
2

Programazioak

Plastika

LEHEN HEZKUNTZA
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1. unitatea. Lerroen bidez marrazten

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Giza irudien jarrerak bereiztea.
Ea identifikatzen dituen eszenan agertzen diren giza irudiei 
dagozkien lerro bidezko gorputz eskemak.

Giza irudia gorputz eskemen bidez irudikatzea.
Ea erabiltzen dituen lerro bidezko gorputz eskemak erabilt-
zen, giza irudiak irudikatzeko.

Irudikatutako elementuaren antzeko testura duten 
materialak erabiltzea. Ea espazioak betetzen dituen zelofan paperaz, ehun iragaz-

gaitzaren itxura emateko.
Azalerak emandako espazioari egokituz betetzea.

Hiru dimentsioko irudiak lortzea azalera lau batetik
abiatuta. Ea garapen bat mozten, tolesten eta itsasten duen, aterki ba-

ten goiko zatia muntatzeko.
Kodeetan adierazitako informazioa aplikatzea.

Hiru dimentsioko irudiak eraikitzea modelatuz
eta muntatuz.

Ea modelatzen eta muntatzen dituen giza irudiaren atal ga-
rrantzitsuenak.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

•  Ikusizko pertzepzioa eta bereizketa: giza irudia zenbait 
jarreratan

•  Giza irudiaren irudikapena: lerro bidezko gorputz 
eskemak

•  Testura artifizialak: ehun iragazgaitzak

•  Emandako espazioari egokitzea

•  Lerro kodea

•  Hirudimentsiokotasuna: garapen errazak

•  Modelatzea eta piezak muntatzea

EDUKIAK

Gorputza. Eskeletoa eta giharrak. Arnasketa eta arnas 
aparatua. Digestio aparatua eta digestioa. Lokomozio, 
digestio eta arnas aparatuari eragiten dieten ohiko 
gaixotasunak.

INTERESGUNEAK
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or.

Matematikarako gaitasuna Ea bereizten dituen planoa eta bolumena. 7

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea bereizten dituen giza gorputzaren atal nagusiak. 4, 9

Ea identifikatzen dituen material iragazgaitzak. 6

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea ulertzen duen kode bidez adierazitako informazioa. 7

Ea ulertzen duen argazki sekuentzia baten bidez emandako informazioa. 9

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea lotzen dituen gorputz eskemak haiei dagokien giza irudiaren 
irudikapenekin.

4

Ea lotzen duen materialaren ezaugarriak irudikatutako elementuaren 
materialaren ezaugarriekin.

6

Ea modelatua eta muntaketa erabiltzen duen, giza irudia irudikatzeko. 9

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea prozedurak ondorioztatzen dituen, ereduak oinarri hartuta. 5

Ea jarraitzen dion ezarritako prozedurari, teknika berriak erabiltzerakoan. 9

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea askatasunez aukeratzen dituen zenbait aukera plastiko. 5

 OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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2. unitatea. Bai artista osasuntsuak!

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Behaketa gaitasuna garatzea. Ea identifikatzen eta hautatzen dituen irudi bati dagozkion 
piezak.Atalak osotasunarekin lotzea.

Giza irudia mugimenduan irudikatzea, gorputz eskemen 
bidez. Ea marrazten dituen lerro bidezko gorputz eskemak, mugi-

menduan dauden giza irudiak irudikatzeko.
Lerro bidezko gorputz eskemak trazatzea oinarrizko formez.

Kolore primarioak eta sekundarioak lantzen hastea.
Ea erabiltzen dituen kolore sekundariodun argizari zuriak, 
fruituak osatzeko.

Seinaleak eta piktogramak diseinatzen hastea.
Ea asmatzen eta marrazten duen emandako jarduera bati da-
gokion piktograma eta seinalea.

Norberaren bizipenak eta egoerak irudikatzea.
Ea askatasunez marrazten duen bere aisialdiarekin lotuta da-
goen jarduera bat.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

•  Ikusizko pertzepzioa eta bereizketa: osotasun baten atalak

•  Giza irudiaren irudikapena mugimenduan dagoela

•  Lerro bidezko gorputz eskemak, oinarrizko formen bidez

•  Kolore primarioak eta sekundarioak

•  Seinaleak eta piktogramak

•  Sormena aurretik ikasitakotik abiatuta

•  Ingurune afektiboaren irudikapena: jolas jarduera

•  Marrazketa librea

EDUKIAK

Osasuna eta gaixotasuna. Osasuna eta osasuntsu 
egoteko ohitura osasungarriak. Elikagaien piramidea. 
Kirol motak eta kirol ohiturak. Lanak eta aisialdia 
antolatzea. Etxean portaera egokia izatea, istripurik ez 
izateko

INTERESGUNEAK
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or.

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea badakien ohitura osasuntsuak zein diren badaki. 10, 11, 12, 13

Ea lotzen dituen sasoiko fruituak haiei dagozkien kolore 
sekundarioekin.

12

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea ulertzen duen piktogrametan adierazitako informazioa. 13

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea aitortzen duen lerroaren adierazpen balioa. 11

Ea lausotze teknika erabiltzen duen azalera zabaletan zein azalera 
txikietan.

12

Ea diseinatzen dituen jarduera batekin lotutako piktograma bat eta 
seinale bat.

13, 14

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea prozedurak ondorioztatzen dituen ereduak oinarri hartuta. 11, 13

Ea egoki aplikatzen duen aurretik ikasitakoa. 14

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea sormenez diseinatzen dituen piktogramak eta seinaleak. 13, 14

Ea inhibiziorik gabe jarduten duen bere obrak egiterakoan. 15

 OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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3. unitatea. Koloretako lumak eta ileak!

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zenbait testura natural bereiztea.
Ea eszena batean, badakien eszenaren zatiak zer animaliari 
dagozkion.

Testura naturalak antzeratzea orbanak eta lerroak erabiliz. Ea irudikatzen duen lehoi baten kalparra, esgrafiatuaren tek-
nika erabiliz.Esgrafiatuaren teknika erabiltzea bi kolorerekin.

Testura naturalak antzeratzea collagea erabiliz.
Ea itsasten dituen argizari gogorrezko txirbilak, txori baten 
lumak irudikatzeko.

Eskema geometrikoak erabiltzea, marrazteko: 
zirkunferentziak. 

Ea marrazten dituen zenbait animaliaren buruak, eskema ber-
bera erabiliz: bi zirkunferentzia, bata bestearen barruan.

Formak zehaztea orbanak abiapuntu hartuta. Ea orbanetan animaliak identifikatzen eta marrazten dituen.

Hizkuntza plastikoa erabiltzea, ideiak eta sentimenduak 
adierazteko. Ea teknika eta material egokiak aukeratzen dituen, berak izan 

nahi lukeen animalia irudikatzeko.
Aurretik ikasitakoa sormenez erabiltzea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

•  Ikusizko pertzepzioa eta bereizketa: testura naturalak

•  Testura naturalak orbanak eta lerroak erabiliz: esgrafiatua

•  Testura naturalak argizari gogorrezko txirbilez collagea eginez

•  Eskema geometrikoak, marrazteko: zirkunferentziak

•  Orbanak irudi bihurtzea

•  Sormena, aurretik ikasitakoa oinarri hartuta: materialak 
aukeratzea

•  Ideiak eta sentimenduak irudikatzea

EDUKIAK

Animaliak. Izaki bizidunen eta izaki bizigabeen arteko 
aldeak. Ugaztunen eta hegaztien ezaugarri nagusiak.

INTERESGUNEAK
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or.

Matematikarako gaitasuna Ea zirkunferentziak erabiltzen dituen marrazketa eskema moduan. 19

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea teknika plastikoak erabiltzen dituen, animalien ezaugarri fisikoak 
irudikatzeko.

17, 18

Ea erakusten duen animalien formak badakizkiela. 20

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea bereizten dituen irudi batekoak diren zatiak, kolorean eta testuran 
oinarrituta.

16

Ea esgrafiatua eta collagea erabiltzen dituen, testura naturalak irudikatzeko. 17, 18

Ea aintzat hartzen duen kolore orbanaren balio plastikoa. 20

Ea prozedurak ondorioztatzen dituen, ereduak oinarri hartuta. 17, 18

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea abstrakzio gaitasuna erabiltzen duen, arketipoak erabiliz. 19, 20

Ea bere kasa eta sormenez planifikatzen dituen jarduerak. 19

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea askatasunez aukeratzen dituen teknikak eta materialak, irudikatu nahi 
duen animalia kontuan hartuta.

21

 OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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4. unitatea. Apainduradun animaliak!

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Artelanen iruzkinak egiten hastea. Ea badakien eskultura batean irudikatutako animalia zein den,
bai eta zer kolore erabili diren ere.Kultura eta arte ondareko lanen berri izatea.

Testura naturalak antzeratzea: ezkatak.

Ea arrain bat osatzen duen, tenpera hatzez estanpatuz. 

Ea plastilinazko bolatxoak modelatzen eta zapaltzen dituen, 
suge bat osatzeko

Simetria aurkitzea naturako formetan.
Ea osatzen duen igel baten irudi bat, simetria ardatza eta le-
rro erreferentziak abiapuntu hartuta.

Makiladun txotxongiloa eraikitzea.
Ea irudia mozten eta egurrezko makila itsasten duen 
atzeko aldean.

Formak zehaztea kolore orbanetatik abiatuta.
Ea animaliak identifikatzen eta marrazten dituen, orbanetatik 
abiatuta.

Aurretiko ezagutzak aplikatzea.
Ea hautatzen dituen plastikako teknikak eta materialak, 
dordoka baten maskorra irudikatzeko.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

•  Ikusizko pertzepzioa eta bereizketa: forma eta kolorea

•  Artelanen iruzkina 

•  Testura naturalak: ezkatak

•  Hatzekin estanpatzea

•  Plastilina modelatzea

•  Simetria, ardatza eta lerro erreferentziak emanda

•  Makiladun txotxongiloa egitea

•  Sormena, aurretik ikasitakotik abiatuta

EDUKIAK

Animaliak Narrastien, anfibioen eta arrainen ezaugarri 
orokorrak. Animalia ornogabeak: intsektuak. 
Animaliekiko errespetua.

INTERESGUNEAK



Proposamen didaktikoa  43

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or.

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea hizkuntza idatzia erabiltzen duen, irudiak aztertzeko. 22

Matematikarako gaitasuna Ea simetria erabiltzen duen, irudiak osatzeko 25

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea bereizten dituen naturako formak eskulturetan. 22

Ea bereizten dituen ezaugarri fisikoak animalietan: ezkatak 23, 24

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea aztertzen dituen kultura eta arte ondareko lanak. 22

Ea teknika plastikoak aplikatzen dituen: hatzekin estanpatzea. 23

Ea teknika plastikoak aplikatzen dituen: modelatua 24

Ea egiten duen makiladun txotxongiloa. 25

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea plastikako prozedurak ondorioztatzen dituen, ereduetatik abiatuta. 23, 24

Ea aurretik ikasitakoa aplikatzen duen bere ekoizpenetan. 27

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea askatasunez aukeratzen dituen plastikako teknikak eta materialak. 27

 OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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5. unitatea. Lorategian margotzen

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Behaketa gaitasuna garatzea.
Ea bereizten eta hautatzen dituen irudi bati dagozkion piezak.

Atalak osotasunarekin lotzea.

Artelan garrantzitsuen antzekoak egitea. Ea tenpera estanpatzen duen kotoizko txotx batez, Vincent 
van Gogh-en pintura bateko loreak antzeratzeko.Formak sortzea orbanetatik abiatuta.

Testura naturalak antzeratzea.
Ea zeta papera urratzen, zimurtzen eta itsasten duen, zu-
haixken testura irudikatzeko.

Hiru dimentsioko irudiak lortzea, azalera lau batetik 
abiatuta. Ea muntatzen dituen zuhaitz baten piezak, eta adaburua 

osatzen duen, zeta paper zati zimurtuak erabiliz.
Aurretik ikasitako teknikak aplikatzea.

Naturalaren kopiak egiten hastea.
Ea naturaletik opiatzen duen eskola inguruneko landarea.

Inguruneko naturako formak irudikatzea: landareak.

HELBUrUAk ETA EBALUAziO irizPiDEAk 

•  Ikusizko pertzepzioa eta bereizketa: osotasun baten zatiak

•  Artelanen antzekoak egitea

•  Formak, orbanetatik abiatuta: estanpazioa

•  Testura naturalen imitazioa: landaredia

•  Hirudimentsiokotasuna: muntaketa

•  Aurretik ikasitakoaren berrikusketa

•  Naturaletik kopiatzea

•  Inguruneko naturako formak: landareak.

EDUkiAk

Landareak. Landare motak eta landareen atalak. 
Ugalketa, arnasketa eta elikadura. Landareen eta bizi 
diren ingurunearen arteko harremana. Erreakzio 
kimikoa.

inTErESGUnEAk
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or.

Matematikarako gaitasuna Ea bereizten dituen planoa eta bolumena. 31, 32

Zientzia, teknologia eta osasun  
kulturarako gaitasuna

Ea bereizten dituen zuhaitz baten zati ikusgai nagusiak. 28

Ea naturako formak bereizten eta haien testura irudikatzen duen. 30

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea bereizten dituen irudi bati dagozkion zatiak eta irudiari ez dagozkionak. 28

Ea estanpazioa aplikatzen duen, artelanak birsortzeko 29

Ea zehaztasunez erabiltzen dituen zenbait teknika plastiko: moztea, 
muntatzea, papera urratzea eta zimurtzea, eta itsastea.

31, 32

Ea hautatzen duen ikusizko informazio garrantzitsua, naturaletik 
kopiatzeko.

33

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea prozedurak induzitzen dituen, ereduetatik abiatuta. 31, 32

Ea aurretik ikasitakoa aplikatzen duen bere ekoizpenetan. 33

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea bere bilaketa irizpideak ezartzen dituen. 28

Ea bere kasa konpontzen dituen teknika berriek sorrarazitako zailtasunak. 29

OinArrizkO GAiTASUnAk
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6. unitatea. Paisaia zoragarriak

•  Artelanen iruzkinak: ideiak eta sentimenduak

•  Natura inguruneko elementuak: urtaroak

•  Enkoadraketa lantzen hastea

•  Espazio erlazioak: gertu-handia, urrun-txikia

•  Ibilbideak aztertzea

•  Sormena, aurretik ikasitakotik abiatuta

EDUKIAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Artelanen iruzkinak egiten hastea. Ea aukeratzen dituen artelanak sorrarazten dizkion sentsa-
zioak eta titulu bat asmatzen dion lanari.Artelan batek sorrarazitako sentimenduak identifikatzea.

Urtaro bakoitzeko berezko forma eta koloreak identifikatzea. Ea klariona erabiltzen duen, urtaro bakoitzeko elementu 
bereizgarriak irudikatzeko.Klarionaren aukera plastikoak ikustea. 

Enkoadraketa kontzeptua lantzen hastea. Ea marrazten duen paisaia osatzeko falta den zatia.

Gertu-handia eta urrun-txikia kontzeptuen arteko 
erlazioak ezartzea.

Ea mozten eta distantziaren arabera kokatzen dituen zenbait 
neurritako etxeak.

Espazioa irudikatzeko zenbait moduren berri izatea: 
mapak.

Ea ibilbide zuzena zein den adierazten duen mapa batean.

Aurretiko ezagutzak aplikatzea norberaren sorkuntzetan. Ea marrazten duen neguko paisaia bat, elementuen neurria 
distantziaren arabera aldatuz.Sormena garatzea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

Paisaia. Paisaia motak eta haren ezaugarri 
bereizgarriak. Paisaiak urtaro bakoitzean. Landa paisaia 
eta hiriak. Giza jarduerak paisaian duen eragina. 
Orientazioa eta mapen erabilera. Kutsadura.

INTERESGUNEAK
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or.

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea hizkuntza idatzia erabiltzen duen, irudiak aztertzeko. 34

Ea hizkuntza idatzia eta piktogramak erabiltzen dituen, jardueretako 
aginduak irakurtzeko.

38

Matematikarako gaitasuna Ea erabiltzen dituen gertu, urrun, handia eta txikia kontzeptuak. 37

Ea adierazten duen ibilbideetan bide zuzena zein den. 38

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea lotzen dituen naturako elementuak dagokien urtaroarekin. 35

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea aztertzen dituen kultura eta arte ondareko lanak. 34

Ea intuizioz erabiltzen duen enkoadraketa kontzeptua. 36

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea ondorioztatzen duen irudi baten eduki osoa haren zatietatik abiatuta. 36

Ea aurretiko ezagutzak erabiltzen dituen, bere ekoizpenak egiteko. 39

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea bere kasa konpontzen dituen konposizio zailtasunak. 36

 OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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7. unitatea. Hara zenbat puntu
     dauden zeruan!

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Formaz eta kolorez antzekoak diren elementuak bereiztea.

Ea lotzen dituen puntuak eta zirkuluak izarrekin eta planete-
kin.

Ea badakien marrazkiarekin bat ez datozen planetak eta izarra 
zein diren.

Egunetik gauera pasatzean sortzen diren kolore aldaketak 
irudikatzea.

Ea gaueko paisaia kolore ilunak erabiliz osatzen duen, eta 
leku egokietan erabiltzen dituen, gainera, koloreak.

Txantiloiz pintatzeko teknikan murgiltzea. Ea modu antolatuan zulatzen, margotzen, lausotzen eta pun-
tuz margotzen duen, planetak eta izarrak irudikatzeko.Naturako formak irudikatzea: planetak eta izarrak.

Mezuak interpretatzea kolore eta forma kodeetan 
oinarrituta.

Ea ikurrak eta letrak marrazten eta idazten dituen, ekologiari 
buruzko mezu bat argitzeko. 

Konposizio gaitasuna garatzea. Ea konposizio bat egiten duen, moztutako planetak itsatsiz, 
eta puntuz margotuz, izarrak irudikatzeko.Aurretik ikasitakoa askatasunez aplikatzea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

•  Ikusizko pertzepzioa eta bereizketa: forma eta kolorea

•  Puntua eta zirkulua

•  Naturako formak: izarrak eta planetak

•  Eguneko eta gaueko koloreak

•  Txantiloiz pintatzen hastea

•  Puntuz marraztea argizari bigunez

•  Ikurren eta letren kodea

•  Espazio antolaketa: konposizioa

EDUKIAK

Lurra, Eguzkia eta Ilargia. Lurra: deskribapena, atalak 
eta higidura. Atmosfera. Ilargia: ilargi faseak. Egunaren 
atalak: goiza, arratsaldea eta gaua. Urtaroak. Eguzkia 
eta izarrak.

INTERESGUNEAK
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or.

Matematikarako gaitasuna Ea puntua eta zirkulua aurkitzen dituen natura ingurunean. 40

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea ikusten dituen egunaren eta gauaren arteko desberdintasun 
kromatikoak.

41

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea aplikatzen duen kodeetako informazioa, mezuak sortzeko. 46

Gizarte eta herritartasunerako 
gaitasuna

Ea ekologia balioak adierazten dituen bere lan plastikoetan. 46

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea erabiltzen dituen kolore argiak eta ilunak, argi aldaketak adierazteko. 41

Ea erabiltzen duen txantiloiz margotzearen teknika, zehatz eta 
garbitasunez.

43, 45

Ea intuizioz ebazten dituen konposizio jarduerak. 47

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea ezarritako prozedura erabiltzen duen teknika berriak erabiltzerakoan. 43, 45

Ea aurretik ikasitakoa erabiltzen duen bere ekoizpen plastikoetan. 47

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea ezartzen dituen bere bilaketa irizpideak. 40

Ea bere kasa aukeratzen duen zer kolore aplikatu behar dituen. 41
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8. unitatea. Materialekin probak
       egiten

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zenbait gauza zer materialez eginda dauden bereiztea.
Ea lotzen dituen gauzak horiek egiteko erabili diren materia-
lekin.

Materialen propietateak bereiztea: ikusizko testura.
Ea lerroak eta puntuak erabiltzen dituen, egurraren eta grani-
toaren testura irudikatzeko.Naturako elementuetan oinarrizko elementu plastikoak 

(lerroa eta puntua) daudela ikustea.

Materialen propietateak bereiztea: ukimenezko testura.
Ea ehuna eta arkatzen txirbilak itsasten dituen mugatutako 
guneetan.

Materialen propietate fisikoak bereiztea: gogortasuna.
Ea marrazten dituen buztinezko, harrizko eta burdinazko es-
kulturak, material horien gogortasunaren arabera. 

Norberaren lanetan beste artelan batzuetan ikusitako 
ideiak edo elementuak aplikatzea.

Ea osatzen duen eskultura bat, haren zati bat asmatuz eta 
marraztuz.

Hiru dimentsioko lan plastikoak egitea.
Ea egiten duen, eskultura bat bota egin ohi diren materialak 
erabiliz.Bota egin ohi diren materialen ezaugarri plastikoak 

baliatzea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

•  Materialak identifikatzea

•  Ikusizko eta ukimenezko testurak

•  Puntua eta lerroa

•  Materialen propietate fisikoak: gogortasuna

•  Materialak berrerabiltzea eskulturan

•  Sormenezko marrazketa

EDUKIAK

Materialak, indarrak eta soinua. Materialak: 
propietateak, jatorria, erabilera eta aurrezpena. 
Indarrak: motak eta eraginak. Soinuaren ezaugarriak 
eta igorpena. Zarata eta hots kutsadura. Zaborrak 
banatzeko edukiontziak. Materialak birziklatzea eta 
berrerabiltzea.

INTERESGUNEAK
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Gaitasuna Adierazlea Or.

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea lotzen dituen gauzak horiek egiteko erabili diren material naturalekin. 48

Ea bereizten duen naturako elementuen: egurra eta granitoa. 49

Ea bereizten duen natura inguruneko materialen gogortasun maila. 51

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna 

Ea aplikatzen duen kode moduan adierazitako informazioa. 51

Gizarte eta herritartasunerako 
gaitasuna

Ea erabiltzen dituen bota egin ohi diren materialak bere lan plastikoetan. 50, 53

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea puntuak eta lerroak erabiltzen dituen, ikusizko testurak irudikatzeko. 49

Ea ukimenezko testurak erabiltzen dituen jarduera plastikoetan. 50

Ea erabiltzen dituen, bere lanetan, artelanetan ikusitako ideiak. 52

Ea egiten dituen hiru dimentsioko jarduera plastikoak. 53

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea plastikako prozedurak ondorioztatzen dituen, eredu batetik abiatuta. 49

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea bere kasa eta sormenez burutzen dituen plastikako jarduerak. 52
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9. unitatea. Artisten auzoa

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Oinarrizko forma geometrikoak bereiztea: triangelua, karra-
tua, zirkulua eta laukizuzena.

Ea zenbatzen duen irudi bat osatzen duten triangeluen, 
karratuen, zirkuluen eta laukizuzenen kopurua.

Konposizio gaitasuna garatzea.
Ea forma geometrikoak konbinatzen dituen, eraikin bat 
irudikatzeko.

Txandakako erritmoa erabiltzea: bi kolore eta bi forma. Ea estanpatzen dituen klarion bat eta dado bat, girlanda 
bat irudikatzeko.Estanpazioak egitea objektuekin: klariona, dadoa.

Planoaren eta aurretiko bistaren arteko lotura ikusten hastea.
Ea identifikatzen dituen aurretik eta goitik irudikatutako 
elementuak.Espazioa irudikatzeko zenbait forma ikustea: 

aurretiko bista eta goitiko bista.

Espazioa irudikatzeko zenbait forma ikustea: maketa.
Ea eraikitzen duen plaza baten maketa.

Bi dimentsioetatik hiru dimentsioetarako urratsak ondorioztatzea.

Aurrealdea kontzeptua lantzen hastea. Ea marrazten duen  bere etxebizitzaren aurrealdea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

•  Forma geometrikoak: triangelua, karratua, zirkulua eta 
laukizuzena

•  Konposizioa: forma geometrikoen konbinazioa

•  Txandakako erritmoa: bi forma eta bi kolore

•  Objektuen estanpazioa: klariona eta dadoa

•  Planoa-altxaera erlazioa lantzen hastea

•  Hirudimentsiokotasuna: maketa

•  Aurrealdearen kontzeptua lantzen hastea

EDUKIAK

Auzoa eta herria. Auzoa: motak eta elementu 
adierazgarriak. Eraikin publikoak eta pribatuak: udala. 
Herria: herriko festak. Herria eta hiria. Kaleak zaintzea. 
Planoan orientatzea.

INTERESGUNEAK
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Gaitasuna Adierazlea Or.

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea hizkuntza idatzia erabiltzen duen ekoizpen plastikoetan. 58

Matematikarako gaitasuna Ea forma geometrikoak bereizten dituen: triangelua, karratua, zirkulua eta 
laukizuzena.

54, 55

Ea espazio nozioak erabiltzen dituen, marrazkiak osatzeko. 59

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea bereizten dituen ingurune artifizialeko elementuak. 54

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna 

Ea ulertzen duen argazki sekuentzia batean aurkeztutako informazioa. 60

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea irudiak sortzen dituen, forma geometrikoak konbinatuz. 57 

Ea erabiltzen duen txandakako kolore eta forma erritmoa. 58

Ez identifikatzen dituen zenbait ikuspuntutatik aurkeztutako objektuak. 59

Ea ondorioztatzen dituen bi dimentsioetatik hiru dimentsioetarako urratsak. 60

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea plastikako prozedurak ondorioztatzen dituen ereduetatik abiatuta. 57, 58

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea egoki aukeratzen dituen teknikak eta materialak. 61
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10. unitatea. Eskulanak!

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Irudiei behatzeko eta haiek aztertzeko gaitasuna garatzea. Ea identifikatzen dituen artelan baten gaia eta gertu eta urrun 
dauden pertsonaiak.Artelanen iruzkinak egiten hastea.

Ohiko materialekin esperimentatzea: dilistak eta arroza. Ea osatzen den saski baten irudia, arroza eta dilistak itsatsiz.

Konposizio gaitasuna garatzea. Ea irudiak kalkatzen, margotzen, mozten eta itsasten dituen, 
eszena bat sortzeko.Teknika plastikoak zehaztasunez erabiltzea.

Frottagearen teknika lantzen hastea.
Ea adierazten duen gaztaren kanpoko testura, frottagearen tek-
nika erabiliz.

Objektuen kokapena aztertzea, espazioarekiko: aurrean 
eta atzean.

Ea margotzen dituen pitxerren marrazkiak, batzuk beste ba-
tzuen aurrean edo atzean kokatzeko.

Katilu bat modelatzea buztinez. Ea modelatzen duen buztinezko katilu bat, eta zaku ehunez 
inprimatuz apaintzen duen.Buztinez inprimatzeak egitea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

•  Artelanen iruzkina: gaia

•  Ikusizko pertzepzioa eta bereizketa: gertu eta urrun

•  Esperimentazioa materialekin: arroza eta dilistak

•  Irudiak kalkatzea

•  Konposizioa

• Frottagearen teknika erabiltzen hastea

•  Espazio erlazioak: aurrean eta atzean

•  Buztinez modelatzea eta inprimatzea: katilua

EDUKIAK

Lana: lehen sektorea eta bigarren sektorea. 
Nekazaritza, abeltzaintza, meatzaritza eta arrantza. 
Prozesuak, lanbideak, eta haiei lotutako lanabesak eta 
makinak. Lehengaiak eta landutako produktuak. 
Industria eta artisautza: lantegiak eta fabrikak.

INTERESGUNEAK
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Gaitasuna Adierazlea Or.

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea hizkuntza idatzia erabiltzen duen, irudiak aztertzeko. 62

Matematikarako gaitasuna Ea erakusten duen aurrean/atzean espazio erlazioa ulertzen duela. 66

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea bereizten dituen lehen sektoreko jarduerak. 62, 64

Ea erabiltzen dituen zerealak eta lekaleak jarduera plastikoetan. 63

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea aztertzen dituen kultura eta arte ondareko lanak. 62

Ea zehaztasunez erabiltzen dituen zenbait teknika plastiko: kalkatzea, 
moztea, muntatzea eta itsastea.

64

Ea Frottagea erabiltzen duen, testurak irudikatzeko. 65

Ea egiten dituen hiru dimentsioko lanak: buztinez modelatzea. 67

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea prozedurak ondorioztatzen dituen, eredu batetik abiatuta. 63, 66

Norberaren autonomia eta 
ekimenerakoa

Ea bere kasa konpontzen dituen konposizio zailtasunak. 64

Ea bere kasa konpontzen dituen teknika berri bat erabiltzeak dakartzan 
zailtasunak.

65
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11. unitatea. Azoka koloretsua

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Irudi sekuentziatuak lantzen hastea. Ea binetak ordenatzen dituen, sekuentzia zuzena ezartzeko.

Kolore konbinazioak egitea. Ea sortzen dituen hiru kolore konbinazio ezberdin.

Irudiei behatzeko eta haiek aztertzeko gaitasuna 
garatzea. Ea aukeratzen duen garraiobide baten argazki bat, eta ea 

idazten duen horretan bereizten dituen koloreen eta forma 
geometrikoen izena.Ingurune artifizialeko elementu plastikoak aztertzea: 

kolorea eta forma.

Horma irudiak egiten hastea. Ea diseinatzen duen publizitateko horma irudi bat beste ba-
tean ikusitako koloreak erabiliz.Horma irudi bateko elementu grafikoak aztertzea: kolorea.

Hiru dimentsioko lanak egitea. Ea egiten duen azokako postu bat, bota egin ohi diren mate-
rialak erabiliz.Eraikuntza eta muntatze tekniketan sakontzea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

•  Irudien sekuentziazioa: komikia

•  Kolore konbinazio askeak

•  Inguruneko irudien deskribapena: 
garraiobideak

•  Ikusizko pertzepzioa eta bereizketa: kolorea eta forma 
geometrikoak

•  Horma irudiak egiten hastea

•  Hirudimentsiokotasuna: eraikitzea eta muntatzea

EDUKIAK

Lana: hirugarren sektorea. Zerbitzuak: zerbitzuekin 
lotutako lanbideak. Merkataritza. Dirua. Dendak. 
Garraiobideak: motak eta harekin lotutako lanbideak. 
Komunikabideak: motak, funtzioak eta harekin lotutako 
lanbideak. Kontsumo hezkuntza.

INTERESGUNEAK
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Gaitasuna Adierazlea Or.

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea ikusten duen komikiko hizkuntza idatziaren eta ikusizkoaren arteko 
erlazioa.

68

Ea hizkuntza idatzia erabiltzen duen, irudiak aztertzeko. 70

Matematikarako gaitasuna Ea erakusten duen sekuentzia kontzeptua ulertzen duela. 68

Ea forma geometrikoak bereizten dituen ingurune artifizialeko 
elementuetan.

70

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea bereizten dituen hirugarren sektoreko jarduerak: merkataritza. 69

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna 

Ea zehazten duen horma irudi batean adierazi beharreko informazioa. 71

Gizarte eta herritartasunerako 
gaitasuna

Ea inguruneko materialak berrerabiltzen dituen bere ekoizpen plastikoetan. 73

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea kolore konbinazioak egiten dituen. 69

Ea elementu plastikoak bereizten dituen horma irudietan. 71

Ea egiten dituen hiru dimentsioko lan plastikoak. 73

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea sormena erabiltzen duen bere lan plastikoetan. 69, 71
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12. unitatea. Antzinako lanetan
   murgiltzen

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Ahoz komunikatzea artelanak sorrarazten dizkion inpresioak.
Ea adierazten duen ematen zaizkion monumentuetan zaha-
rrena zein den.

Artelan baten bertsio gidatua egitea.
Ea osatzen duen egiptoar pintura baten marrazkia, pintura 
horretan erabilitakoez bestelako koloreak erabiliz.

Sortzaile handien izenak eta haien lanbideak jakitea.
Ea zuzen idazten dituen testuan adierazitako artisten izena 
eta lanbidea.

Norberaren inguruneko arte ondareko lanak ezagutzea.
Ea bereizten duen bere inguruneko artelan batean irudika-
tutako forma.

Erakusketetan eta museoetan bete beharreko arauak zein 
diren jakitea eta betetzea.

Ea badakien zer esanahi duten debeku seinaleek, eta behar 
den lekuan jartzen dituen.

Irudizko mundua irudikatzen duten artelanak egitea.
Ea eszena bat marrazten duen, gaztelu baten iruditik abia-
tuta.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

•  Artelanen iruzkina: antzinatasuna

•  Inguruneko elementu artifizialak: arkitektura

•  Kolorearen sormenezko erabilera

•  Artista garrantzitsuak eta arte lanbideak

•  Arte inguruneko elementu plastikoak: forma

•  Museoetan bete beharreko portaera arauak

•  Seinaleak eta piktogramak

•  Irudizko munduaren irudikapena

EDUKIAK

Denboraren joana. Iragana, oraina eta etorkizuna. 
Antzinakoa eta modernoa. Bizitzan denboraren 
joanarekin izaten diren aldaketak. Bizitza beste garai 
batzuetan: ezaugarriak. Gertaera historiko eta 
pertsonaia garrantzitsuak.

INTERESGUNEAK
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Gaitasuna Adierazlea Or.

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea ahoz azaltzen dituen artelanak sorrarazten dizkion inpresioak. 74

Ea hizkuntza idatzia erabiltzen duen jarduera plastikoak egiterakoan. 76, 77

Matematikarako gaitasuna Ea erakusten duen espazio antolaketako gaitasuna. 79

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea ondorioztatzen duen monumentu bat beste bat baino zaharragoa dela. 74

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna 

Ea ulertzen duen seinaleetan eta piktogrametan adierazitako informazioa. 78

Gizarte eta herritartasunerako 
gaitasuna

Ea badakien museoetan zer portaera arau bete behar diren. 78

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea aztertzen dituen Kultura eta arte ondareko lanak. 74, 76, 77

Ea erabiltzen dituen antzinako Egiptoko irudikapenak jarduera 
plastikoetan.

75

Ea arte lanbideak bereizten dituen: pintorea, eskultorea eta arkitektoa. 76

Ea eszena baten plangintza egiten duen, elementuetako batetik abiatuta. 79

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea ezartzen dituen bere irizpide estetikoak. 77

Ea sormena erabiltzen duen jarduera plastikoetan. 79
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