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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Gelako portaera egokiak eta desegokiak bereiztea.
a  Gelako portaera egokiak eta desegokiak 

bereizten ditu.

Gelako objektuak bereiztea. b  Gelako objektuak bereizten ditu.

Oporretako une interesgarrienak gogoratzea eta ikaskideei kontatzea.
c  Oporretako une interesgarrienak gogoratzen ditu 

eta ikaskideei kontatzen dizkie.

Ikaskideak hobeto ezagutzea eta lagun berriak egitea. d  Ikaskideak ezagutu eta lagun berriak egiten ditu.

Ikasturtean zehar gelan aintzat hartu beharko diren arauak adostea eta 
erabakitzea.

e  Ados jartzen da ikaskideekin ikasturtean zehar 
gelan aintzat hartu beharko diren arauak 
erabakitzeko.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

0 unitatea. Ikusi arte, Bruno!

• Berriro eskolara.

• Oporrak. Oporretako lekuak. Oporretako 
jarduerak.

• Nire ikaskideak. Ikaskide berriak. Nire lagunen 
deskribapena. 

• Gelako arauak. Ados jartzen gara.

EDUKIAK
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Oporretan bizi izan duen gertakaririk garrantzitsuena ahoz adierazten du. 6-7 c

Gelako arauak idatziz adierazten ditu eta gai da gurasoei arau horiek nola adostu diren 
azaltzeko.

10-11 e

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Ikastetxea elkartzeko eta adiskideak egiteko lekutzat hartzen du, lehen eskola egunean 
eginiko ezagutza jolas batean.

4-5 d

Oporrak igaro dituen lekuak bereizten ditu. 6-7 c

Gai da ikaskideak bereizteko, haietako bakoitzaren ezaugarriren bategatik. 8-9 d

Arauak ezartzearen garrantziaz jabetzen da, ikasturtean zehar ikasgelan arazorik ez 
izateko, eta garrantzitsuenak iruditzen zaizkion hiru arauak bozkatzen ditu.

10-11 a  e

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ikastetxean izan diren aldaketez ohartzen da, haren instalazioetara eginiko bisita 
batean.

4-5 b
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Lokomozio aparatuaren atalak bereiztea, eta giza gorputzeko hezur eta 
gihar batzuek zer izen duten eta non dauden jakitea. 

a  Hezurrak eta giharrak lokomozio aparatuaren 
ataltzat hartzen ditu eta badaki zer izen duten 
eta non dauden hezur eta gihar 
garrantzitsuenak. 

Arnasketaren garrantziaz jabetzea eta zer egoeratan ez den aire 
garbirik arnasten jakitea.

b  Arnasketak izaki bizidunentzat duen garrantziaz 
jabetzen da eta badaki zer egoeratan ez den aire 
garbirik arnasten.

Arnasa aparatuko organo nagusiak eta haien funtzioak bereiztea.
c  Arnasa aparatuko organo nagusiak bereizten 

ditu eta badaki zein diren arnasketaren faseak.

d  Digestio aparatuko organo nagusiak bereizten 
ditu eta badaki zein diren digestioaren faseak.

Digestio aparatuko organo nagusiak identifikatzea eta digestioak zer 
fase dituen jakitea. 

Lokomozio, arnasa eta digestio aparatuei eragiten dieten gaixotasun 
arrunt batzuk identifikatzea.

e  Lokomozio, arnasa eta digestio aparatuei 
eragiten dieten gaixotasun arrunt batzuk 
identifikatzen ditu.

Gaixo gaudenean medikuarengana joateak duen garrantziaz jabetzea. f  Gaixo gaudenean medikuarengana joateak duen 
garrantziaz jabetzen da.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1. unitatea. Bidaia zure gorputzean barrena

• Lokomozio aparatua: eskeletoa eta giharrak.

• Hezurren eta giharren ezaugarriak eta  
funtzioak.

• Giza gorputzeko hezur eta gihar nagusien  
izenak.

• Arnasa aparatuko organo nagusiak: sudurra, ahoa, 
trakea eta birikak.

• Arnasketa.

• Arnasgora eta arnasbehera.

• Digestio aparatuko organo nagusiak: ahoa, urdaila, 

hesteak eta uzkia.

• Digestioa.

• Gaixotasunen eta lokomozio, arnasa eta digestio 

aparatuen arteko erlazioa.

• Medikuarengana joan behar dugu gaixo gaudenean.

EDUKIAK
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 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Digestio aparatuarekin lotutako hitzak erabiltzen ditu, jolas orduan jan duen 
ogitartekoak gorputzean egingo duen ibilbidea azaltzeko.

18-19 d  

Entzuketa aktiboa baliatzen du, erlaxatze ariketa batean aginduei jarraitzeko. 22 b  

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Izadiarekin eta aire zabaleko jarduerekin lotutako ohitura osasungarriak identifikatzen 
ditu, mendian edo parkean igarotako asteburu batean.

12-13 e  f

Gorputzeko hezur batzuk bereizten eta izendatzen ditu, erradiografietan. 14-15 a

Aire garbirik arnas ezin daitekeen egoerak bereizten ditu, irudietan edo aldizkari 
ebakinetan.

16-17 b  c

Gai da digestioaren fase nagusiak ordenan azaltzeko, ikastetxeko laborategiko eredu 
klastiko baten laguntzarekin.

18-19 d

Ikaskideek izan dituzten gaixotasun arrunt batzuk giza gorputzeko aparatuekin lotzen 
ditu.

20-21 e  f

Elkarrizketaren bidez, arnasketak gorputza erlaxatzeko duen garrantzia adierazten du. 22 b  c

Lokomozio, arnasa eta digestio aparatuetako organo nagusiak bereizten ditu irudietan. 24-25 a  b  
c  d

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ezin ibil daitezkeen pertsonei ikastetxera sartzen laguntzen dieten elementu 
arkitektonikoek duten garrantziaz jabetzen da.

24-25 a  b  
c  d

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Badaki arnasa aparatua marrazten, ikastetxeko laborategiko eredu klastikotik abiatuta. 16-17 b  c

Elkarrizketa labur bat asmatzen eta idazten du medikuarengana joan zen azken aldia 
abiapuntutzat hartuz, dramatizazio bat egiteko.

20-21 e  f

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Giza gorputzarekin lotutako irudiak eta testu laburrak identifikatzen ditu eskola 
entziklopedia batean.

14-15 a  b  
c  d

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Erabaki bat arrazoitzen du norberak egin behar duen hautaketa batean. 23 f
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Osasuntsu egotearen garrantziaz ohartzea eta eguneroko bizitzako 
ohiturek duten eraginaz jabetzea. 

a  Elikadurarekin, higienearekin eta portaerarekin 
lotutako ohitura osasungarriak identifikatzen ditu. 

Dieta osasungarriaren garrantziaz jabetzea eta zer oinarrizko ezaugarri 
dituen jakitea.

b  Badaki zer elikagai motak eta kantitatek osatzen 
duten dieta osasungarri bat, eta zein diren 
elikadurarekin lotutako nahaste arruntenak.

Elikagai piramide sinple baten esanahia ulertzea.
c  Elikagai batzuk sailkatzen ditu, elikagai piramidea 

oinarritzat hartuz.

d  Elikadurarekin lotutako ohitura osasungarri 
batzuk ezagutzen ditu eta haien garrantziaz 
jabetzen da.

Elikadurarekin lotutako ohitura osasungarri batzuen berri jakitea eta 
haien garrantziaz jabetzea.

Osasuntsu egoteko kirolak duen garrantzia balioestea.
e  Osasuntsu egoteko kirolak duen garrantzia 

balioesten du.

Kirola egitean segurtasun neurri batzuk kontuan hartu behar direla 
jakitea.

f  Badaki, kirola egitean, segurtasun neurriak hartu 
behar direla.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Ohitura osasungarri nagusiak: elikagai osasungarriak 
eta askotarikoak jatea, higienea zaintzea, ariketa 
egitea, lagunekin jolastea eta ondo pasatzea, behar 
adina lo egitea eta noizean behin medikuarengana 
joatea.

• Dieta osasungarria.

• Elikagai piramidea, dieta osasungarriaren irudikapen 
grafikoa.

• Elikadura txarrari lotutako osasun arazoak.

• Elikadurarekin lotutako ohitura osasungarriak: 
higienea eta portaera egokia mahaian.

• Ariketa fisikoarekin eta kirolarekin lotutako ohitura 
osasungarriak.

• Kirola egitean aintzat hartu beharreko babes neurriak.

• Agenda bat erabiltzea, eguneroko jarduerak 
antolatzeko.

• Etxeko istripuei aurrea hartzea.

EDUKIAK

2. unitatea. Jarri sasoian!
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IRAILA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINAURRIA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Elikagaiak jatorriaren arabera sailkatzen ditu, etxean eginiko otorduren batetik abiatuta. 26-27 c  

Argazkien bidez, egunez egun osasuntsu egoteko ohitura egokiak dituela erakusten du, 
elikadurari, higieneari eta portaerari dagokienez.

28-29 a  

Elikagai piramidea erabiltzen du, ikastetxeko gosarirako menu osasungarri bat egiteko. 30-31 b  c  

Eskolan egindako gosari osasungarri batean, osasuntsu egoteko funtsezkoak diren 
elikadura ohiturei buruz dakiena erabiltzen du.

32-33 d  
 
 

Badaki kirola arretaz egin behar dela, eta zer babes erabili behar diren gustukoen duen 
kirola egitean.

34-35 e  f

Eguneroko bere zereginak antolatzeko, metodo jakin bat erabiltzen du: eskola agenda. 36 a

Ikastetxean ohikoak diren arrisku batzuk identifikatzen ditu. 37 a  f

Gorputz Hezkuntzako eskolan, osasuntsu egoten laguntzen diguten kirol ohitura 
nagusiak identifikatzen ditu.

38-39 e

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Taula batean, astean zehar jaten dituen elikagaiak antolatzen ditu, kontsumoaren 
maiztasunaren arabera.

30-31 b  c

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Badaki pertsona itsuak gai direla egunean zehar hainbat jarduera egiteko, hala nola 
kirola, eta futbolean begiak estalita aritzen da, adibide gisa.

34-35 e  f

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Gosari osasungarria egitean izandako bizipenak modu plastikoan adierazten ditu. 32-33 d

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ikastetxean arriskuak arintzeko edo saihesteko prebentzio neurriak erabakitzen ditu. 37 a  f

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Agendaren bidez, bere jarduerak antolatzeko gai izan dela eta aisiaz gozatu duela 
erakusten du.

36 a  

Gorputz Hezkuntzako eskolan aipatu ez diren kirol ohiturak azaltzen ditu. 38-39 e  
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Izaki bizidunak eta izaki bizigabeak zertan diren desberdin jakitea.
a  Badaki zertan diren desberdin izaki bizidunak eta 

izaki bizigabeak, eta izaki bizidun guztiek ura, 
oxigenoa eta elikagaiak behar dituztela. 

Ugaztunak beste animaliengandik zer oinarrizko ezaugarrik bereizten 
dituzten jakitea.

b  Badaki zer oinarrizko ezaugarrik bereizten 
dituzten ugaztunak beste animaliengandik.

Ugaztunak sailkatzea, kontuan izanik zer ingurunetan bizi diren eta 
nola mugitzen diren.

c  Ugaztunak sailkatzen ditu, kontuan izanik zer 
ingurunetan bizi diren eta nola mugitzen diren.

d  Badaki zer oinarrizko ezaugarrik bereizten 
dituzten hegaztiak beste animaliengandik.

Hegaztiak beste animaliengandik zer oinarrizko ezaugarrik bereizten 
dituzten jakitea. 

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Izaki bizigabeak eta izaki bizidunak. 
Desberdintasunak eta ezaugarriak.

• Animalien eta landareen arteko antzekotasunak 
eta desberdintasunak.

• Ugaztunak. Ezaugarri nagusiak. 

• Ezaugarri bereziak dituzten ugaztunak.

• Ugaztunen sailkapena, bizi diren ingurunearen 
arabera. Animaliak ingurunera moldatzea.

• Hegaztiak. Ezaugarri nagusiak.

• Animalien behaketa. Landa lana eta lortutako 
datuen antolaketa.

• Ingurumenaren errespetua; izaki bizidunak, 
bereziki.

EDUKIAK

3. unitatea. Hegoa, hanka eta hegatsa



Ingurunearen Ezaguera LMH2. Programazioa  9

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ikastetxeko landareak mugitzen ez diren izaki biziduntzat hartzen ditu, eta idatziz 
adierazten du. 

42-43 b  c     

Zoo edo parke natural batean izan zen azkeneko aldian zer ugaztun ikusi zituen ahoz 
azaltzen du.

46-47 b  c     

Animaliei buruzko igarkizunak asmatzen ditu eta hegaztia ez den animalia bereizten du. 48-49 b  c     

d

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Argazkietan edo bideoetan, Iberiar penintsulako animalia basati batzuk bereizten ditu. 40-41 a  b
c

Ikastetxeko izaki bizidunak bereizten ditu. 42-43 a

Esnekiak egiteko esnea ematen diguten ugaztunak zerrendatzen ditu. 44-45 b

Argazkietan, irudietan edo filmen karteletan ageri diren ugaztunak sailkatzen ditu, 
aintzat hartuta lehorrekoak edo uretakoak diren.

46-47 c

Hegazti espezieak bereizten ditu, argazkietan. 48-49 d

Inguruko hegaztiei behatzen die eta hainbat espezie bereizten ditu. 50 a  b
c  d

Ingurunea ez zikintzeak duen garrantziaz jabetzen da. 51 a

Ugaztunen eta hegaztien ezaugarri nagusiak bereizten ditu, ikaskideen maskotei 
erreparatuta.

52-53 b  d

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Mendira txangoan joatean zikinkeriarik ez botatzeak duen garrantziaz jabetzen da, eta 
gelan antzezten du.

40-41 a

Prebentzio neurriak bilatzen ditu, ikastetxeko jolastokia ez zikintzeko. 51 a

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Ugaztunak grafikoki adierazten ditu, argazki bat eredutzat hartuta. 44-45 b

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Inguruko animaliei behatu ondoren, datuak bildu eta taula batean antolatzen ditu, eta 
interpretatu egiten ditu, galdera erraz batzuei erantzuteko.

50 b  c     

d

Bere maskota nola zaindu behar den azaltzen du. 52-53 a

 OINARRIZKO GAITASUNAK
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Narrastiak beste animaliengandik zer oinarrizko ezaugarrik bereizten 
dituzten jakitea. 

a  Badaki zer oinarrizko ezaugarrik bereizten 
dituzten narrastiak beste animaliengandik. 

Anfibioak beste animaliengandik zer oinarrizko ezaugarrik bereizten 
dituzten jakitea.

b  Badaki zer oinarrizko ezaugarrik bereizten 
dituzten anfibioak beste animaliengandik.

c  Badaki anfibioak asko aldatzen direla jaiotzen 
direnetik heltzen diren arte (metamorfosia).

d  Badaki zer oinarrizko ezaugarrik bereizten 
dituzten arrainak beste animaliengandik.

Arrainak beste animaliengandik zer oinarrizko ezaugarrik bereizten 
dituzten jakitea.

Lehorreko eta uretako ornogabe arruntak ezagutzea.
e  Ornogabe arrunt batzuk identifikatzen eta 

sailkatzen ditu: lehorrekoak eta uretakoak.

Intsektuek zer oinarrizko ezaugarri dituzten jakitea. f  Intsektuak identifikatzen ditu, eta beste 
ornogabeengandik bereizten.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Narrastiak. Ezaugarri nagusiak eta narrasti motak.

• Anfibioak. Ezaugarri nagusiak. Anfibioen 
metamorfosia.

• Arrainak. Ezaugarri nagusiak. Ur gezatako arrainak 
eta ur gazitako arrainak.

• Ornogabeak. Ornogabe motak. 
Intsektuak.

• Intsektuak modelatzea.

• Izaki bizidunak errespetatzea.

EDUKIAK

4. unitatea. Ezkatak, oskolak eta garroak
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Testu labur batean, urtaro honetan inguruko paisaiak zer itxura duen deskribatzen du, 
eta paisaia horretan ikus daitezkeen animaliak aipatzen ditu.

54-55 a  b  

d  e  

f

Gai da poema zati bat buruz ikasteko eta errepikatzeko. 58-59 c

Animalia ornogabeei buruzko igarkizunak asmatzen ditu. 62-63 e  f

Animalia batzuk, bere ustez, zergatik dauden galzorian azaltzeko arrazoiak ematen 
ditu.

65 a  b  

d  e  

f

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Argazkietan, hibernatzen duten animaliak identifikatzen ditu. 54-55 a  b

Argazkietan, narrasti motak eta haien ezaugarri nagusiak bereizten ditu. 56-57 a

Anfibioen bizileku izan daitekeen inguruko leku bat aukeratu eta argazkia egiten dio. 58-59 b

Arrain atipiko batzuen irudiei behatuz, gai da arrainak uretako beste animaliengandik 
bereizteko, beren ezaugarri bereziengatik.

60-61 d

Ornogabe baten argazki bat bilatu eta hari buruz ikertzen du, eta gelara ekartzen du 
argazkia horma irudi bat egiteko.

62-63 e  f

Gai da argazkietan eta marrazkietan intsektuak identifikatzeko eta izendatzeko. 64 f

Animalia guztien bizitza errespetatzeak duen garrantziaz jabetzen da; batez ere, 
galzorian daudenena.

65 a  b  

d  e  
f

Arrain jangarri batzuk bereizten eta izendatzen ditu, arrandegi batean izan ondoren. 66-67 d

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Akuario bateko arrain espezieen kopurua kalkulatu eta zenbakien bidez adierazten du. 60-61 d

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Badaki narrasti motak bereizten eta grafikoki adierazten. 56-57 a

Marrazki batean, intsektuen kanpo ezaugarriei buruz dakiena adierazten du. 64 f

Argazkien eta argazki oinen bidez, arrandegi batean ikasitakoa grafikoki adierazten du. 66-67 d

4. unitatea. Ezkatak, oskolak eta garroak
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Landareek zer zati dituzten jakitea eta landareak zurtoinaren 
arabera bereiztea.

a  Badaki landareen zatiak sustraiak, zurtoina eta hostoak 
direla, eta zuhaitzak, zuhaixkak eta belarrak bereizten 
ditu. 

Landareek arnasa hartzen dutela eta elikatu egiten direla jakitea,  
bai eta landarearen zati bakoitzak prozesu horietan zer 
eginkizun duen ere.

b  Badaki landareek arnasa hartzen dutela eta elikatu 
egiten direla, eta zer behar duten horretarako.

c  Badaki zer eginkizun duen landarearen zati bakoitzak 
arnasketa eta elikadura prozesuetan.

Landare batzuk bizirik irauteko beren ingurunera nola 
moldatzen diren jakitea.

d  Badaki nola moldatzen diren landare batzuk beren 
ingurunera, bizirik irauteko.

e  Badaki lorea landare askoren ugalketa organoa dela, 
eta zer oinarrizko fase dituen landare loredunen 
ugalketak.

Lorea landare askoren ugalketa organoa dela jakitea, eta landare 
loredunen (angiospermoak) ugalketak zer oinarrizko fase dituen 
jakitea.

Lorerik gabeko landareak badaudela jakitea. f  Badaki goroldioak eta iratzeak lorerik gabeko landareak 
direla.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

5. unitatea. Landareen bizitza sekretua

• Landareak. Landareen zatiak. Landare motak: 
zuhaitzak, zuhaixkak eta belarrak.

• Landareen arnasketa eta elikadura: landareen 
zatien oinarrizko funtzioak arnasketan eta 
elikaduran.

• Landareak ingurunera moldatzea: sustraiak eta 
zurtoina haztea, eta ura gordetzeko eta babesteko 
egiturak garatzea.

• Loreak eta haien eginkizuna landareen ugalketan. 
Landare loredunak eta lorerik gabekoak.

• Haziak.

• Ezkutuko mezuak limoi zukuarekin.

• Basoak errespetatzea.

EDUKIAK



Ingurunearen Ezaguera LMH2. Programazioa  13

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Landareen elikadurari buruzko galdera bati ahoz erantzuten dio, arrazoituz. 76-77 b  c

Badaki zer esan nahi duen mugitu hitzak, eta lekualdatu hitzetik bereizten du, inguruko 
landareen behaketatik abiatuta.

78-79 d  

Matematikarako 
gaitasuna

Gai da landare bat egun batzuetan zenbat hazi den kalkulatzeko. 80-81 d  e

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Terrazan edo etxe barruan loreontzietan eduki daitezkeen landare arruntak bereizten 
ditu.

72-73 a  

Inguruko landare baten zatiak bereizten ditu. 74-75 a

Ikasitakoa kontuan harturik, landare hostoerorkor bat neguan ezin daitekeela elikatu 
ondorioztatzen du.

76-77 b  c

Landareen sustraien tamaina lurzoruaren hezetasunarekin lotzen du, hainbat landareren 
sustraien marrazkietatik abiatuta.

78-79 d

Haziak eta landareen ugalketa lotzen ditu, esperimentu bat abiapuntutzat hartuta. 80-81 e  

Ikastetxean bertan edo inguruko parke batean jasotako hostoak bereizten ditu, eta 
badaki hosto mota bakoitza zer zuhaitzena den.

82 a  

Basoak babesteak duen garrantziaz jabetzen da eta papera birziklatzeko tailer batean 
parte hartzen du.

83 a  b     
d  e

f  

Gai da ikastetxeko edo inguruko parke bateko zuhaitzen zatiak bereizteko. 84-85 a

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Inguruko parke batera eginiko txangoa idatziz azaltzen du, testu prozesadore baten 
bidez. 

84-85 a  b     
c  d
e  f

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Horma irudi bat egiten du, barruko eta kanpoko landareak bereiziz. 72-73 a   

Zuhaitzen arteko desberdintasunak artistikoki adierazten ditu, hostoen estanpazioaren 
bitartez.

82  a

Paper birziklatua erabiliz, kartelak egiten ditu, basoak babestea sustatzeko 
sentsibilizazio kanpaina baterako.

83 a  b     
d  e

f

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Landarearen zatien eskema bat baliatuta, ahoz deskribatzen ditu zatiak. 74-75 a  
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Barnealdeko paisaietako erliebearen eta landarediaren elementu 
bereizgarriak identifikatzea. 

a  Barnealdeko paisaietako erliebearen eta 
landarediaren elementu bereizgarriak 
identifikatzen eta bereizten ditu. 

Kostaldeko paisaietako erliebearen eta landarediaren elementu 
bereizgarriak identifikatzea

b  Kostaldeko paisaietako erliebearen eta 
landarediaren elementu bereizgarriak 
identifikatzen eta bereizten ditu.

c  Paisaia batzuen itxura dagokion urtaroarekin 
erlazionatzen du.

Urtaro batetik bestera paisaiak nola aldatzen diren jakitea.

Paisaietako elementu artifizialak identifikatzea. d  Paisaia bateko elementu artifizialak bereizten 
ditu eta badaki zertarako erabiltzen diren.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Paisaiak.

• Barnealdeko paisaietako elementu nagusiak. 
Elementu naturalak (mendiak, haranak, ordokiak, 
ibaiak, basoak) eta artifizialak (laboreak, 
errepideak, herriak, presak, harrobiak, zubiak).

• Kostaldeko paisaietako elementu nagusiak. 
Elementu naturalak (itsaslabarrak, hondartzak, 
golkoak, lurmuturrak, uharteak, ibaiak, basoak) 
eta artifizialak (errepideak, herriak, itsasargiak, 
portuak).

• Paisaiaren aldaketak lau urtaroetan.

• Giza jardueraren eragina paisaian.

• Orientazioa maparekin.

EDUKIAK

6. unitatea. Lurraren itxura
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Kostaldean izan zen azken aldian zer ikusi zuen idatziz adierazten du. 90-91 b

Matematikarako 
gaitasuna

Inguruko paisaia batean gizakiak eraikitako zenbat elementu ikus daitezkeen adierazten 
du, zenbaki bidez.

94-95 d

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Gizakiak eraikitako elementuak bereizten ditu, paisaien irudietan. 86-87 d

Bere esperientzian oinarrituz barnealdeko paisaia baten deskribapena egitean, 
mendiak, haranak, ibaiak eta ordokiak hartzen ditu era horretako paisaien elementu 
bereizgarritzat.

88-89 a

Bere esperientzian oinarrituz kostaldeko paisaia baten deskribapena egitean, era 
horretako paisaietako elementu bereizgarriak aipatzen ditu.

90-91 b

Paisaiek urtaro batetik bestera dituzten aldaketak aipatzen ditu, leku baten urtaroetako 
argazkiei edo marrazkiei erreparatuta.

92-93 c

Inguruko paisaia batean, gizakiak eraikitako elementuak eta elementu naturalak 
bereizten ditu.

94-95 d

Paisaiaren elementu batzuen kokapena adierazten du mapa batean, erreferentziatzat 
hartuz paisaiaren beste elementu batzuk.

96 a  b

Autoaren erabilera airearen kutsadurarekin lotzen du, irudi batzuen behaketa 
oinarritzat hartuta.

97 d

Bere herriko paisaiaren elementu bereizgarri batzuk bereizten ditu. 98-99 a  b

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Barnealdeko paisaiei buruz dakiena baliatzen du, Interneten argazkiak bilatzeko, 
bilatzaile baten bitartez.

88-89 a

Hainbat bitartekoren bidez lortutako bere herriari buruzko informazioa aukeratzen eta 
erabiltzen du.

98-99 a  b  

d

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Musika klasikoa inspirazio iturritzat erabiltzen du, beste era bateko paisaiak 
imajinatzeko eta marrazteko.

86-87 a  b  
c  d

Unitatearekin zerikusia duten musika klasikoko zati batzuk ezagutzen ditu. 92-93 a  b  
c  d

Badaki plano sinple bat egiten, eredu batetik abiatuta. 96 a  b  

Autoek eragiten duten airearen kutsaduraren aurkako sentiberatasuna adierazten du, 
artistikoki.

97 d

6. unitatea. Lurraren itxura
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Gure planetaren oinarrizko ezaugarriak ezagutzea; bereziki, bizia 
garatzeko bide ematen dutenak. 

a  Badaki zer oinarrizko ezaugarri dituen Lurrak. 

b  Badaki zer ezaugarriri esker gara daitekeen 
bizia Lurrean.

Lurraren errotazio higidura ulertzea, eta higidura hori egunen eta 
gauen segidarekin erlazionatzea, bai eta egunean zehar Eguzkiak 
zeruan duen kokapenarekin ere.

c  Lurraren errotazio higidura ulertzen du, eta 
higidura hori egunen eta gauen segidarekin 
erlazionatzen du, bai eta egunean zehar 
Eguzkiak zeruan duen kokapenarekin ere.

d  Lurraren translazio higidura ulertzen du eta 
higidura hori urtaroen segidarekin 
erlazionatzen du.

Lurraren translazio higidura ulertzea eta higidura hori urtaroen 
segidarekin erlazionatzea.

Izarrek eta Ilargiak zer ezaugarri nagusi dituzten jakitea.
e  Badaki zer ezaugarri nagusi dituzten izarrek eta 

Ilargiak.

Ilargiaren faseak ulertzea. f  Ilargiaren faseak ulertzen eta bereizten ditu.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Lurraren oinarrizko ezaugarriak.

• Ura, atmosfera eta Eguzkiarekiko distantzia, Lurrean 
bizia garatzeko bide ematen duten faktoreak.

• Errotazio higidura, eta egunen eta gauen segidarekin 
duen erlazioa.

• Eguzkiaren itxurazko ibilbidea zeruan: egunsentia eta 
ilunabarra; eguerdia eta gaua.

• Translazio higidura eta urtaroak. Eguzkiaren inguruko 
biraketan, Lurreko zonetara iristen den argi 
kantitateak urtaroen segidarekin duen erlazioa.

• Izarrak. Lurretik hurbilen dagoen izarra: Eguzkia.

• Ilargia eta haren faseak.

• Eguzkiaren izpietatik babestea.

EDUKIAK

7. unitatea. Lurra espazio ontzia
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Lurraren errotazio higidura ahoz azaltzen du, hiru dimentsioko eredu bat oinarritzat 
hartuta.

104-105 c

Matematikarako 
gaitasuna

Ilargi egutegi bati behatuta, Ilargiak hil honetan zer fase izango dituen ondorioztatzen 
du.

108-109 f

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Gai da zeruko gorputzak bereizteko (Ilargia, izarrak eta Eguzkia), zerura begiratuz. 100-101 a  d  
e

Badaki zer oinarrizko ezaugarri dituen gure planetak; bereziki, bizia garatzeko bide 
ematen dutenak.

102-103 a  b

Lurraren errotazio higidura ulertzen du eta higidura hori egunen eta gauen segidarekin 
erlazionatzen du, bere kabuz egindako saiakuntza bat oinarritzat hartuta.

104-105 c

Lurra Eguzkiaren inguruan biratzen dela ulertzen du, eguzki sistemaren irudiak aztertuta. 106-107 d

Ilargiaren faseak bereizten ditu, gure planetaren sateliteari begiratzean. 108-109 e  f

Badaki zer erabilgarritasun duten ereduek ikasitako fenomeno astronomikoak 
irudikatzeko.

110 c  d  
e  f

Eguzkiaren izpietatik babesteko neurriei buruz ikasitakoa erabiltzen du. 111 a  b

Lurraren translazioaren eta urtaroen segidaren arteko erlazioari buruz ikasitakoa 
erabiltzen du, urtaroen gurpil bat egiteko.

112-113 d

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Gaueko zeruari behatu eta xehetasunez marrazten du, Ilargiak eta izarrak adieraziz. 100-101 e  f

Lurrari buruz dakiena lan plastiko bat egiteko erabiltzen du. 102-103 a  b  
c  d

Zeruko gorputzei buruz ikasitakoa artistikoki adierazten du. 110 a  b  
c  d  
e  f

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Translazio higidurari buruz ikasitakoa kontuan hartuta, eguzki sistemako beste planeta 
batzuetan urteak zer iraupen duen ondorioztatzen du, Lurrekoarekin alderatuta.

106-107 d

Ikasitakoa erabiltzen du galdera berriei erantzuteko, eta, aldi berean, gauza berriak 
ikasteko.

112-113 a  b  
c  d  
e  f

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Mendian txangoa egiteko eraman beharrekoak aukeratzen ditu, eta gurasoei eskatzen 
dizkie falta zaizkion eta beharrezkoak dituen gauzak.

111 a  b

7. unitatea. Lurra espazio ontzia
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Hainbat material bereiztea, eta jatorriaren, erabileraren eta oinarrizko 
propietateen arabera sailkatzea. 

a  Materialak bereizten ditu, jatorriaren eta 
oinarrizko propietateen arabera. 

b  Badaki zertarako erabiltzen diren material 
arrunt batzuk.

Materialak kontuz eta erantzukizunez erabiltzeak duen garrantziaz 
jabetzea, eta naturaren zaintzarekin erlazionatzea.

c  Materialak kontuz eta erantzukizunez 
erabiltzea eta naturaren zaintza erlazionatzen 
ditu, eta badaki zer egin behar den materialek 
luzaroan irauteko.

d  Ukipen indarren eta urrutiko indarren 
adibideak ematen ditu, eta ukipen indar 
batzuen efektuak aurreikusten ditu.

Ukipen indarrak eta urrutiko indarrak bereiztea, eta ukipen indarrek 
materialetan zer efektu dituzten jakitea.

Hotsak bereiztea, haien intentsitatea neurtzea eta, hainbat 
ingurunetan hedatzean, hotsak nola aldatzen diren jakitea.

e  Hotsak bereizten ditu, haien intentsitatea 
neurtzen du eta badaki nola aldatzen diren 
airean eta uretan hedatzean.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Materialak. Jatorri naturala eta jatorri artifiziala. 
Materialen propietateak.

• Materialen eraldaketa. Materialak zaintzea eta 
berrerabiltzea. Birziklapena.

• Indarra. Indarren efektuak: aldaketak pausagunean 
edo mugimenduan, eta deformazioak.

• Ukipen indarrak eta urrutiko indarrak. 
Magnetismoa eta grabitatea.

• Hotsa. Hots ozenak eta hots ahulak. Hotsaren 
transmisioa hainbat ingurunetan. 
Zarata.

• Zaborra bereiztea eta birziklatzea.

• Zer neurri hartu hondakin kutsagarriak eta 
arriskutsuak botatzean.

EDUKIA

8. unitatea. Materialak, indarrak eta hotsak
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ikaskide bati indar bat eragitean zer sentitzen duen ahoz adierazten du. 114-115 d

Onomatopeiak erabiltzen ditu objektu bat edo animalia bat deskribatzeko. 122-123 e

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Ikaskide bati aplikatzen dizkion indarrak bereizten ditu (bultza egin, gelditu edo 
arrastatu), eta alderantziz.

114-115 d

Badaki ikasgelako materialak bereizten, eta sailkatu egiten ditu, oinarrizko propietateen 
arabera (jatorria, gogortasuna, kolorea eta testura).

116-117 a  b

Garbigune edo birziklapen zentro batera eginiko bisitan, hainbat materialen birziklapen 
prozesuari erreparatzen dio.

118-119 c

Indar bera hainbat materiali aplikatzean sortzen diren efektuak bereizten ditu. 120-121 d

Inguruko hotsak bereizten ditu, intentsitatea aintzat hartuta. 122-123 e

Hondakinen bereizketa eta ingurumenaren babesa lotzen ditu, ikastetxean zaborra 
gaika biltzeko egindako kanpaina baten bitartez.

124 c

Badaki etxeko produktu batzuk botatzean, neurri bereziak hartu behar direla, 
kutsadura eta intoxikazioak saihesteko.

125 c

Badaki nola jokatzen duen inguruko objektu batek bultza egiten zaionean eta hartatik 
tira egiten denean.

126-127 d

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Natura babesteko materialak zaintzea oso garrantzitsua dela jabetzen da. 118-119 c

Hondakinen birziklapenak ingurumena babesteko duen garrantzia azaltzeko, bere 
ideiak ematen ditu.

124 c

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Materialei buruz dakiena horma irudi bat egiteko erabiltzen du. 116-117 a  b

Hondakinen gaikako bilketari buruzko bere ideiak artistikoki adierazten ditu. 124 c

Musika plazer iturritzat hartzen du, eta kontzertu txiki bat eskaintzen du material 
birziklatuz eginiko perkusiozko musika tresnekin.

126-127 c

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ikerketa esperimental batean lortutako datuak taula batean adierazten ditu. 120-121 d

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Badaki nola jokatu gurasoei produktu arriskutsuak leku egokira eramateko eskatzean. 125 c

8. unitatea. Materialak, indarrak eta hotsak
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Hirien eta herrien arteko desberdintasun nagusiak zein diren jakitea.
a  Badaki zein diren hirien eta herrien arteko 

desberdintasun nagusiak. 

Hiriak eta herri handiak auzotan banatzen direla jakitea; auzo 
zaharrak eta berriak bereiztea, eta haien elementu nagusiak 
ezagutzea.

b  Auzoetako elementu nagusiak bereizten ditu.

c  Badaki auzo zaharren eta auzo berrien arteko 
desberdintasun batzuen berri.

d  Zerbitzu publiko batzuk aipatzen ditu, badaki 
non gauzatzen diren, eta haien 
erabilgarritasuna balioesten du.

Eraikin eta zerbitzu publiko batzuk identifikatzea eta 
komunitatearentzat zer erabilgarritasun duten jakitea.

Zerbitzu publikoekin lotutako lanbide batzuen berri jakitea.
e  Zerbitzu publikoekin lotutako lanbide batzuk 

identifikatzen ditu.

Udaletxea eraikin publiko bat dela jakitea, eta alkateak eta 
zinegotziek zerbitzu publikoak kudeatzen dituztela.

f  Badaki udaletxea eraikin publiko bat dela, eta 
zertan datzan alkatearen eta zinegotzien 
egitekoa.

Herritarrek zerbitzu publikoen antolakuntzan eta haien hiriaren edo 
herriaren hobekuntzan duten eginkizunaz jabetzea.

g  Badaki zer eginkizun duten herritarrek zerbitzu 
publikoen antolakuntzan eta haien hiriaren edo 
herriaren hobekuntzan.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Non bizi gara?

• Herria eta hiria. Ezaugarriak.

• Auzoa. Auzoen deskribapena eta haien elementu 
bereizgarriak. Kaleak eta eraikinak. Auzo zaharrak 
eta auzo berriak.

• Zerbitzu publikoak. Zer diren eta non gauzatzen 
diren. Zerbitzu publikoetan aritzen diren langileak.

• Eraikin publikoak. 

• Udalak: alkatea eta zinegotziak. Udaletxea. 
Herritarren parte hartzea herriaren 
funtzionamenduan.

• Orientazioa plano baten laguntzarekin.

• Jokabide egokia hiri garbiketan.

EDUKIAK

9. unitatea. Non bizi gara?
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Idazlan batean, auzoan barrena eginiko ibilaldian ikusitako guztia azaltzen du. 136-137 b  c

Alkateari zuzendutako gutun batean, udalerria hobetzeko nahia adierazi eta arazo 
batzuk konpontzeko proposamen zehatzak egiten ditu.

140-141 f

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Badaki hiri bateko festen irudiak bereizten. 132-133 a

Hirien eta herrien arteko desberdintasunez jabetzen da, udalerrien izenak dituzten 
argazkiak aztertuta.

134-135 a

Bere auzoko elementu bereizgarriak identifikatzen ditu. 136-137 b  c

Argazkietan, eraikin publikoak eta pribatuak bereizten ditu. 138-139 d

Bere udalerriko arazo zehatzak identifikatzen ditu. 140-141 d  e  
g

Bere udalerriko planoan dauden elementu batzuk identifikatzen eta kokatzen ditu. 142 a  b

Ingurunea garbi edukitzearen garrantziaz jabetzen da, bere auzoan barrena eginiko 
ibilaldi batean.

143 g

Auzo zaharren eta auzo berrien ezaugarri nagusiak bereizten ditu, beste hiri batera 
eginiko bidaia baten argazkietan.

144-145 c

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Gai da ondorioztatzeko zein diren hiri bateko leku ikusienak (auzo zaharra edo auzo 
berria), kontuan izanik bakoitzaren argazkien kopurua.

144-145 b  c

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Alkateari zuzendutako gutun batean, udalerria hobetzeko nahia adierazi eta arazo 
batzuk konpontzeko proposamen zehatzak egiten ditu. 

140-141 f

Hiria edo herria garbi edukitzeko herritar gisa dagokion erantzukizuna bere gain 
hartzen du.

143 g

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Auzoetako eta herrietako festei buruz dakiena artistikoki adierazten du. 132-133 a

Hirien eta herrien ezaugarriei buruz dakiena erabiltzen du horma irudiak egiteko. 134-135 a

Badaki gelaren plano xume bat marrazten. 142 a

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Zerbitzu publikoetako langileren baten lanbidea zertan datzan ahoz adierazten du, 
gurasoen lanbideak aztertuta.

138-139 e

9. unitatea. Non bizi gara?
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Nekazaritza eta meatzaritza zer diren jakitea, eta nekazariek eta 
meatzariek erabiltzen dituzten lanabes batzuk ezagutzea. 

a  Badaki zer lanabes erabiltzen diren eta zer 
produktu lortzen diren nekazaritzan eta 
meatzaritzan. 

Abeltzaintza eta arrantza zer diren jakitea, eta abeltzainek eta 
arrantzaleek erabiltzen dituzten lanabes batzuk ezagutzea.

b  Badaki zer lanabes erabiltzen diren eta zer 
produktu lortzen diren abeltzaintzan eta 
arrantzan, eta zer ganadu mota nagusi dauden. 

c  Lehengaiak eta produktu landuak bereizten 
ditu, eta badaki zer lehengai behar diren 
produktu landu batzuk sortzeko.

Lehengaietatik produktu landuak sortzeko oinarrizko prozesua zein 
den jakitea.

Fabrikak eta lantegiak lehengaietatik produktu landuak sortzeko 
lekuak direla jakitea.

d  Badaki fabrikek eta lantegiek lehengaiak behar 
dituztela.

Fabrikak eta lantegiak zertan diren desberdinak jakitea.
e  Badaki zertan diren desberdinak fabrikak eta 

lantegiak.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Nekazaritza eta meatzaritza. Nekazariak eta 
meatzariak. Nekazaritzan eta meatzaritzan 
erabiltzen diren lanabesak.

• Abeltzaintza eta arrantza. Abeltzainak eta 
arrantzaleak. Abeltzaintzan eta arrantzan 
erabiltzen diren lanabesak.

• Lehengaiak eta produktu landuak. 
Produktuen eraldaketa prozesua.

• Fabrikak. Langileak edo beharginak. Makinak. 
Lanabesak. Muntaketa katea.

• Lantegiak. Eskuz eginiko lana. Artisauak. 
Lanabesak.

• Buztina lantzen.

• Hezkidetza.

EDUKIAK

10. unitatea. Ekin lanari!
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Museo batera edo lantegi batera eginiko bisitaldian ikusitakoa idatziz azaltzen du. 156 e

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Marrazki batzuetan, lantegi batean erabiltzen diren makinak bereizten ditu. 146-147  d

Gai da meatzaritzatik eta nekazaritzatik lortzen diren produktuen irudiak bereizteko. 148-149 a

Ikastetxeko jangelako menuan, nekazaritzatik eta arrantzatik sortutako elikagaiak 
bereizten ditu.

150-151 b

Etxean dituen produktuen artean, produktu naturalak eta produktu landuak 
bereizten ditu.

152-153 c

Inguruan dituen objektuen artean, artisauek eginikoak bereizten ditu. 154-155 d  e

Badaki zein diren bere hiriko edo herriko lanbide zaharrak. 156 d  e

Bere hiriko edo herriko fabrika edo lantegi bat aipatzen du, eta badaki zer produktu 
fabrikatzen duen eta zer lehengai erabiltzen dituen.

157 d  e  

Irudi batzuetan, lehen sektoreko lanbideak identifikatzen ditu, eta erabiltzen dituzten 
lanabesekin lotzen ditu.

158-159  a  b

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Taula batean, nekazaritzako eta meatzaritzako produktuak sailkatzen ditu. 148-149 a  c

Ikastetxeko jangelan kontsumitzen diren elikagai gehienek zer jatorri duten 
ondorioztatzen du.

150-151 a  b  
c  

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Betiko lanbideak babesteak duen garrantziaz jabetzen da, kulturaren adierazpen 
diren aldetik.

157 e

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Ikasitakoa artisautza lan erraz bat egiteko erabiltzen du. 154-155 e

Lehen eta bigarren sektoreei buruz dakiena artistikoki adierazten du, horma irudi 
batean.

158-159 a  b

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Etxean dituen produktu naturalak baliatuta, sukaldaritzako errezeta erraz bat 
prestatzen du (entsalada bat, adibidez).

152-153  c  

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Proposatzen zaion egoera hipotetiko batean nola jokatuko lukeen erabakitzen du, 
arrazoiak emanez.

146-147 e

10. unitatea. Ekin lanari!
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zerbitzuen sektorea zer den jakitea eta sektore horretako lanbide 
batzuk ezagutzea. 

a  Badaki zer den zerbitzuen sektorea.

b  Zerbitzuen sektoreko lanbide batzuk ezagutzen 
ditu.

Merkataritza jarduera produktuak erostearekin eta saltzearekin 
lotzea, eta saltoki motak bereiztea.

c  Merkataritza jarduera produktuak erostearekin 
eta saltzearekin lotzen du.

d  Saltoki mota batzuk bereizten ditu.

e  Salgaien eta bidaiarien garraioarekin lotutako 
lanbide batzuk ezagutzen ditu.

Salgaien eta bidaiarien garraiobideak bereiztea, eta garraioarekin 
lotutako lanbide batzuk ezagutzea.

Banakako eta taldeko komunikabideek zertarako balio duten jakitea, 
eta komunikabide horiekin lotutako lanbide batzuk ezagutzea.

f  Badaki zertarako balio duten banakako eta 
taldeko komunikabideek.

g  Komunikabideekin zerikusia duten lanbide 
batzuk ezagutzen ditu.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Zerbitzuak. Zer dira? Zerbitzuen sektoreko 
lanbideak: irakaslea, saltzailea, garraiolaria, 
albaitaria, zerbitzaria, postaria.

• Merkataritza. Produktuak saltzeko eta erosteko 
lekuak. Dendak, azokak, supermerkatuak, 
merkataritzaguneak. Dirua. Erosteko moduak: 
zerbitzua eta autozerbitzua.

• Garraioarekin eta ibilgailuak gidatzearekin lotutako 
lanbideak: kamioilaria, tren gidaria, pilotua, 
autobus gidaria. Garraiobideetako langileak: 
zamalanetako langilea, zerbitzaria, ikuskatzailea.

• Komunikabideak. Motak: banakakoak eta 
taldekoak. Komunikabideei lotutako lanbideak: 
postaria, idazlea, zinemagilea, kazetaria, 
berriemailea, argazkilaria, kameralaria, esataria, 
aurkezlea.

• Publizitate engainagarria.

EDUKIAK

11. unitatea. Nor da hemengo saltzailea?
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Garraiobide batean egindako bidaia bat ahoz kontatzen du. 166-167 e

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Azoka bateko postuak bereizten ditu, argazkietan. 160-161 d

Ikastetxeko zerbitzuen sektoreko lanbideak bereizten ditu. 162-163 a  b

Saltoki motak bereizten ditu, izen komertzialaren eta publizitate liburuxken bidez. 164-165 d

Bizitzan erabili dituen garraiobideak aipatzen ditu eta nork gidatzen zituen adierazten 
du.

166-167 e

Badakizki masa komunikabideei lotutako langile batzuen izenak. 168-169 g

Bere etxean albisteen berri izateko gehien erabiltzen duten komunikabidea zein den 
adierazten du, eta ikaskideei azaltzen die.

170 f

Publizitate iragarkiak identifikatzen ditu telebista ez beste komunikabideetan. 171 f

Ikaskideek heldu izatean izan nahi dituzten lanbideak bereizten eta sailkatzen ditu. 172-173 a  b

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Taula batean, gurasoen eta senitartekoen lanbideak sailkatzen ditu: lehen sektorekoak, 
bigarren sektorekoak eta hirugarren sektorekoak.

162-163 a  b

Interneti buruzko oinarrizko ezagutzak erabiltzen ditu, telebista kateen webguneetan 
haurrentzako programazioari buruzko informazioa bilatzeko.

168-169 f

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Prentsan argitaratutako albiste bat erabiltzen du gaurko gai bati buruz dakiena 
azaltzeko eta hari buruzko bere iritzia emateko.

170 f

Badaki iragarkien helburua jendea erostera bultzatzea dela, eta batzuetan eskaintzen 
digutena ez dela horren ona.

171 f

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Azokei buruz dakiena artistikoki adierazten du. 160-161 c  d

Saltokiei buruz dakiena adierazteko, collagearen teknika erabiltzen du. 164-165 c  d

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Heldu izatean zer lanbide izan nahi duen ahoz adierazten du. 172-173 a  b  
e  g

11. unitatea. Nor da hemengo saltzailea?
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Denboran kokatzea eta antzinakoa eta modernoa hitzen esanahia 
ulertzea. 

a  Oraina, iragana eta etorkizuna hitzak zuzen 
erabiltzen ditu, denboran kokatzeko.

b  Objektuak, makinak eta ohiturak bi multzotan 
sailkatzen ditu: antzinakoak eta modernoak.

Azken berrogeita hamar urteetan paisaian eta eguneroko bizitzan 
izan diren aldaketak identifikatzea.

c  Azken berrogeita hamar urteetan paisaian eta 
eguneroko bizitzan izan diren aldaketak 
identifikatzen ditu.

d  Makina, asmakizun eta bizimodu batzuk 
iraganeko zer garaitakoak diren zehazten du.

Beste garai batzuetako bizimodua nolakoa zen jakitea eta gaur 
egungo bizimoduarekin alderatzea.

e  Iraganeko elementu batzuk denboraren lerro 
batean kokatzen ditu.

Gure inguruan aurki ditzakegun iraganeko aztarnak identifikatzea.

f  Badaki zer eginkizun duten museoek antzinako 
objektuen kontserbazioan.

g  Antzinako eraikinak, monumentuak eta aurriak 
ikasteko bide ematen diguten iraganeko 
aztarnatzat ditu.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Iragana, oraina eta etorkizuna. Lehen, orain eta gero. 
Antzinakoa eta modernoa.

• Denboraren joana. Denboraren lorratza. Denboraren 
joanean izandako aldaketak: teknologia, paisaiak, 
lanbideak, garraioak.

• Bizimodua beste garai batzuetan. Historiako aroak.

• Iraganeko aztarnak. Aztarnategi arkeologikoak edo 
aurriak. Museoak. Monumentuak: antzinako 
eraikuntzak eta oroimenerako eraikuntzak.

• Denboraren lerroa.

• Aztarna arkeologikoak kontserbatzea.

EDUKIAK

12. unitatea. Denbora oharkabean joaten da!
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Erdi Aroari buruzko irudi bat ahoz deskribatzen du. 174-175 b

Komiki baten bidez, gelan edo ikastetxean gertatutako zerbait azaltzen du. 184 e

Historia pertsonalaren garrantziaz jabetzen da eta gai da historia hori denboran 
ordenatuta kontatzeko.

186-187 e

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Erdi Aroari buruzko irudi bat identifikatzen du, irudiko pertsonaiak aztertuta. 174-175 d

Iraganeko objektuak identifikatzen ditu eta zertarako erabiltzen ziren azaltzen du. 176-177 a  b  

b

Bere hiriko edo herriko bi argazkiren (bata antzinakoa eta bestea modernoa) arteko 
desberdintasunak bereizten ditu, eta denboran izan diren aldaketez jabetzen da.

178-179 c

Bideo batean, pertsonen janzkerak historian zehar izan dituen aldaketak bereizten ditu. 180-181 d

Bere herriko museoak, monumentuak eta aurriak identifikatzen ditu, eta badaki 
antzinako garaietako aztarnak ikusteko lekuak direla.

182-183 f  g

Arte adierazpenak Historia ulertzeko oso garrantzitsuak direla jabetzen da. 184 f  g

Bere hiriak edo herriak edota inguruko beste batek zenbateko antzinatasuna duen 
jabetzen da, aztarnategi arkeologiko baten bidez.

185 g

Irudiak edo argazkiak antzinatasunaren arabera ordenatzen ditu. 186-187 c

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Elkarrizketa egiten dio adineko pertsona bati, azken berrogeita hamar urteetan aldatu 
den objekturen baten edo ohituraren baten berri jakiteko.

176-177 b

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Bere hirian edo herrian denboraren joanean izan diren aldaketak irudikatzeko, horma 
irudiaren teknika erabiltzen du.

178-179 c

Beste garai batzuetako objektuak marraztu eta ikaskideei erakusten dizkie. 180-181 b

Bere hiriko edo herriko monumentuen kultura eta arte balioaz jabetzen da, argazki 
erakusketa baten bitartez.

182-183 g

Aztarnategi arkeologikoak kontserbatzearen garrantziaz jabetzen da, eta artistikoki 
adierazten du.

185 g

12. unitatea. Denbora oharkabean joaten da!


