonimoak ezagutzea, eta horiek erabiliz esaldiak osatzea.

c   Komikiko hizkuntza (bai idatzia eta bai irudi bidezkoa) 
interpretatzen ikastea, eta bertan ageri diren esamolde biziak 
eta egunerokoak ezagutzea eta erabiltzea.

i   Ipuina ulertzea.

d   Komikiko hizkuntzaren eta hizkuntza narratiboaren artean 
dauden desberdintasunez jabetzea.

j   Ipuinaren inguruko elkarrizketan eta interpretazioan parte 
hartzea, nork bere iritziak eta sentimenduak azalduz.

e  Toki baten deskribapena egitea. c  Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin gozatzea.

f   Eguraldiaren berri emateko hainbat esamolde ezagutzea eta 
erabiltzea.
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Gida didaktikoa  35

EDUKIAK

Irakaslearen liburua

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Ilargi betea komikia. Ilargi betea komikia irakurri eta interpretatu. 
Elkarrizketa.

 Jarrera ona eta konfiantza edukitzea 
norberak ikasteko duen ahalmenean.

Komikiko ahozko esamolde biziak eta 
bat-batekoak. Hizkuntza funtzioak.

Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak ezagutu 
eta erabili.

Ahozko azalpenak ematerakoan, 
zehaztasuna eta argitasuna.

Komikiko hizkuntza eta hizkuntza 
narratiboa.

Komikiko hizkuntza eta hizkuntza narratiboa bereizi. Jasotzen dituen mezuekiko jarrera 
kritikoa, arraza, sexu, klase eta beste 
edonolako bereizkerien aurrean 
sentsibilitatea azalduz.

Interesguneari dagokion lexikoa. Toki deskribapenak egin. Solaskideen hizkuntza ohiturak 
errespetatzea.

Toki baten deskribapena. Eguraldiaren berri emateko hainbat esamolde ezagutu 
eta erabili.

Hizkuntzaren alderdi ludikoa ezagutzeko 
interesa, eta horren erabilerarekin 
gozatzeko jarrera.

Antonimoak. Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa ezagutu eta 
erabili.

Oilo gorria ipuina. Antonimoak ezagutu eta horiek erabiliz testuak osatu.

Hizkuntza ludikoa: igarkizunak, 
adimen jolasa, hitz jokoak, Hiru txito 
abestia.

Oilo gorria ipuina irakurri eta ulertu.

Ipuina gai hartuta, elkarrizketa erabili norberaren 
interpretazioa, sentsazioak, sentimenduak eta iritzi 
kritikoa azaltzeko.

Ipuineko zatiak ordenatu, antolatzaile egokiak erabiliz.

Igarkizunak, adimen jolasa, hitz jokoak egin eta 
jolaserako erabili. Hiru txito abestia abestu.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

a   Ea ahaleginak egin dituen irakurketan eta idazketan trebatzeko. f   Ea ezagutzen duen interesguneari dagokion lexikoa, eta ea gai 
den erabiltzeko.

b   Ea interpretatzen duen komikiko hizkuntza, bai idatzia eta bai 
irudi bidezkoa, interpretatzen du, eta ea erabiltzen dituen 
bertan ageri diren esamolde biziak eta bat-batekoak.

g   Ea antonimoak ezagutzen dituen, eta ea horiek erabiliz testuak 
osatu dituen.

c   Ea nabaritzen dituen komikiko hizkuntzaren eta hizkuntza 
narratiboaren arteko desberdintasunak.

h   Ea ipuina irakurri eta ulertu duen, eta ea azaldu dituen bere 
iritziak horri buruzko elkarrizketan.

d   Ea egin dituen hainbat tokiren deskribapenak. i  Ea ordenatu dituen ipuineko zatiak, antolatzaile egokiak erabiliz.

e   Ea gai den eguraldiaren berri emateko hainbat esamolde 
erabiltzeko.

j  Ea gogo onez parte hartu duen hizkuntza jolasetan.
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36  Gida didaktikoa

10. unitatea: Amonaren loreak
OINARRIZKO GAITASUNAK

a   Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna.

Natura zaindu behar dugula jabetzea.

b  Ikasten ikasteko gaitasuna. Hizkuntza zuzen erabiltzeko ortografia arauak kontuan hartzea.

Irudiek eskaintzen duten informazioa interpretatzen ikastea.

c   Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna.

Sentimenduak eta horien arrazoiak azaltzea.

Lexiko egokia erabiltzea.

Elkarrizketak asmatzea eta antzeztea.

Ipuinak irakurriz gozatzea.

Norberaren asmoak eta iritziak besteekin partekatzea.

d   Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna.

Landareekiko begirunea izatea eta horiek zaintzea.

Norberaren ideiak eta iritziak ezagutzea eta adieraztea, eta gainerako pertsonenak arretaz eta 
errespetuz entzutea.

e   Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna.

Ipuinak irakurtzea.

Olerkiak ulertzeko ahalegina egitea eta balioestea.

Sen estetikoa garatzea.

f   Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna.

Norberaren autonomia eta indibidualtasuna gordetzen jakitea.

Sormena lantzea.

HELBURUAK

a  Irakurketan eta idazketan trebatzea. h  Hitzen familiak ezagutzea.

b    Komikia dela medio, landareak eta loreak ere izaki bizidunak 
direla jabetzea.

i  Silabak bereiztea.

c   Komikiko hizkuntza (bai idatzia eta bai irudi bidezkoa) 
interpretatzen ikastea, eta bertan ageri diren esamolde biziak 
eta egunerokoak ezagutzea eta erabiltzea.

j  Maiuskulak zuzen erabiltzea.

d  Komikiko istorioa ulertzea, zergatiak azalduz. k  Ipuina ulertzea.

e   Komikiko gidoian oinarrituz, antzerkia edo dramatizazioa 
lantzea.

l   Ipuineko sekuentziak ordena kronologikoan jartzea.

f  Poema ondo ahoskatuz eta intonazio egokiz irakurtzea. m  Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin gozatzea.

g   Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
propioetan erabiltzeko gai izatea.
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Gida didaktikoa  37

EDUKIAK

Irakaslearen liburua

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Amonaren loreak komikia. Amonaren loreak komikia irakurri eta interpretatu. 
Elkarrizketa.

Gero eta hobeto idazten ikasteko interesa 
eta gogoa.

Komikiko ahozko esamoldeak. 
Hizkuntza funtzioak.

 Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak ezagutu 
eta erabili.

Irakurtzeko eta gelako liburutegia 
erabiltzeko jarrera positiboa.

Komikiko hizkuntza / hizkuntza 
narratiboa.

 Komikiko hizkuntza eta hizkuntza narratiboa bereizi. Hizkuntza idatziaren balioespena, 
komunikaziorako eta eguneroko 
bizitzarako tresna nagusi den neurrian.

Interesguneari dagokion lexikoa. Komikian oinarritutako gidoia osatu eta antzeztu. Testuak idatziz aurkezterakoan, 
garbitasuna eta ulergarritasuna balioestea.

Dramatizazioa. Olerki bat irakurri, ulertu eta aldatu (hitz berriak erabiliz). Euskara, normalizatu beharreko hizkuntza 
den aldetik, erabiltzeko jarrera positiboa.

Hitzen familiak. Interesguneari dagokion oinarrizko lexikoa ezagutu eta 
erabili.

Maiuskula. Hitzen familiak ezagutu eta bereizi.

Silabak. Hitzak eta esaldiak silabatan bereizi.

Urrezko ontzia ipuina. Maiuskulak zuzen erabili.

Hizkuntza ludikoa: igarkizuna, testu 
bitxi baten irakurketa, letra baten 
aldaketa jokoa, esaera zaharra eta 
Jolasean nenbilen abestia.

Urrezko ontzia ipuina irakurri eta ulertu.

Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere 
sentimenduak eta iritzi kritikoa azalduz.

Ipuineko sekuentziak ordena kronologikoan jarri.

 Hizkuntza ludikoko jarduerak egin: igarkizuna, testu 
bitxi baten irakurketa, letra baten aldaketa jokoa, 
esaera zaharra eta Jolasean nenbilen abestia.

 
EBALUAZIO IRIZPIDEAK

a  Ea ahaleginak egin dituen irakurketan eta idazketan trebatzeko. g  Ea bereizten dituen hitzak eta esaldiak silabatan.

b   Ea interpretatzen duen komikiko hizkuntza, bai idatzia eta bai 
irudi bidezkoa, eta ea erabiltzen dituen bertan ageri diren 
esamolde biziak eta bat-batekoak.

h  Ea zuzen erabiltzen dituen maiuskulak.

c   Ea ohartzen den komikiko hizkuntzaren eta hizkuntza 
narratiboaren arteko desberdintasunez.

i   Ea ezagutzen duen interesgunearekin lotutako lexikoa, eta 
erabiltzeko gai den.

d   Ea osatu duen komikian oinarritutako gidoia, eta ea 
antzezpena egin duen.

j   Ea ipuina irakurri eta ulertu duen, eta ea azaldu dituen bere 
iritziak horri buruzko elkarrizketan.

e   Ea irakurri eta ulertu duen olerki bat, eta ea hitzak aldatuz 
olerki berria sortu duen.

k  Ea jarri dituen ipuineko sekuentziak ordena kronologikoan.

f   Ea ezagutzen dituen hitzen familiak, eta ea bereizten dituen 
familiakoak ez direnak.

l  Ea gogo onez parte hartu duen hizkuntza jolasetan.
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38  Gida didaktikoa

11. unitatea: Kukua kantari
OINARRIZKO GAITASUNAK

a   Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna.

Animaliak eta natura zaindu behar ditugula jabetzea.

Pertsonen ekintzek ingurunean duten eraginaz jabetzea.

b  Ikasten ikasteko gaitasuna. Irudiek eskaintzen duten informazioa interpretatzen ikastea.

Abestiak eta zotz egiteko formulak memorizatzea.

Banaka eta taldean lan egitea.

Nork bere buruari galderak egitea.

Taldean, erabakiak hartzea.

c   Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna.

Ahozko komunikazioa: sentimenduen azalpena.

Animaliei buruzko deskribapen xumeak egitea.

Sentimenduak elkar trukatzea.

Lexiko egokia erabiltzea.

Esamolde eta esaera zaharren esanahia ulertzea eta ikastea.

d   Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna.

Besteekiko adeitasuna eta begirunea balioestea.

Norberaren ideiak eta iritziak ezagutzea eta adieraztea, eta gainerako pertsonenak arretaz eta 
errespetuz entzutea.

e   Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna.

Herri tradizioko ohiturak eta sineskerak ezagutzea eta aintzat hartzea.

f   Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna.

Lankidetzan aritzeko gai izatea.

HELBURUAK

a  Irakurketan eta idazketan trebatzea. g   NORK, NON, NOREKIN deklinabide kasuak eta NOIZ denborazko 
adberbioa zuzen erabiltzea.

b   Komikia dela medio, Euskal Herrian hedatuta dagoen kukuari 
buruzko sineskera ezagutzea.

h   Adarra jo, gorriak pasatu, aho zabalik utzi, sutan egon 
esamoldeak ezagutzea, eta zuzen erabiltzea.

c   Komikiko hizkuntza (bai idatzia eta bai irudi bidezkoa) 
interpretatzen ikastea, eta bertan ageri diren esamolde biziak 
eta egunerokoak ezagutzea eta erabiltzea.

i   Elkar ikusi dugu / badirudi haserre dagoela / memeloa dirudizu! 
perpausak zuzen erabiltzen ikastea.

d  Animalien ezaugarriak aipatuz, haien deskribapenak egitea. j  Ipuina ulertzea.

e   Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
propioetan erabiltzeko gai izatea.

k   Ipuinaren inguruko elkarrizketan eta interpretazioan parte 
hartzea, nork bere iritziak eta sentimenduak azalduz.

f   Bezain partikula erabiliz, perpaus konparatiboak nola sortzen 
diren ikastea.

l   Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin gozatzea.
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EDUKIAK

Irakaslearen liburua

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Kukua kantari komikia. Kukua kantari komikia irakurri eta interpretatu. 
Elkarrizketa.

Besteen mezuak interpretatzeko eta horiei 
erantzuteko jarrera irekia.

Komikiko ahozko esamoldeak. Hizkuntza 
funtzioak.

Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak 
ezagutu eta erabili.

Ipuin eta kontakizun tradizionalekiko 
estimua.

Komikiko hizkuntza / hizkuntza 
narratiboa.

Komikiko hizkuntza eta hizkuntza narratiboa 
bereizi.

Idatzizko lanak txukun eta garbi 
aurkezteko ohitura.

Animalien ezaugarriak: deskribapenak. Animalien ezaugarriak aipatuz, haien 
deskribapenak egin.

Literatura testuekiko, hots, ipuin, olerki eta 
abarrekiko interesa, norberaren 
aberastasun eta atsegin iturri den neurrian.

Interesguneari dagokion lexikoa. Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa ezagutu 
eta erabili.

Jasotzen dituen mezuekiko jarrera kritikoa, 
arraza, sexu, klase eta beste edonolako 
bereizkerien aurrean sentsibilitatea 
azalduz.Bezain partikula konparatiboa. Bezain partikula erabiliz, perpaus konparatiboak 

sortu.

NORK, NON, NOREKIN deklinabide kasuak eta 
NOIZ denborazko adberbioa.

NORK, NON, NOREKIN deklinabide kasuak eta NOIZ 
denborazko adberbioa zuzen erabili.

Elkar ikusi dugu / badirudi haserre 
dagoela / memeloa dirudizu! perpausak.

 Adarra jo, gorriak pasatu, aho zabalik utzi, sutan 
egon esamoldeak ezagutu eta zuzen erabili.

Martin eta Lamina Txikia ipuina. Elkar ikusi dugu / badirudi haserre dagoela / 
memeloa dirudizu! perpausak zuzen erabili.

Hizkuntza ludikoa: letra zopa, hizkuntza 
jolasak, Paristik natorren abestia, zotz 
egiteko formula.

Martin eta Lamina Txikia ipuina irakurri eta ulertu.

Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere 
sentimenduak eta iritzi kritikoa azalduz.

Hizkuntza ludikoaren atalean proposatzen diren 
jarduerak gogo onez egin.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

a  Ea ahaleginak egin dituen irakurketan eta idazketan trebatzeko. g   Ea zuzen erabiltzen dituen NORK, NON, NOREKIN deklinabide 
kasuak eta NOIZ denborazko adberbioa.

b   Ea interpretatzen duen komikiko hizkuntza, bai idatzia eta bai 
irudi bidezkoa, eta ea erabiltzen dituen bertan ageri diren 
esamolde biziak eta bat-batekoak.

h   Ea ezagutzen dituen adarra jo, gorriak pasatu, aho zabalik utzi, 
sutan egon esamoldeak ezagutzen ditu, eta ea badakien zuzen 
erabiltzen.

c   Ea ohartzen den komikiko hizkuntzaren eta hizkuntza 
narratiboaren arteko desberdintasunez.

i   Ea zuzen erabiltzen dituen elkar ikusi dugu / badirudi haserre 
dagoela / memeloa dirudizu! perpausak.

d   Ea egin dituen animalien deskribapenak, haien ezaugarriak 
aipatuz.

j   Ea ipuina irakurri eta ulertu duen, eta ea azaldu dituen bere 
iritziak horri buruzko elkarrizketan.

e   Ea ezagutzen duen interesgunearekin lotutako lexikoa, eta ea 
gai den erabiltzeko.

k   Ea gogo onez parte hartu duen hizkuntza jolasetan.

 f   Ea sortu dituen perpaus konparatiboak, bezain partikula erabiliz.
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40  Gida didaktikoa

12. unitatea: Zer berri?
OINARRIZKO GAITASUNAK

a  Ikasten ikasteko gaitasuna. Irudiek eskaintzen duten informazioa interpretatzen ikastea.

Banaka eta taldean lan egitea.

Lanak planifikatzea.

b   Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna.

Inkesta bat egitea: prestakuntza, galderak, erantzunak, ondorioak.

Nork bere iritziak eta azalpenak ematea.

Sentimenduak elkar trukatzea.

Ahozko deskribapenean lehen urratsak ematea.

Lexiko egokia erabiltzea.

Gai baten azalpena edo iritzi bat ematen trebatzea.

c   Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna.

Komunikabideei buruzko gogoeta eta iritzi trukatzea.

 Norberaren ideiak eta iritziak ezagutzea eta adieraztea, eta gainerako pertsonenak arretaz eta 
errespetuz entzutea.

Komunikabideei buruzko gogoeta eta iritzi trukatzea.

d   Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna.

Olerkiak, herri ohiturak eta abestiak ikastea eta balioestea.

e   Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna.

Sormena lantzea.

Lankidetzan aritzeko gai izatea.

HELBURUAK

a  Irakurketan eta idazketan trebatzea. g   Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
propioetan erabiltzeko gai izatea.

b    Komunikabideei buruz zer dakiten, zer ezagutzen duten 
aztertzea, eta, dakitenetik abiatuz, gaiaren ezagutzan 
sakontzea.

h  Gehien/gutxien superlatiboak zuzen erabiltzea.

c   Laminari behatzerakoan, sentitzen dutena eta ezagutzen 
dutena era koherentean ahoz adierazteko ahalmena lortzea.

i   Zenukete/zenituzkete/nituzke/genituzke aditz formak zuzen 
erabiltzea.

d   Ahoz ematen diren informazioak, norberarenak garbi eta ozen 
ematea, eta besteenak ulertzeko gai izatea.

j  Definizio xumeak idazten ikastea.

e   Irudiei begiratuta, beren hipotesiak eta inferentziak egitea. k  Olerkiak ulertzea.

f   Komunikabideak erabiltzeari buruz, talde lanean inkesta bat 
prestatzea.

l  Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin gozatzea.
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EDUKIAK

Irakaslearen liburua

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Komunikabideak eta horien ezaugarriak. Komunikabideei buruzko laminari behatu, 
objektuak izendatu, egoera eta gertakizunak 
deskribatu edo azaldu.

Euskararenganako balioespena 
komunikazio hizkuntza gisa, ikasgelan eta 
gelatik kanpo.

Interesguneari dagokion lexikoa. Irudiei begiratuta, beren hipotesiak eta 
inferentziak egin.

Beste hizkuntzekiko errespetua eta 
onarpen jarrera.

Inkesta. Talde lanean, inkesta bat egin eta ondorioak 
atera.

Nork bere iritzien defentsarako 
gizalegezko argudioen erabilera eta 
besteen iritziekiko errespetuzko jarrera.

Gehien/gutxien superlatiboak. Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa 
ezagutu eta erabili.

Eskolako liburutegia erabiltzeko 
zaletasuna eta joera.

Zenukete/zenituzkete/nituzke/genituzke 
aditz formak.

Gehien/gutxien superlatiboak ezagutu eta zuzen 
erabili.

Testuak idatziz aurkezterakoan, 
garbitasuna eta ulergarritasuna 
balioestea.

Definizio xumeak. Zenukete/zenituzkete/nituzke/genituzke aditz 
formak zuzen erabili.

Erreka gozozalea eta Gaueko bederatziak 
olerkiak.

Definizio xumeak idatzi.

Hizkuntza ludikoa: igarkizunak, behaketa 
jolasa, txistea, San Juan, San Juan abestia.

Idazteko trebetasuna landu.

Erreka gozozalea eta Gaueko bederatziak 
olerkiak irakurri eta ulertu.

Hizkuntza ludikoaren atalean proposatzen diren 
jarduerak gogo onez egin.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

a   Ea parte hartu duen laminaren behaketan eta hortik sortutako 
elkarrizketan. 

g   Ea zuzen erabiltzen dituen zenukete/zenituzkete/nituzke/
genituzke aditz formak.

b   Ea argi eta era koherentean azaldu dituen bere sentimenduak, 
iritziak, usteak eta abar.

h  Ea idatzi dituen definizio xumeak idatzi dituen.

c   Ea formulatu dituen, bere hipotesiak eta inferentziak, irudiei 
begiratuta.

i   Ea irakurri eta ulertu dituen Erreka gozozalea eta Gaueko 
bederatziak olerkiak.

d   Ea parte hartu duen talde laneaninkesta bat prestatzeko. j  Ea saiatzen den lanak argi eta txukun aurkezten.

e   Ea ezagutzen duen interesgunearekin lotutako lexikoa, eta ea 
gai den erabiltzeko.

k  Ea gogo onez parte hartu duen hizkuntza jolasetan.

f  Ea zuzen erabiltzen dituen gehien/gutxien superlatiboak.
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200  Gida didaktikoa

Hizkuntza koadernoa
OINARRIZKO GAITASUNAK

a     Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Animaliak eta natura zaindu behar ditugula jabetzea.

Kontsumo arduratsuko ohiturak zein diren ikastea.

Pertsonen itxura fisikoan dauden aldeak modu positiboan balioestea.

b      Ikasten ikasteko gaitasuna Irudiek eskaintzen duten informazioa interpretatzen ikastea.

Testuetan aditzaren inguruko hausnarketa egitea.

Hizkuntza zuzen erabiltzeko ortografia arauak kontuan hartzea.

Orduak idatziz nola ematen diren jakitea.

c    Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Elkarrizketak irakurtzea, eta horien balioaz jabetzea.

 Ahozko deskribapenean, lehen urratsak ematea.

Lexiko egokia erabiltzea.

 Esamolde eta esaera zaharren esanahia ulertzea eta ikastea.

Iritzi bat idatziz ematen trebatzea.

Postala irakurtzea eta idazten saiatzea.

Animaliei buruzko deskribapen xumeak egitea.

Elkarrizketak osatzea eta asmatzea.

Testuak irakurriz gozatzea, eta testu horiei buruzko galderei erantzutea.

Urtebetetze gonbita nola egiten den ikastea eta idazten saiatzea.

Albistea ezagutzea eta idazten saiatzea.

d    Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Besteen mezuen aurrean, arreta eta errespetua izatea.

Gizarte bizitzan, jarrera negatiboak baztertu eta positiboak balioesten ikastea.

Besteekiko adeitasuna eta begirunea balioestea.

Emakumeen eta gizonen arteko eskubide berdintasunaz jabetzea.

Gainerako pertsonen lekuan jartzeko gai izatea.

Familian eta gizartean eduki beharreko jarrera egokiez jabetzea.

Eskuzabaltasuna balioestea.

e     Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Literatura testuak irakurtzea eta ulertzea.

Bertsoak ulertzeko ahalegina egitea eta balioestea.

Sen estetikoa garatzea.

f     Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Norberaren autonomia eta indibidualtasuna gordetzen jakitea.

Sormena lantzea.
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a  Pertsonen deskribapenak egiten ikastea. l    Ondoan, azpian, gainean, artean, eskuinean, ezkerrean 
lekuzko aditzondoak testuetan zuzen erabiltzea.

b    Animalien deskribapenak egiten ikastea. m  Hilabeteen izenak buruz ikastea

c       Animalien deskribapenaz gain, datu entziklopedikoak 
txertatuz, testuak osatzea: itxura, bizilekua, jana… 

n     Eredu bat emanda, albistea idaztea eta izenburua asmatzea.

d      Antonimoak ezagutzea eta erabiltzea. ñ     Elkarrizketa genero gisa ezagutzea, eta, galdera batzuk 
jarrita, haiei erantzuteko gai izatea.

e        Aditz laguntzailearen orainaldia eta lehenaldia NOR/NOR-NORK 
eta NOR-NORI-NORK formetan.

o    Leku izenak eta pertsona izenak maiuskulaz idazten direla 
jakitea.

f     Egin behar da / ez da egin behar eta era horretako 
egiturak ezagutzea eta zuzen erabiltzea.

p   Silabak bereizten eta elkartzen ikastea.

g   Esango nioke / esango genioke egiturak ezagutzea eta zuzen 
erabiltzea.

r    Liburutegiaren erabilpenean haurrak trebatzea (liburua 
aukeratu, mailegua egin, isiltasuna gorde, liburuak zaindu…).

h    Bizikidetzarako arauak ezagutzea eta betetzea. s   Helburuzko perpausak osatzea, testua osatu gabe emanda.

i      Genero narratiboaren ezaugarriez jabetzea (ipuina, alegia, 
istorioa…).

t    Prozesuak ordena egokian idaztea, denbora antolatzaileak 
erabiliz: lehenengo, gero, amaitzeko.

j     Arazoak konpontzeko, elkarrizketa eta planteamendu 
etikoak erabiltzea.

u    Leku izenak eta pertsona izenak maiuskulaz idazten direla 
jakitea.

k     Urtebetetze ospakizunerako gonbitak egitea, egitaraua 
zehaztuz.

HELBURUAK

Gida didaktikoa  201

EDUKIAK

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

 Deskribapena: pertsonak eta animaliak. Pertsonen deskribapenak egin. Arazoak konpontzeko, elkarrizketa eta 
planteamendu etikoak erabiltzeko jarrera.

Animalien deskribapenak egiten ikastea. Animalien deskribapenak egin. Liburutegiko arauen onarpena: isiltasuna, 
ordena, mailegu sistema, liburu 
aukeraketa…

Animalien deskribapena gehi datu 
entziklopedikoak: itxura, bizilekua, jana…

Animalien deskribapena egiteaz gain, datu 
entziklopedikoak ere testuetan txertatu: itxura, 
bizilekua, jana… 

Akatsak zuzentzeko eta ortografia arauak 
ikasteko jarrera.

 Antonimoak. Antonimoak ezagutu eta erabili. Lexikoa aberasteko eta besteekin 
komunikatzeko interesa.

Aditz laguntzailearen orainaldia eta 
lehenaldia NOR/NOR-NORK eta NOR-NORI-NORK.

NOR/NOR-NORK eta NOR-NORI-NORK aditz 
laguntzaileak erabili orainaldian eta lehenaldian.

Autonomiaz jarduteko jarrera.

Egin behar da / ez da egin  behar egiturak. Egin behar da / ez da egin behar eta era 
horretako egiturak ezagutu eta testuetan erabili.
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Hizkuntza koadernoa
Kontzeptuak Prozedurak

Esango nioke / esango genioke egiturak. Esango nioke / esango genioke egiturak ezagutu 
eta testuetan erabili.

Ipuina: izenburua; 1. eta 3. pertsonan 
narratzailea; alegia, ipuina, istorioa.

Urtebetetze egunerako gonbitak egin, egitaraua 
zehaztuz.

Konparazioko perpausak: bezain/baino … 
-ago/-ena.

Hainbat genero narratibo ezagutu (ipuina, 
alegia, istorioa…) eta, horiek erabiliz, testuak 
osatu.

Gonbita. Urtebetetze ospakizunerako gonbitak egin, 
egitaraua zehaztuz.

Lekuzko aditzondoak: ondoan, azpian, 
gainean, artean, eskuinean, ezkerrean.

Ondoan, azpian, gainean, artean, eskuinean, 
ezkerrean lekuzko aditzondoak testuetan zuzen 
erabili.

Hilabeteen izenak. Hilabeteen izenak buruz ikasi eta testuetan 
erabili.

Albistea: San Tomas eguna. Eredu bat emanda, albistea idatzi eta izenburua 
asmatu.

Elkarrizketa. Elkarrizketa genero gisa ezagutu, eta, galdera 
batzuk jarrita, haiei erantzun.

Alfabetoa. Leku izenak eta pertsona izenak maiuskulaz 
idatzi testuetan.

Ortografia: maiuskula (leku izenak eta 
pertsona izenak), tx, tz, “h”, puntua (.), 
r/rr

Silabak bereizi eta elkartu.

Atzizkiak: -ari. Hitz batzuk emanez testuak osatu.

Hitz konposatuak: erizain, lorezain. Irudiak ikusi eta ipuina inferitu (ahoz adierazi).

Helburuzko perpausak. Hutsuneak utzita, ipuina osatu. Izenburua 
asmatu.

Kausazko perpausak: -lako, -eta, bait-. Liburutegian liburu bat aukeratu aurretik 
inferentziak egin, egilea, gaia, argitaletxea, 
marrazkilaria ikusi…

Esaera zaharrak. Helburuzko perpausak osatu, testuak osatu gabe 
emanda.

Postala. Prozesuak ordena egokian idatzi, denbora 
antolatzaileak erabiliz: lehenengo, gero, 
amaitzeko.

Hitzak alfabeto ordenaren arabera sailkatu.
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