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0 Kaixo berriro. Ami naiz… 
6. or.

Berriro topatzea. Amiren aurkezpena Amiren aurkezpena. Ahozko narrazioaren 
tradizioa. Denboraren lerroa. Salbamenaren 
Historia.

1 Elkarrekin mundua zaintzen dugu
10. or.

Natura zaintzea. Eta Jainkoak guztia sortu zuen

(Munduaren sorrera)

Jainkoak bere irudiko egin gintuen. 
Maitatzeko eta eraikitzeko gai egin gintuen. 
Jainkoak maite gaitu: bere seme-alabak gara. 
Pertsonak zoriontsuak gara Kreazioarekin eta 
zaintzen ikasten dugu.

Jainkoak gizona eta 
emakumea sortu 
zituen. Lanbideak: 
Kreazioan Jainkoari 
lagunduz.

Kreazioa:

Jainkoak gizona eta emakumea bere irudiko 
egin ditu.  Maite gaitu, eta horrek zoriontsu 
egiten gaitu. Sortutako guztia egin digu 
opari, hura zaindu eta hartaz goza 
dezagun.

2 Bibliak irakatsi egiten digu 
18. or.

Liburuek istorioak dituzte. Moisesen historia

(Moises eta Hamar Aginduak)

Jainkoak pertsonekin hitz egiten du. Biblia: 
Itun Zaharra eta Berria. Lau ebanjelioak. 
Aginduak: Jainkoaren maitasunaren 
adierazpena eta giza jarreraren araua. 
Salbamenaren Historia.

Zenbait erlijiotako 
liburu sakratuak.

Biblia:

Kristauen liburu sakratua da. 
Jainkoaren Hitza da kristauentzat. 
Bi zati ditu: Itun Zaharra eta Itun Berria.

3 Eguberriak, ospatzeko garaia
26. or.

Eguberrietako sinboloak  
eta hitzak.

Oso izar distiratsua

(Jesusen jaiotza. Artzainen gurtza  
eta Errege Magoak)

Abendualdia. Jainkoak gu maitatzen 
gaituelako eta gu salbatzeko egin zen gizon. 
Jesus Salbatzailea da. Eguberriak zoriontsu 
egoteko eta bihotz onekoak izateko jaiak 
dira.

Munduko beste 
herrialde batzuetan 
Eguberriak ospatzea.

Eguberriak:

Abenduan Eguberriak ospatzeko prestatzen 
gara. Jesusen jaiotza; hark zoriontasun 
mezua ekartzen digu. Jesus Salbatzailea da.

Eguberriak ospatzen ditugu 34. or.
Eguberriak. Abenduko egutegia eta Eguberrietako gozoa.
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4 Berri onak jasotzen
38. or.

Gurasoek seme-alabei 
ematen dieten maitasuna.

Bi etxeak

(Bi etxeen parabola)

Ebanjelioak: Berri Ona. Parabolak: ereilea eta 
bi etxeak. Jainkoaren Erreinua eraikitzen 
dugu. Otoitzaren balioa.

Jainkoen izena 
erlijioetan.

Jainkoak Biblian hitz egiten digu:

Maitasuna erakusten digu. Ebanjelioa haren 
Berri Ona da.  Jesusek parabolen bidez 
erakusten digu.

5 Gauzak ondo egiten ikasi
46. or.

Besteei laguntzea. Samariar ona

(Samariar onaren parabola)

Jesusek Jainkoaren Erreinua erakusten digu. 
Samariar ona: hurkoa. Jesusen agindu berria. 
Zoriontasunak.  
Pertsonen borondatea.

GKEak. Jesusek irakasten digu:

Jainkoaren Erreinua nolakoa den. Gure hurkoa 
nor den. Besteei lagunduz, zoriontsu izaten.

6 Jesus gure bihotzean bizi da
54. or.

Lagunak izatea. Jesusen Pazkoa

(Azken Afaria. Jesusen nekaldia,  
heriotza eta piztuera)

Jesusen azken egunak. Jesusen heriotza eta 
piztuera. Pazkoa eta haren sinboloak. Aste 
Santuko eta Pazkoako tradizioak.

Aste Santuko 
tradizioak.

Aste Santuan:

Jesusen azken egunak gogoratzen ditugu. 
Jesusen piztuera ospatzen dugu. Zoriontsu 
gara, Jesus bizi delako.

Jolas gaitezen pixka bat 62. or.
Jolasa, entretenimendua. 0-6 unitateen berrikusketa.

H
IR

U
G

A
R

R
EN

 H
IR

U
H

IL
EK

O
A

7 Eliza. Familia bat gara
66. or.

Taldean lan egitea. Jesusen bataioa

(Joan bataiatzaileak Jordan ibaian 
bataiatu zuen Jesus)

Eliza, Jesusen jarraitzaileak. Jesusen 
bataioaren kontakizuna. Bataioa.  
Bataioaren sinboloak. Eliza gaur: presentzia 
eta misioa. Espiritua Elizaren gidaria da 
Jesusen mezua errealitate egiteko.

Espiritu olinpikoa. Eliza:

Jainkoaren seme-alaben familia da. 
Elkarrekin, Jesusen eginkizunarekin jarraitu 
behar dugu. Bataioaren bidez, Elizako 
kideak gara.

8 Maria Nazaretekoa
74. or.

Amek elkarri laguntzen 
diote.

Mariak bisita egin zion Elisabeti

(Mariak Elisabet lehengusua bisitatu 
zuen)

Ikustaldia. Maria Jesusen jarraitzailea da. 
Maria oso maite dugu kristauok. Mariaren 
balioak ikasten ditugu. Mariaren festa: 
maiatza.

Maria artean. Maria:

Kristau guztion ama da.  
Jesusen jarraitzailea da. Harekin ikasten dugu 
kristau onak izaten.

9 Kristauon ospakizunak
82. or.

Jaiak eta ospakizunak. Jesus lagunekin afaltzen

(Azken Afaria. Maitasun agindua)

Azken Afariaren kontakizuna. Igandea. 
Eukaristia. Jainkoarekin ospatzen eta hitz 
egiten dugu. Eliza eta sinboloak. Zeruko festa 
handia: Piztuera, Jesusek egin zuen bezala.

Elizak eta haien 
elementuak.

Kristauok:

Eliza osatzen dugu. Eukaristia ospatzen 
dugu. Zeruko festa handia itxaroten dugu.

Elkarrekin berrikusiko dugu 90. or.
Ikasitakoaren berrikusketa. 0-9 unitateen berrikusketa.

2. mailako 
edukien mapa
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20  Proposamen didaktikoa 

Trebetasunak Ebaluazio irizpideak

Jainkoak mundua eta pertsonak sortu dituela gogoratzea.
 Ea esaten duen Jainkoak mundua eta 

pertsonak sortu dituela.

Jainkoak pertsonak bere irudiko egin zituela jakitea. b  Ea badakien Jainkoaren irudia garela.

Jainkoak mundua maitasunaren ondorioz sortu zuela jakitea.
c  Ea adierazten duen Jainkoak maite gaituela eta 

horregatik sortu duela mundua.

Jainkoa gure Aita eta sortzailea dela jakitea. d  Ea Jainkoa Aita On moduan aitortzen duen.

Kreazioaren zaintza balioestea.
e  Ea badakien Kreazioa zaintzeak zer garrantzi 

duen.

Kreazioa zaintzen laguntzen duten ekintzak ezagutzea. f  Ea izendatzen dituen Kreazioa zaintzen 
laguntzen duten ekintzak.

Pertsona guztiak berdinak garela ikastea.
g  Ea gainerakoak errespetatzen dituen berdinak 

direla ulertuta.

1. unitatea: Elkarrekin mundua zaintzen dugu 
 Kreazioan Jainkoaren maitasuna ezagutuko dugu

 KONTZEPTUZKO EDUKIAK

 TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Jainko Aita eta Sortzailea.

• Jainkoak Kreazioa egin digu opari.

• Jainkoa gure Aita da.

• Jainkoaren maitasuna.

• Giza zoriontasuna.

• Pertsonen borondatea. 

• Jainkoak gizona eta emakumea sortu zituen, gure 
Aita da.

• Pertsonak zoriontsu gaude Kreazioarekin.

a
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Proposamen didaktikoa  21

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL JUNIOMAYOIRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasunak Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna 

Ea hitz egiten duen pertsonen eskubideei eta gizarteko balioei buruz. f  g

Ea irakurri, idatzi, entzun eta egiten dituen proposatutako jarduerak. a  b

Ea ezagutzen dituen unitate honetan dauden ingeleseko hitzak.

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea barneratzen duen gizonek eta emakumeek gauza berberak egin 
ditzaketela.

g

Ea Kreazioa zaindu beharreko gauza ona dela balioesten duen. e

Ea lantzen duen Kreazioaren kontzeptu kristaua. Ea balioesten duen 
ingurunearen zaintza.

e  f

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea testuaren informazioa irakurmen jarduerekin lantzen duen. a  b  c  f

Ea ondo erabiltzen dituen hitzak esaldia osatzeko. a  b  c  f

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea pertsonen arteko harremanak elkarrizketa bidez konpontzen dituen. g

Ea badakien munduaren zaintza guztion erantzukizuna dela. e  f

Ea balioesten eta errespetatzen duen sexuen berdintasuna. g

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea ezagutzen duen gure kultura tradiziokoa den narrazio bat. a  b

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea barneratzen duen guztiok desberdinak izan arren, azken batean 
guztiok berdinak garela.

g

Ea gogoeta egiten duen informazioa laburtuko duen ideia bat lortzeko. a  b

Ea lortzen duen testu bateko informazioa, jarduerak egiteko. a  b

Ea badakien pertsonak miragarriak direla eta nork bere dohainak dituela. b

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea gogoeta egiten duen zoriontasunaren inguruan eta ea balioesten 
duen.

c

Ea onartzen duen ingurunearen zaintzaren erantzukizuna. e  f

Ea gauza liluragarria dela aitortzen duen. Ea onartzen duen Jainkoak 
maitatzen gaituela. Ea badakizkien zein diren bere dohainak eta 
hobetu beharreko gauzak.

b  c

Ea ezagutzen eta balioesten dituen pertsonak, beren egoera edo 
generoa axola izan gabe.

g
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22  Proposamen didaktikoa 

1. unitatea: Elkarrekin mundua zaintzen dugu

METODOLOGIA

Unitate didaktiko honetan, lehenik eta behin, naturaren 
zaintza lantzen da, eta, ondoren, Kreazioaren kontakizun 
biblikoari helduko zaio. Jarraitu orrialde bakoitzean 
proposatutako iradokizun metodologikoei.

• Irudiei eta argazkiei behatu eta horiei buruz hitz egitea.

• Gizon eta emakumeen berdintasunari buruzko 
elkarrizketa egitea.

• Abesti bat ikastea, abestea eta dantzatzea.

• Marrazkiak egin eta eranskailuak jartzea.

• Iritziak eta desirak idatziz adieraztea.

• Hitzen esanahiak aipatzea.

• Ingeleseko hitzak lantzea.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Kreazioaren edertasunari buruz hitz egitea.

• Ikastetxean edo gure etxeetan bizi diren izaki bizidun 
batzuek dituzten beharrak guztion artean aipatzea eta 
horien zainketan nola lagun dezakegun ikustea.

• Alde batetik Jainkoak zer sortu duen eta bestetik 
gizakiak zer sortu duen pentsatzea.

• Jainkoak bere irudiko egin gintuela elkarrekin lantzea.

• Zuzenean Kreazioaren zaintzen laguntzen duten 
lanbideen zerrenda egitea.

• Lanbideen inguruan hitz egin eta gizonek edo 
emakumeek bakarrik egin beharreko lanbiderik 
badagoen pentsatzea.

 Zabaltzeko

• Bakoitza zoriontsu zerk egiten gaituen idaztea. 

• Haurren Bibliaren bateko Kreazioaren kontakizun 
osoagoa irakurtzea. Naturaz, Kreazioaz, Unibertsoaz... 
hitz egiten duten liburuak gelara eramatea, unitatea 
lantzen den denboran haiekin liburutegi txiki bat 
osatzeko.

• Ingeleseko hitzak lantzea.

• Kreazioa zaintzeko zer egin dezakegun aipatzea.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

• Euskara ikasgaiarekin, Kreazioaren narrazioaren 
irakurketa, irakurmena eta elkarrizketa lantzen baita.

• Matematikarekin, denboraren lerroa lantzen baita.

• Ingurunearen Ezaguerarekin, mundua zaintzeko 
erantzukizuna lantzen baita; Kreazioaren elementuak.

• Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, unitatean 
proposatutako abestia lantzen baita; eta Plastikarekin, 
unitateko gaiari buruzko marrazkiak egiten baitira.

BALIOAK ETA JARRERAK

Kreazioa balioestea eta zaintzea; hau da, natura. Natura 
sustatzeko proposamenak ematen dira.

Pertsonen berdintasuna, eta gizon eta emakumeena, 
zehatzago.

Lankidetza; izan ere, ikasleak Kreazioa (Jainkoaren lana) 
zaintzearen eta mantentzearen arduradunak izan daitezen 
nahi dugu.

IKTen ERABILERA

Webguneak

• http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/

• http://www.wwf.es/

• http://disney.go.com/disneynature/home_index.
html

FAMILIAKO EKINTZA

Ikasgelan landutako balioak etxean finkatzea. Natura 
zaintzeko ekintzaren bat egitea eta horretan familiak 
hartuko du parte; esate baterako, landare bat zaintzea. 
Etxean Kreazioaren narrazioa irakurri eta aipatzea.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez ageri diren hitzak lantzea: Sun 
(Eguzkia), Moon (Ilargia), stars (izarrak), wonderful 
(bikainak), present (oparia). Horiei buruzko informazio 
gehiago izateko edo nola esaten diren jakiteko, sartu 
webgune honetan: http://www.wordreference.com/es/
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Proposamen didaktikoa  23

Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.

TREBETASUNAK

ERANTZUNAK

JARDUERAK

 Finkatzeko

 Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA

OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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24  Proposamen didaktikoa 

Trebetasunak Ebaluazio irizpideak

Bibliaren egitura eta ezaugarriak ezagutzea.
a  Ea izendatzen duen Bibliako ezaugarrien bat.

b  Ea izendatzen dituen Bibliako oinarrizko zatiak.

Moisesen historiaren kontakizun biblikoren bat irakurtzea eta 
lantzea.

c  Ea adierazten dituen Moisesen kontakizuneko 
ideia garrantzitsuenak.

Biblia bitan banatzen dela jakitea: Itun Berria eta Itun Zaharra.
d  Ea bereizten dituen Bibliaren bi zatiak: Itun 

Zaharra eta Itun Berria.

Aginduak balioestea, zoriontsu izaten laguntzen gaituzten jarrerazko 
araua delako.

e  Ea Aginduak modu positiboan balioesten 
dituen.

Ebanjelioak Biblian daudela eta Jesusez  hitz egiten digutela jakitea. f  Ea badakien ebanjelioak Bibliaren zatiak direla 
eta Jesusez hitz egiten digutela.

Gertaerak Itun Zaharrean edo Itun Berrian kokatzen jakitea.
g  Ea kokatzen dituen gertaerak Itun Zaharrean 

edo Itun Berrian, dagokion moduan.

Itun Zaharra eta Itun Berria bereiztea, Jesus erreferentzia gisa 
hartuta.

h  Ea bereizten dituen Itun Zaharra eta Itun 
Berria, Jesus erreferentzia gisa hartuta.

Biblia kristauentzako liburu sakratua dela gogoratzea. i  Ea aitortzen duen Biblia kristauentzako liburu 
sakratua dela.

Beste erlijioetako liburu sakratuak ezagutzea eta errespetatzea. j  Ea izendatzen dituen beste erlijio batzuetako 
liburu sakratu batzuk.

• Narrazioak: Biblian Jainkoa agertzea. 

• Biblia: Liburuen liburua.

• Jainkoaz hitz egiten duten pertsonaia biblikoak (Itun 
Zaharra).

• Jainkoari erantzuteko narrazio biblikoak.  

• Jainkoaren esku-hartzearen kontakizunak.

• Jainkoa gizaki bihurtu zen Jesusen.

• Historia Biblian idatzi zen.

• Biblia, istorio pila bat: Itun Zaharra 
eta Itun Berria. Egitura.

• Jainkoak pertsonekin hitz egiten du eta haiek 
erantzun egiten diote.

• Moises: Aginduak. Jainkoaren maitasunaren 
adierazpena, eta giza eta kristau jarreraren araua.

• Ebanjelioek Jesusez hitz egiten digute.

 KONTZEPTUZKO EDUKIAK

2. unitatea: Bibliak irakatsi egiten digu  
 Biblia liburuen liburua dela egiaztatuko dugu

 TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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Proposamen didaktikoa  25

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL JUNIOMAYO

 OINARRIZKO GAITASUNAK

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA EKAINAMAIATZA

Gaitasunak Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna 

Ea irakurri, idatzi, interpretatu eta egiten dituen idatzitako eta 
kontatutako testu baten gainean proposatutako jarduerak. 

c

Ea entzuten dion irakasleari eta gelakideei. a  c

Ea ezagutzen dituen unitate honetan dauden ingelesezko hitzak.

Ea aitortzen duen liburu sakratuek hainbat herritako erlijio sinesmenak 
transmititzen dituztela.

i  j

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea lortzen duen entzuten diren istorioen informazioa. c

Ea badakien testuan dagoen informazioa lantzen, irakurmen ariketen bidez. c

Ea emandako informazioa gertaerak edo kontakizunak Itun Zaharrarekin 
edo Itun Berriarekin lotzeko erabiltzen duen.

d  g  h

Ea badakien liburu sakratuek zer nolako garrantzia duten, informazio 
iturriak diren neurrian.

a  i  j

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea balioesten dituen Aginduak, jarrera kodeak direlako. e

Ea ikasten duen gizarte askotarikoa eta kulturartekoa errespetatzen. j

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea balioesten duen testuek duten garrantzia, gertaera kulturalak 
igortzen dituztelako.

a  f  j

Ea ezagutzen dituen kultura unibertsalarekin lotutako pertsonaiak: Moises. c

Ea ezagutzen dituen literatura unibertsaleko liburu baten ezaugarriak: 
Biblia.

a  b  d  f

Ea aitortzen dituen beste erlijio batzuk eta horien agerraldi artistikoak. j

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea ateratzen dituen beste pertsona batzuek kontatutako istorioen 
ondorioak. 

c

Ea lortzen duen testu bateko informazioa, jarduerak egiteko. c  g  j

Ea emandako arauekin gertaerak denboran kokatzen dituen. g

Ea ikasten dituen landutako gai bati buruzko oinarrizko ideiak. a  b  c  f  j

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea balioesten dituen Aginduak, jarrera arauak direlako. e  
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26  Proposamen didaktikoa 

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskara ikasgaiarekin, irakurketa sustatzea eta irakurmena 
lantzen baitira.

Matematikarekin, denboraren lerroa eta Bibliaren zatiak 
lantzen baitira. Gertaerak eta ekintzak antzinatasunaren eta 
Jesusekiko harremanaren arabera ipiniko ditugu.

Ingurunearen Ezaguerarekin, Aginduen jarrera araua eta beste 
kultura batzuekiko harremana lantzen baita. 

Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, unitatean proposatutako 
abestia lantzen baita.

BALIOAK ETA JARRERAK

Besteekiko errespetua: Aginduen jarrera kodeen bidez, 
besteekin jokatzeko modu bat lantzen dugu eta errespetua 
nagusitzen da.

Sormena eta irakurketarekiko zaletasuna: kontakizunak 
eta narrazioak irakurriz eta entzunez.

Beste erlijio eta kultura batzuekiko tolerantzia: 
ohiturak, errituak eta liburu sakratuak ezagutuz.

IKTen ERABILERA

Webguneak

• http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/

• http://www.bibleforchildren.org/languages/
spanish/stories.php

• http://www.cucurrucu.com/la-biblia-en-imgenes/
index.html

FAMILIAKO EKINTZA

Kontakizun biblikoak elkarrekin irakurtzea, bai ikasgelan 
landu direnak, bai gustukoak ditugun beste batzuk. Haurrei 
haurrentzako Biblia oparitzeko une egokia da.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez ageri diren hitzak lantzea: sheeps 
(ardiak), Pharaoh (faraoia), desert (desertua), God (Jainkoa), 
now (orain). Horiei buruzko informazio gehiago izateko edo 
nola esaten diren jakiteko, sartu webgune honetan: http://
wordreference.com/es/

METODOLOGIA

Unitate didaktiko honetan, lehenik eta behin, istorioak 
entzuteko eta kontakizunen berri izateko zaletasuna 
landuko dugu. Badakigu liburuetan ikasteko gauzak 
daudela, gauza interesgarriak eta zirraragarriak, eta ideia 
hori erabiltzen dugu Bibliarekin bat egiteko; hain zuzen ere, 
Bibliak gauza asko erakusten dizkigu, eta elkarrekin ikas 
dezakegu. Jarraitu orrialde bakoitzean proposatutako 
iradokizun metodologikoei.

• Irudiei behatzea eta horiek aipatzea.

• Bibliari buruz hitz egitea.

• Abesti bat ikastea, abestea eta dantzatzea.

• Kontakizun bat entzun, irakurri eta horri buruz hitz egitea.

• Esaldiak osatzea eta hitzak ordenan jartzea.

• Ingelesezko hitzak lantzea.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Ikasleei eskatzea gustatzen zaizkien istorioen liburuak 
etxetik ekar ditzaten.

• Aginduek zoriontsu zergatik egiten gaituzten 
eztabaidatzea.

• Moises ikasgelako denboraren lerroaren horma irudian 
ipintzea.

• Biblia erakustea, horren zatiak ikus ditzaten.

• Beste erlijio batzuetako aipatutako liburu sakratuak 
gelara eramatea eta nolakoak diren ikusteko gainetik 
irakurtzea. 

 Zabaltzeko

• Haurrak protagonista izango diren ipuin bat idazteko 
eskatzea.

• Aginduak idatzi eta apaintzea, etxera eramateko. 

• Dreamworks-en Egiptoko Printzea filma ikustea.

• Biblian ageri diren pertsonaia edo istorio berriak eskaintzea 
eta denboraren lerroan ipintzen saiatzea, Itun Berria eta Itun 
Zaharraren arteko bereizketa kontuan hartuta. 

• Joan den ikasturtean landutako erlijioen eta ikasturte 
honetan ikasiko dugun hinduismoaren inguruko 
informazioa zabaltzea.

2. unitatea: Bibliak irakatsi egiten digu 
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Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.

TREBETASUNAK

ERANTZUNAK

JARDUERAK

 Finkatzeko

 Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA

OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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28  Proposamen didaktikoa 

 TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

Trebetasunak Ebaluazio irizpideak

Kristauentzat Eguberriek zer esan nahi duten gogoratzea.
a  Ea badakien Eguberriak garai garrantzitsuak 

direla kristauentzat.

Eguberriei buruzko tradizioak eta agerraldi kulturalak ezagutzea.
b  Ea zerrendatzen dituen Eguberriekin lotutako 

tradizioak eta ohiturak.

Jesusen jaiotzako kontakizun bibliko bat entzutea, irakurtzea eta 
lantzea.

c  Ea ezagutzen dituen Jesusen jaiotzaren 
narrazioko ideia garrantzitsuenak.

Abendualdia zer den jakitea eta horren sinboloa gogoratzea: 
Abenduko koroa.

d  Ea zerrendatzen dituen Abendualdiaren 
ezaugarriak eta badakien sinboloaren 
esanahia.

Kristauok Jesusen jaiotzara prestatzen garela jakitea.
e  Ea esaten duen Kristauok Jesusen jaiotzarako 

nola prestatzen garen.

Jesusek berri ona dakarrela jakitea: Jainkoak maite gaituela. f  Ea adierazten duen Jesusek esaten digula 
Jainkoak maite gaituela.

Jesus Salbatzailea dela jakitea, bake, zoriontasun, solidaritate eta 
maitasun mezua dakarrelako guztiontzat.

g  Ea Jesus Salbatzaile hitzarekin identifikatzen 
duen.

Beste herrialdeetan Eguberriak ospatzeko moduak ezagutzea.
h  Ea aipatzen duen beste herrialde batzuetan 

Eguberriak ospatzeko garaian dituzten ohiturak 
edo tradizioak.

Eguberriak balioestea, besteekin zoriontasuna partekatzeko garaia 
delako.

i  Ea modu positiboan balioesten dituen 
Eguberriak eta badakien zoriontasun eta 
solidaritate garai berezia dela.

• Jainkoaren maitasuna.

• Giza zoriontasuna.  

• Jainkoaren esku-hartzearen kontakizunak.

• Pertsonen borondatea.  

• Jainkoak gu maitatzen gaituelako eta gu salbatzeko 
egin zen gizon Jesusen.

• Kristau jaiak: Eguberriak.

• Abendualdia.

• Jesus Salbatzailea da.

• Eguberriak zoriontsu egoteko eta bihotz onekoak 
izateko jaiak dira.

3. unitatea: Eguberriak, ospatzeko garaia 
 Eguberriak poztasun garaia direla jakingo dugu
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Proposamen didaktikoa  29

Gaitasunak Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna 

Ea sentimenduak adierazten dituen. a  i

Ea irakurri, idatzi, interpretatu eta egiten dituen idatzitako eta kontatutako 
testu baten gainean proposatutako jarduerak.

c

Ea entzuten dion irakasleari eta gelakideei. c  d  e  h

Ea ezagutzen dituen unitate honetan dauden ingelesezko hitzak.

Ea badakien besteei bere familiako bizipenak jakinarazten. b

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea ikasten dituen Eguberrietan leku desberdinetan egiten diren gizarte 
jarduerak.

b  i

Ea badakien Eguberrien aurreko lau asteek osatzen dutela Abendualdia. d

Ea beste herrialde batzuk eta bertako tradizio batzuk ezagutzen dituen. h

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea badakien kontakizun biblikoan dagoen informazioa lantzen, 
irakurmenerako ariketen bidez.

c

Ea erabiltzen duen liburuan ageri den informazioa jarduerak egiteko. d  e

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. b  h

Ea ezagutzen duen Jesusen Berri Ona, guztiontzako bake mezua baita. f  g

Ea badakien Eguberriak zoriontasuna partekatzeko garaiak direla. i

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea ezagutzen dituen Eguberrietako tradizioak eta agerraldi kulturalak. b  h

Ea ezagutzen duen kultura orokorrari dagokion kontakizunen bat. c

Ea identifikatzen dituen Eguberriekin zerikusia duten sinboloak. b  d  h

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea lortzen duen testu bateko informazioa, jarduerak egiteko. c  d

Ea testu batetik abiatuta kontzeptuak ikasten dituen. c  d  f  g

Ea ikasten dituen landutako gai bati buruzko oinarrizko ideiak. d  f  g

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea bilatzen dituen Jesusen etorrerarako prestatzeko egin ditzakeen 
gauzak.

e  

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA EKAINAMAIATZA

 OINARRIZKO GAITASUNAK
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30  Proposamen didaktikoa 

METODOLOGIA

Unitate didaktiko honetan, lehenik eta behin, Eguberriak 
ospatzeko nola prestatzen garen, etxea nola aipatzen 
dugun, jaiotza nola ipintzen dugun... aipatuko dugu. 
Gainera, Jesusen etorrerarako nola presta gaitezen ere 
landuko dugu. Abendualdia zer den eta Jesus Salbatzailea 
dela ikasiko dugu; izan ere, Berri Ona ekartzen digu 
guztiontzat. Jarraitu orrialde bakoitzean proposatutako 
iradokizun metodologikoei.

• Irudiei behatzea eta horiek aipatzea.

• Eguberriei buruz hitz egitea.

• Abesti bat ikastea, abestea eta dantzatzea.  

• Kontakizun bat entzun, irakurri eta horri buruz hitz 
egitea.

• Marrazkiak egin eta eranskailuak jartzea.

• Letrak ordenatzea hitzak osatzeko.

• Hitz gurutzatuak egitea.

• Ingeleseko hitzak lantzea.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Ikasleei Eguberriekin zerikusia duten ipuinak edo 
liburuak gelara ekar ditzaten eskatzea.

• Liburuaren eranskinean ageri diren gabon kanta batzuk 
gelan abestea.

• Narrazioa dramatizatzea. 

• Eguberriekin zerikusia duten hitzak esaten jolastea, 
errepikatu gabe.  

• Salbatzailea hitzaren esanahia lantzea. 

• Jesusek berri onarekin dakartzan gauzen zerrenda 
guztion artean idaztea. 

 Zabaltzeko

• Abenduko egutegia, Eguberrietako egun adierazgarriak 
nabarmentzea.

• Errege Magoek Jesusi zer opari eman zizkioten azaltzea.

• Gelarako Abenduko koroa egitea.  

• Beste lekuetako Eguberrietako tradizioei buruz 
ikertzeko eskatzea.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskara ikasgaiarekin, Jesusen jaiotzaren narrazioa lantzen 
baita. Baita gaiarekin landuta dauden ipuinak ere.

Ingurunearen Ezaguerarekin: Eguberriak ospatzeko beste 
herrialdeetako tradizioak lantzen baitira.

Arte Hezkuntzarekin: musikarekin, unitatean proposatutako 
abestia lantzen baita; eta Plastikarekin, Eguberrietarako 
girotzeko ikasgelako apaingarriekin.

BALIOAK ETA JARRERAK

Jesusen jaiotzarengatik sentitzen dugun zoriontasuna.

Solidaritatea, bereziki gehien behar dutenekin.

Beste kulturekiko tolerantzia, Eguberriak ospatzeko 
garaian ohituren berri izanez.

Bakea: egunotan, gerrak dauden lekuez gogoratzen gara; 
Jesusek bakearen mezulariak izateko dei egiten digu.

IKTen ERABILERA

Webguneak

• http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/

• http://es.catholic.net/celebraciones/120/301/articulo.
php?id=26628

• http://www.primaria.profes.net/propuestas3.asp?ma
teria=447&categoria=40689&n1=Primer%20
Ciclo%20-%20Lengua&nombre=Teatro%20para%20
Navidad

FAMILIAKO EKINTZA

Denbora honetan, interesgarria litzateke familiei unitateko 
edukiak etxetik lantzeko aukera eskaintzea. Familia guztiak 
egiteko jarduerak iradoki dakizkieke: jaiotzak bisitatu, etxea 
apaindu, Eguberrietako zorion-agurrak idatzi, haurrekin 
gizarte zereginen bat egin...

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez ageri diren hitzak lantzea: emperor 
(enperadorea), shepherds (artzainak), sky (zerua), peace 
(bakea), all (guztiak). Horiei buruzko informazio gehiago 
izateko edo nola esaten diren jakiteko, sartu webgune 
honetan: http://wordreference.com/es/

3. unitatea: Eguberriak, ospatzeko garaia
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Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.

TREBETASUNAK

ERANTZUNAK

JARDUERAK
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LANKIDETZAKO IKASKUNTZA

OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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32  Proposamen didaktikoa 

Trebetasunak Ebaluazio irizpideak

Maite gaituzten eta gugatik arduratzen diren pertsonak badirela 
jakitun izatea.

a  Ea izendatzen dituen bera maite duten eta 
beregatik arduratzen diren pertsonak.

Kontakizun bibliko bat entzun, irakurri eta lantzea: bi etxeen 
parabola.

b  Ea esaten dituen bi etxeen parabolako 
narrazioaren ideia nagusiak.

Jainkoak mundu hobea egiteko eta Berarekin lankidetzan aritzeko gu 
aukeratu gaituela jakitea.

c  Ea esaten duen Jainkoak gu aukeratu gaituela 
eta ea zerrendatzen dituen Berarekin 
lankidetzan aritzeko moduak.

Jainkoaren Hitza entzuten eta gauzatzen badugu, zoriontsuak izango 
garela jakitea.

d  Ea badakien pertsonak zoriontsuagoak direla 
Jainkoaren Hitza entzuten baldin badute eta 
gauzatzen badute.

Elkar barkatzen dugunean izan ohi ditugun sentimendu positiboak 
ezagutzea.

e  Ea badakien Jainkoa gure Aita dela eta maite 
gaituela.

Jesusen Berri Ona Jainkoa gure Aita dela eta maite gaituela dela 
onartzea.

f  Ea gai den ebanjelioa hitza eta horren edukia 
zehazteko.

Jesusen Berri Ona Jainkoa gure Aita dela eta maite gaituela dela 
onartzea.

g  Ea ebanjelistak izendatzen dituen eta dagokien 
sinboloarekin lotzen dituen.

«Jainkoaren Erreinua» adierazpena eta horren esanahia sartzea. h  Ea «Jainkoaren Erreinua» adierazpena bere 
hitzez definitzen duen.

Beste erlijio batzuek Jainkoari ematen dioten izena ezagutzea. i  Ea badakien beste erlijio batzuek nola deitzen 
dioten Jainkoari.

Kristauentzat Jainkoa Aita den ideia sustatzea. j  Ea badakien Jainkoa Aita dela kristau 
guztientzat.

• Jainkoaren maitasuna.

• Pertsonen borondatea.

• Jesusen irakaspenak: Itun Berriaren narrazioak.

• Jesus: bidea, egia eta bizitza.

• Ebanjelioak.

• Jesusen parabolak: ereilea.

• Erreinuaren parabolak: bi etxeak.

• Otoitzaren balioa.

• Jainkoarekin lankidetzan: Jainkoaren Erreinua 
eraikitzen dugu.

 KONTZEPTUZKO EDUKIAK

4. unitatea: Berri onak jasotzen 
 Jesusen mezua berri ona dela jakingo dugu
TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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Proposamen didaktikoa  33

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA EKAINAMAIATZA

Gaitasunak Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna 

Ea irakurri, idatzi, interpretatu eta egiten dituen proposatutako 
jarduerak.

b

Ea entzuten dion irakasleari eta gelakideei. a  g  h

Ea ezagutzen dituen unitate honetan dauden ingelesezko hitzak.

Ea ezagutzen dituen beste erlijio batzuetan Jainkoa izendatzeko erabiltzen 
dituzten izenak.

i  j

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako 
gaitasuna

Ea ezagutzen duen harea eta harriaren arteko erresistentzia aldea. b

Ea ezagutzen dituen beste erlijio batzuen alderdiak. i

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko gaitasuna

Ea badakien kontakizun biblikoan dagoen informazioa lantzen, 
irakurmen ariketen bidez.

b

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea badakien zer garrantzi duen beste pertsona batzuekin hitz egiteak. a

Ea onartzen dituen mundua hobe bihurtzen duten balio ebanjelikoak.  c  d

Ea balioesten duen maitasuna harremanen mesedetarako elementua dela. c  e  h  j

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea aitortzen dituen beste erlijio batzuk eta horien agerraldi artistikoak. i

Ea aipatzen dituen ebanjelistak ordezkatzeko arte sinboloak. g

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea elkarrizketa erabiltzen duen ikaskuntzako tresna gisa. a  b  c  f  h

Ea lortzen duen testu bateko informazioa, jarduerak egiteko. b

Ea testuren bat irakurri eta ideia nagusiak ulertzen dituen. e  f  g  i

Ea ebanjelista bakoitza dagokion sinboloarekin lotzen duen. g

Ea parabola bat irakurtzen duen eta haren esanahia azaltzeko esaldi 
bat osatzen duen. 

d

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea badakien norekin harremanak izan modu afektiboagoan. a

Ea ikasten duen gauzenganako jarrera garrantzitsua dela. c

Ea pentsatzen duen zer gauza egin ditzakegun Jainkoaren Erreinua 
eraikitzeko.

c  h  j

Ea balioesten duen adiskidetasuna pertsonak asebetetzen dituen 
elementua dela.

a

 OINARRIZKO GAITASUNAK
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34  Proposamen didaktikoa 

METODOLOGIA

Unitate didaktiko honetan, lehenik eta behin, maite 
gaituzten eta maite ditugun pertsonei buruzko gogoeta 
egingo dugu. Berri onen inguruan hitz egingo dugu, eta bi 
etxeen eta ereilearen parabola lantzen jarraituko dugu; 
horiek Jesusen Ebanjelioa osatuko dute (Jesusen Berri Ona). 
Ebanjelioak hitzak zer esan nahi duen eta zer esaten 
diguten ikasiko dugu. Amaitzeko, Jainkoa gure Aita dela eta 
maite gaituela gogoratuko dugu. Jarraitu orrialde 
bakoitzean proposatutako iradokizun metodologikoei.

• Irudiei behatzea eta horiek aipatzea.

• Maite gaituzten eta maite ditugun pertsonei eta berri 
onei buruz hitz egitea.

• Letra zopa egitea.

• Abesti bat ikastea, abestea eta dantzatzea.

• Kontakizun bat entzun, irakurri eta horri buruz hitz egitea.

• Marrazkiak eta esaldiak lotzea.

• Hitzak eta esaldiak osatzea.

• Ingelesezko hitzak lantzea.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Hurbilen sentitzen dituzten pertsonekin koadernoan 
zerrenda bat idazteko eskatzea.

• Gelara harea eta harria ekartzea, Jesusek adibide hori 
zergatik jartzen duen ikusteko.

• Jainkoarekin lankidetzan aritzeko egin ditzakegun 
gauzen zerrenda egiteko eskatzea.

• Ereilearen parabola ostera ere irakurtzea eta 
eszenaratzea.

 Zabaltzeko

• Gugandik hurbilen dauden pertsonekin lotuta jasotzea 
gustatzen zaigun berriei buruz hitz egitea.

• Jesusek kontatzen zituen parabolak irakurtzea. 

• Ebanjelioak zer diren azaltzea eta Biblian non ageri 
diren erakustea. 

• Informatikako gelara eramatea eta artean ebanjelisten 
sinboloekin egindako irudiak erakustea.

• Jainkoaren izenen gaiaren bidez, beste erlijio batzuei 
buruz landutako kontzeptuak gogoratzea.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskara ikasgaiarekin, unitatean ageri diren narrazioak 
lantzen baitira.

Ingurunearen Ezaguerarekin, narrazioetan Jesusek 
erabiltzen dituen irudien bidez, harria eta harea, eta horien 
sendotasuna; ereilea eta lur ona. Beste kultura eta erlijio 
batzuk ere landu ditzakegu.

Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, unitatean proposatutako 
abestia lantzen baita; eta Plastikarekin, narrazioak 
margotzeko marrazkiak egiten baitira.

BALIOAK ETA JARRERAK

Entzutea; izan ere, oso garrantzitsua da besteekin eta 
Jainkoarekin erlazionatzeko.

Konpromisoa: Jainkoaren laguntzaileak gara, eta mundu 
hobea egiteko arduradunak ere izan behar dugu.

Beste erlijioekiko tolerantzia, Jainkoarentzat erabiltzen 
dituzten izen desberdinak ezagutzen baitituzte.

Hurbil ditugun pertsonenganako eta Jainkoarenganako 
maitasuna.

IKTen ERABILERA

Webguneak

• http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/

• http://rojasreli.blogspot.com/2008/09/los-cuatro-
evangelistas.html

• http://www.infancia-misionera.com/comic.htm

• http://odresnuevos.wordpress.com/evangelio-
domingos/evangelio-27-marzo/

FAMILIAKO EKINTZA

Maite gaituzten, eta egotea eta hitz egitea gustatzen 
zaigun pertsonei buruz etxean hitz egitea. Familia bat 
izateagatik dugun zortea balioestea.

Unitatean ageri diren zenbait parabola irakurtzea.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez ageri diren hitzak lantzea: house 
(etxea), rock (harria), rain (euria), new (berria), clever (argia). 
Horiei buruzko informazio gehiago izateko edo nola esaten 
diren jakiteko, sartu webgune honetan: http://
wordreference.com/es/

4. unitatea: Berri onak jasotzen
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Proposamen didaktikoa  35

Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.

TREBETASUNAK

ERANTZUNAK

JARDUERAK

 Finkatzeko

 Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA

OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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36  Proposamen didaktikoa 

Trebetasunak Ebaluazio irizpideak

Adiskidetasunaren garrantziaz eta lagun ona izateak zer esan nahi 
duen jabetzea.

a  Ea modu positiboan balioesten duen 
adiskidetasuna.

b  Ea zerrendatzen dituen lagun on batek izan 
behar dituen dohainak.

Gugandik zerbait behar duten pertsonei laguntzeak duen garrantzia 
balioestea.

c  Ea aitortzen duen behar gaituztenei laguntzea 
garrantzitsua dela.

Kontakizun bibliko bat entzun, irakurri eta lantzea: Samariar onaren 
parabola.

d  Ea adierazten dituen samariar onaren 
parabolaren narrazioko ideia nagusiak.

Jesusek istorioak irakasteko kontatzen zituela gogoratzea: parabolak. e  Ea gogoratzen duen parabola hitzaren esanahia.

Jainkoak besteei lagundu nahi diela jakitea. f  Ea adierazten duen Jainkoak besteei lagundu 
nahi diela.

Hurkoa hitzaren esanahia ezagutzea. g  Ea bere hitzez definitzen duen hurkoa hitza.

«Jainkoaren Erreinua» adierazpenaren ulermenean sakontzen 
jarraitzea.

h  Ea Jainkoaren Erreinuari buruzko gauza berriak 
ikasten dituen.

Jesusen agindua ikastea. i  Ea badakien Jesusen agindua.

Jesusek Jainkoaren Erreinua nolakoa den erakusten digula jakitea j  Ea badakien Jesusek Jainkoaren Erreinua nolakoa 
den esateko jartzen digun adibideren bat.

Zoriontasunen kontakizuna sartzea. k  Ea entzuten duen zoriontasunen 
kontakizunaren zatia. 

Munduko hainbat pertsonak dituzten beharrez jabetzea. l  Ea jartzen dituen munduan beharrak dituzten 
pertsonen adibideak.

Behar dutenei laguntzeaz arduratzen diren erakundeak ezagutzea: 
GKEak. m  Ea aipatzen duen GKE ezagunen bat. 

• Giza zoriontasuna.

• Jesus, bidea, egia eta bizitza.

• Jesusek Jainkoaren Erreinua erakusten digu.

• Samariar ona: hurkoa.

• Zoriontasunak.

• Jesusen agindu berria.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

5. unitatea: Gauzak ondo egiten ikasi 
Jainkoaren Erreinuko zeinuak zein diren jakingo dugu

TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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Proposamen didaktikoa  37

5. unitatea: Gauzak ondo egiten ikasi 
Jainkoaren Erreinuko zeinuak zein diren jakingo dugu

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA EKAINAMAIATZA

Gaitasunak Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna 

Ea ikasten duen taldean hitz egiten, ados jarri ahal izateko. a  b

Ea irakurri, idatzi, interpretatu eta egiten dituen idatzitako eta kontatutako 
testu baten gainean proposatutako jarduerak.

d

Ea entzuten dion irakasleari eta gelakideei. a  d  h  k

Ea ezagutzen dituen unitate honetan dauden ingelesezko hitzak.

Ea testu sinple baten ideia nagusiak lortzen dituen. g  h

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea txirotasuna dagoen herrialde batzuez jabetzen den.  i

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea badakien kontakizun biblikoan dagoen informazioa lantzen, irakurmen 
ariketen bidez.

d

Laguntzarekin, ea erabiltzen duen Internet, informazio iturria delako.  m

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea badakien beste pertsona batzuekin bizi garela eta haiekin 
harremanak mantentzen ikasi behar dugula.

a  b  c

Ea lantzen dituen elkarbizitzako balioak. a  c

Ea onartzen dituen besteengan gehiago pentsatzen eta mundu hobea 
eraikitzen laguntzen diguten balio ebanjelikoak.

c  e  f  i  
j  k  l

Ea badakien behar duten pertsonez arduratzen diren erakundeak 
daudela, eta ea badakien GKEak zer diren.

l  m

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea hurbileko beste pertsona batzuen jarrerak aintzat hartuta 
ondorioak ateratzen dituen.

a  b  c

Ea lortzen duen testu bateko informazioa, jarduerak egiteko. d  g  j

Ea gogoratzen eta marrazten duen istorio baten amaiera. d

Ea jarrera positiboak ikasten dituen GKE-en ereduetatik abiatuta. m

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea modu positiboan balioesten duen beste pertsonekin harremanak 
mantentzea.

a  b

Ea gogoratzen duen besteei lagundu behar diela. c  f

Ea idazten dituen bera eta bere familia zoriontsu egiten duten gauzak. d

 OINARRIZKO GAITASUNAK
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38  Proposamen didaktikoa 

METODOLOGIA

Unitate didaktiko honetan, lehenik eta behin, laguntzeko eta 
laguntza jasotzeko esperientzia landuko dugu. Guztiok behar 
ditugu besteak une jakin batean. Samariar onaren parabola 
irakurriko dugu eta gure hurkoa nor den eta Jesusek 
esandakoaren arabera besteekin zer egin behar dugun ikasiko 
dugu. Zoriontasunak lantzen amaituko dugu. Jarraitu orrialde 
bakoitzean proposatutako iradokizun metodologikoei.

• Irudiei behatzea eta horiek aipatzea.

• Besteei emandako laguntzari eta adiskidetasunari buruz 
hitz egitea.

• Abesti bat ikastea, abestea eta dantzatzea.

• Kontakizun bat entzun, irakurri eta horri buruz hitz egitea.

• Eranskailuak marraztu, margotu eta ipintzea.

• Esaldiak osatzea.

• Ingelesezko hitzak lantzea.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko 

• Parabolak zer diren koadernoan idazteko eskatzea.

• «Hurkoen» beste adibide batzuk bilatzeko eta 
koadernoan idazteko eskatzea.

• Jainkoaren Erreinua osatzen duten gauza gehiago 
idaztea arbelean.

• Zoriontasuna hitzaren esanahia azaltzea

• GKE-ek egiten dituzten ekintzen zerrenda guztion 
artean gauzatzea. Ondoren, beren koadernoan idatz 
dezaten eskatzea.

 Zabaltzeko

• Bakarrik egin ezin ditzaketen eta egin ahal izateko beste 
pertsonen laguntza behar duten egoerei buruz hitz 
egitea.

• Narrazioa gelakideekin eszenaratzeko eskatzea. 

• Besteei laguntzea zergatik den garrantzitsua 
koadernoan idaztea.  

• Web orrietatik abiatuta aurkeztutako GKE-ei buruzko 
informazioa zabaltzea. Ezagutzen dituzten edo 
ikastetxetik hurbilekoak diren beste GKE-ei buruz hitz 
egitea. 

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Hizkuntza ikasgaiarekin, unitateko hainbat testu lantzen 
baitira. Besteei laguntzen dieten lekuei edo erakundeei 
buruzko informazioa bilatu eta jardueraren laburpena egin 
dezakegu.

Ingurunearen Ezaguerarekin: interesgarria litzateke herrialde 
txiroenetatik ibilbide bat egitea, non dauden, eta beren 
ohiturak, kultura, zailtasunak... zein diren jakitea.

Arte Hezkuntzarekin: musikarekin, unitatean proposatutako 
abestia lantzen baita; eta Plastikarekin, GGKEko logoak 
lantzen baitira. Logo bat asma dezakegu.

BALIOAK ETA JARRERAK

Adiskidetasuna, balio jakin batzuk garatzea esan nahi 
baitu.

Solidaritatea: besteen beharretara adi egoteak duen 
garrantzia. Besteei zerbitzua ematen dieten erakundeak 
ezagutzea.

Itxaropena: mundu hobea egin dezakegu, guztiek aukera 
berberak izango dituzten mundua.

IKTen ERABILERA

Webguneak

• http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/

• http://www.sed-ongd.org/spip/

• http://www.mensajerosdelapaz.com/

• http://www.entreculturas.org/index.php

• http://www.caritas.es/

FAMILIAKO EKINTZA

Adiskidetasunari buruz hitz egiteari denbora bat eskaintzea.

Besteei beharretara adi egoteak duen garrantzia aipatzea. 
Hurbileko adibideak bilatzea. Elizaren gizarte ekintzaren bat 
elkarrekin bisitatzea.

Unitatean sor litezkeen balioak lantzea.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez ageri diren hitzak lantzea: man 
(gizona), path (bidea), foreigner (atzerritarra). Horiei 
buruzko informazio gehiago izateko edo nola esaten diren 
jakiteko, sartu webgune honetan: http://wordreference.
com/es/

5. unitatea: Gauzak ondo egiten ikasi
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Proposamen didaktikoa  39

Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.

TREBETASUNAK

ERANTZUNAK

JARDUERAK

 Finkatzeko

 Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA

OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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40  Proposamen didaktikoa 

Trebetasunak Ebaluazio irizpideak

Zenbait gauza taldean soilik (ez banaka) egin daitezkeela jakitea.
a  Ea badakien jarduera jakin batzuk egiteko 

taldea beharrezkoa dela.

Aste Santuko unerik garrantzitsuenak gogoratzea.
b  Ea gogoratzen dituen Aste Santuko unerik 

garrantzitsuenak

Jesus hil eta piztu egin zela eta betiko bizirik jarraitzen duela.
c  Ea adierazten duen Jesusek hil eta piztu ostean 

bizirik jarraitzen duela

Aste Santuko egunik garrantzitsuenak adierazten dituzten sinboloak 
jakitea.

d  Ea ezagutzen dituen Aste Santuko unerik  
garrantzitsuenak adierazten dituzten 
sinboloak.

Jesus mundua Jainkoaren Erreinu bihurtzeagatik hil zela jakitea.
e  Ea badakien Jesusek Jainkoaren 

Erreinuarengatik hiltzeko bizia ematearen 
esanahia.

Jainkoaren Erreinua gure artean egon dadin laguntzen duten 
elementuak identifikatzea.

f  Ea ikasten duen Jesusek hasitako Jainkoaren 
Erreinuaren jarraipena den errealitatea zein 
den.

Aste Santuko eta Pazkoako zenbait tradizio ezagutzea. g  Ea ezagutzen dituen Aste Santuan eta Pazkoan 
ospatzen diren tradizioak.

Besteei laguntzeko jarrera balioestea. h  Ea balioesten duen besteei laguntzeak duen 
garrantzia.

• Jainkoaren maitasuna.

• Giza zoriontasuna.

• Aste Santuaren sinboloak.

• Kristau jaiak: Pazkoa.

• Jesusen azken egunak.

• Jesusen heriotza eta piztuera.

• Pazkoa ospatzea eta horren sinboloak.

• Aste Santuko eta Pazkoako tradizioak.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

6. unitatea: Jesus gure bihotzean bizi da 
Eliza bataiatutakoen familia dela balioetsi eta jakingo dugu

TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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Proposamen didaktikoa  41

6. unitatea: Jesus gure bihotzean bizi da 
Eliza bataiatutakoen familia dela balioetsi eta jakingo dugu

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA EKAINAMAIATZA

Gaitasunak Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna 

Ea balioesten duen elkarrizketa pertsonen arteko komunikazio 
elementua dela.

a  h

Ea irakurri, idatzi, interpretatu eta egiten dituen idatzitako eta 
kontatutako testu baten gainean proposatutako jarduerak.

b

Ea entzuten dion irakasleari eta gelakideei. a  b

Ea badakien gelakideei ezagutzen dituen tradizioen berri ematen. g

Ea ezagutzen dituen unitate honetan dauden ingelesezko hitzak.

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea ezagutzen dituen Euskal Herriko leku desberdinak. g

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea badakien narrazio biblikoan dagoen informazioa lantzen, irakurmen 
ariketen bidez.

b  d

Ea irakurtzen duen testu bat eta marrazki bat osatzen duen 
eranskailuekin.

b  d

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea ikasten duen izaki sozialak garela eta horrela jardun behar dugula. a  h

Ea ezagutzen dituen Jainkoaren Erreinua gure artean egotea 
ahalbidetzen duten balioak.

c  e  f  h

Ea balioesten dituen tradizioak, pertsonek beren artean partekatzen 
dituzten egoerak diren heinean.

a  b  g

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea identifikatzen dituen artean ageri diren ikurrak. b  g

Ea ezagutzen dituen erlijio jaiak ospatzeko tradizioak. g

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea hurbileko pertsonen jarreretatik ikasten duen. h

Ea bizitzeko eta  bizia emateko ikurrak ikasten dituen. c  d  e  h

Ea testuren bat irakurri eta ideia nagusiak ulertzen dituen. b

Ea ezagutzen dituen gaiarekin lotutako irudiak. d  g

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea badakien beste pertsonekiko harremana sustatuko duten jokaerak 
sortzen.

a  h

Ea bereizten duen mundu hobea egitea edo ez egitea zer den. e  f  h

 OINARRIZKO GAITASUNAK
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42  Proposamen didaktikoa 

METODOLOGIA

Unitate honetan, Aste Santuko eta Pazkoako edukiak eta 
sinboloak landuko ditugu, eta lehenik eta behin, Jainkoaren 
Erreinua egunez egun eraikitzen duen komunitatearen ideiari 
helduko diogu.

Gainera, norberaren esperientziaren eta Jesusen mezuaren 
bidez, egun Jesusen Erreinua eraikitzen laguntzen duten 
jarrera positiboei buruz hitz egiten lagunduko diegu ikasleei. 
Gure kulturako zenbait tradizio ere ikasiko ditugu. Jarraitu 
orrialde bakoitzean proposatutako iradokizun metodologikoei.

• Irudiei behatzea eta horiek aipatzea.

• Adiskidetasunari buruz hitz egitea.

• Marrazkiak egitea eta eranskailuak jartzea.

• Abesti bat ikastea, abestea eta dantzatzea.

• Kontakizun bat entzun, irakurri eta horri buruz hitz egitea.

• Esaldiak osatzea, eta irudiak gertaerekin lotzea.

• Ingelesezko hitzak lantzea.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Beste pertsona batzuekin soilik egin daitezkeen jardueren 
zerrenda egiteko eskatzea.

• Aste Santuko egunak arbelean idaztea eta Jesusi gertatu 
zitzaiona guztien artean idaztea, zuzeneko egunean ipiniz. 

• Gurutzea eta kandela marraztea, eta horiek zer 
sinbolizatzen duten behean idaztea.

• Garizuman, Erramu igandean, Aste Santuan eta Pazko 
igandean zer ospatzen den azaltzea.

 Zabaltzeko

• Aste Santuko elementu garrantzitsuetako bat aukeratu 
eta zehatzago lantzea.

• Etxean hainbat lekutan Aste Santua edo Pazkoa 
ospatzearekin lotutako tradizioen inguruan galdetzea. 
Argazkiak eraman ditzakete gelara.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskara ikasgaiarekin, irakurketa, irakurmena eta 
elkarrizketa lantzen baitira.

Ingurunearen Ezaguerarekin, erlijio tradizioen bidez leku 
desberdinak ezagutzen baitira.

Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, unitatean proposatutako 
abestia lantzen baita; eta Plastikarekin, testuetatik ateratako 
ideiak marrazki bidez adierazten baitira. Agerraldi artistikoak 
erlijio tradizioetan egiten dituztela hartzen dugu aintzat.

BALIOAK ETA JARRERAK

Komunitatea, banaka lortu ezin diren gauzak egin ahal 
izatea errazten duen elementua baita.

Maitasuna, besteekin harremanak mantentzeko garaian 
elementu motibatzailea delako.

Tradizioa, pertsonak aberasten baititu.

Poza, Jesus piztu dela jakiteak sortzen duena eta egun 
Jainkoaren Erreinua eraikitzen jarraitzen laguntzen diguna.

IKTen ERABILERA

Webguneak

• http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/

• http://www.viajeros.com/articulos/semana-santa-y-
pascua-origen-simbolos-y-tradicion 

• http://www.vivelasemanasanta.com/
articulos/?se=4&ca=17&te=31

• http://www.cooperadores-bilbao.com/pascua10/
Ramos/semana_santa_y_los_ninyos.pdf

FAMILIAKO EKINTZA

Gaiarekin zerikusia duten testuak etxean irakurtzea. 
Landutako balioak finkatzea. Besteei lagunduko dieten 
jarduerak egitea, haiekiko maitasun erakusketa moduan. 

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez ageri diren hitzak lantzea: city (hiria), 
Lord (Jauna), soldiers (soldaduak), life (bizitza), week (astea). 
Horiei buruzko informazio gehiago izateko edo nola esaten 
diren jakiteko, sartu webgune honetan: http://
wordreference.com/es/

6. unitatea: Jesus gure bihotzean bizi da
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44  Proposamen didaktikoa 

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

Trebetasunak Ebaluazio irizpideak

Taldeko lana balioestea helburuak lortzera iristeko.
a  Ea balioesten duen taldeko lana, helburuak 

lortzeko tresna delako.

Ilusioaren indarra ezagutzen jakitea, zenbait jarduera egiteko 
abiapuntua delako.

b  Ea aitortzen duen ilusioaren indarra elementu 
motibatzailea dela.

Kristauentzat Jesusen bataioak duen esanahia eta garrantzia ikastea.
c  Ea badakien Jesusen bataioak zer esan nahi 

duen eta zer garrantzi duen.

Bataioaren bidez Elizako kide izatera sartzen garela ikastea. d  Ea badakien Bataioa jai bat dela eta horren 
bidez Elizako kide izatera sartzen garela.

Bataioan Espiritu Santua jasotzen dugula aipatzea.

e  Ea gogoratzen duen Espiritu Santuak duen 
garrantzia.

f  Ea identifikatzen duen Bataioaren bidez 
Espiritu Santua jasotzen dugula.

Elizaren misioa mundu hobea eraikitzea dela gogoratzea, Jainkoa eta 
hurkoa maitatuz.

g  Ea badakien Elizaren misioa maitasunaren 
bidez mundu hobea eraikitzea dela.  

Espiritu olinpikoa identifikatzea eta kristauentzako Espiritu 
Santuarekin lotzea.

h  Ea ezagutzen dituen Olinpiar Jokoak eta ea 
identifikatzen duen Espiritu Santuaren esanahi 
motibatzailea.

TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Eliza: Jainkoaren seme-alaben familia.

• Espiritu Santua Elizaren gidaria eta animatzailea da.

• Eliza Jesusen jarraitzailea da..

• Jesusen bataioaren kontakizuna: «Hauxe dut nire 
Seme maitea».

• Bataioa. Bataiatuak, Kristoren patu berbera: 
piztuera.

• Bataioaren sinboloak.

• Eliza gaur: presentzia eta misioa.

7. unitatea: Eliza. Familia bat gara 
 Jesusen heriotza eta piztuera ezagutuko dugu
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Proposamen didaktikoa  45

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA EKAINAMAIATZA

Gaitasunak Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna 

Ea badakien elkarrizketa erabiltzen akordioetara iristeko. a

Ea irakurri, idatzi, interpretatu eta egiten dituen proposatutako jarduerak. c  d  h

Ea badakien idatzitako testu baten kontzeptu garrantzitsuak lortzen. c  d  h

Ea ezagutzen dituen unitate honetan dauden ingelesezko hitzak.

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea ezagutzen dituen kontinenteak. h

Matematikarako gaitasuna Ea lotzen dituen hitzen zenbakiak bere definizioarekin. c

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea badakien kontakizun biblikoan dagoen informazioa lantzen, 
irakurmenerako ariketen bidez.

c  d  e  f

Ea emandako hitzen bidez esaldia osatzen duen. c  d

Ea helduen laguntzarekin gai bati buruzko informazioa bilatzen duen 
Interneten.

h

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea ikasten duen izaki sozialak garela eta horrela jardun behar dugula. a  b  g

Ea balioesten duen taldean lan egitea. a

Ea gogoeta egiten duen Elizaren misio sozialaren gainean. d  g

Ea taldeko kirolak balioesten dituen pertsonen arteko harremana 
hobetzen duten jarduerak direlako.

a  h

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea identifikatzen dituen zenbait olinpiar ikurren esanahia: lotutako 
uztaiak eta sugarra.

h

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea ezagutzen duen taldeko lana, ikaskuntzarako bitarteko gisa. a

Ea hitz gurutzatuak egiten dituen ezkutuko hitza aurkitzeko. c  d

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea ikasten duen pozten eta motibatzen duten gauza horiek ezagutzen. b  e  f  h

Ea badakien gauzen alde positiboa bilatzen, zoriontasunaren 
mesedetarako elementua delako.

b

Ea pentsatzen duen zer egin dezakeen mundu hobea eraikitzeko. a  b  g

Ea balioesten duen kirola pertsonentzako jarduera onuragarria dela. a  h

 OINARRIZKO GAITASUNAK
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46  Proposamen didaktikoa 

METODOLOGIA

Ikasleentzako hurbilekoa den zerbait, kirola, hartuko dugu 
abiapuntu ulertzeko nahiko zailak diren elementu 
abstraktuak ageri diren unitateko lanari ekiteko. Taldean lan 
egiteak duen garrantzia nabarmenduko dugu; izan ere, 
helburu komuna lortzeko tresna da. Bataioak kristauentzat 
duen garrantzia landuz egingo dugu aurrera, Elizarako 
sarrerako atea baita. Kristauak garen aldetik, eta Espiritu 
Santuari esker, Elizak egungo munduan duen misioa 
ezagutuko dugu. Jarraitu iradokizun metodologikoei.

• Irudiei behatzea eta horiek aipatzea.

• Taldean lan egiteak duen garrantziaz hitz egitea.

• Abesti bat ikastea, abestea eta dantzatzea.

• Kontakizun bat entzun, irakurri eta horri buruz hitz 
egitea.

• Eranskailuak marraztu, margotu eta ipintzea.

• Esaldiak osatu eta hitz gurutzatuak egitea.

• Ingelesezko hitzak lantzea.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Bataioren batean izan diren, zer gogoratzen duten, 
apaizak eta gurasoek zer egin zuten... esatea.

• Espiritu Santuak zer eskaintzen dizkigun gogoratzea eta 
arbelean idaztea.

• Mundu hobea eraikitzeko kristauok egin ditzakegun 
gauzen zerrenda guztion artean prestatzea.

 Zabaltzeko

• Egunerokotasunean zoriontsu egiten dituzten bizipenak 
gela guztiaren artean bilatzea.  

• Joan Bataiatzailearen ereduan sakontzea. 

• Artean Jesusen bataioaren irudiak bilatzea.

• Elizaren bidez Jesusen misioari jarraitzeko zereginean 
lan egiten duten pertsonak gonbidatzea: fededun bat, 
katekista bat, Caritaseko laguntzaile bat... Lana zertan 
oinarritzen den eta zergatik egiten duten esan 
diezaguten eskatzea.

• Guztien artean bilatu eta zerrenda bat egitea olinpiar 
jokoekin. 

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskara ikasgaiarekin, kontzeptu abstraktuak deskribatzen 
ikasten baitu; hauek esaterako: Espiritua, ilusioa, 
motibazioa...

Matematikarekin, zenbakien erabilgarritasuna lantzen baita 
zenbait jarduera egiteko.

Ingurunearen Ezaguerarekin, lehen kristauen errealitatera 
hurbiltzen baikara. Olinpiar jokoen bidez kontinenteak ere 
ezagutuko ditugu. 

Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, unitatean proposatutako 
abestia lantzen baita; eta Plastikarekin, marrazkien bidez 
unitatean landutako ideiak osatzen baitira.

BALIOAK ETA JARRERAK

Lankidetza, taldean lan egitea eragiten baitu.

Poza, gauzak egiteko ilusioa eskaintzen duen egoera 
delako.

Barneko indarra, Espiritua bizitzako ardatza dela 
sentiarazten duena.

Bataioaren bidez, Elizako kide sentitzea.

IKTen ERABILERA

Webguneak

• http://www.infancia-misionera.com/sacramentos/
sac-3.htm

• http://www.jesus-pandevida.net/antigua/conocetufe
/00000099170ed6401/00000098aa089e901.html

FAMILIAKO EKINTZA

Gaiarekin zerikusia duten testuak etxean irakurtzea. 
Landutako balioak finkatzea. Haurrei bizitzan barneko 
motibazioak zein diren jakiten laguntzea.

Kristau familiak direnez, Eliza aurkeztu eta horretan baitan 
beren zereginean lagundu.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez ageri diren hitzak lantzea: river (ibaia), 
water (ura), light (argia), Church (Eliza), team (taldea). Horiei 
buruzko informazio gehiago izateko edo nola esaten diren 
jakiteko, sartu webgune honetan: http://wordreference.
com/es/

7. unitatea: Eliza. Familia bat gara         
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48  Proposamen didaktikoa 

Trebetasunak Ebaluazio irizpideak

Familiaren baitan amek duten garrantzia eta entrega balioestea. a  Ea familian amak duen balioa ezagutzen duen.

Lankidetza pertsonen arteko jarrera garrantzitsua eta solidarioa dela 
balioestea.

b  Ea badakien besteei laguntzeak zer garrantzi 
duen.

Mariaren balioak ezagutzea: laguntza eta solidaritatea.
c  Ea Mariarengan aipatzen dituen laguntza eta 

solidaritate balioak.

Mariaren semea Jainkoaren Semea izateagatik berezia dela jakitea. d  Ea baduen Mariaren semea Jainkoaren Semea 
izatearen gertaera bereziaren berri.

Maria Jesusen jarraitzailea ere badela eta guri ere hala izaten 
erakusten digula jakitea.

e  Ea Mariarengan ikusten duen Jesusi jarraitzeko 
eredua dela.

Mariari jarraituz, Jesusengana irits gaitezkeela gogoratzea. f  Ea gogoratzen duen Maria Jesusenganako 
bidea dela.

Mariaren irudia historian zehar hainbatetan ordezkatutako elementu 
artistiko bat izan dela ulertzea.

g  Ea ikasten duen historian zehar izan diren 
hainbat elementu artistikotan Mariaren irudia 
irudikatzen.

h  Ea ezagutzen dituen irudikapen artistikoetan 
Mariaren bizitzako uneak.

Amei zoriontasuna eragin diezaiekeen jarrerak sortzea: esker ona 
erakustea, esate baterako.

i  Ea badakien amarenganako esker ona 
adierazten.

• Jainkoaren esku-hartzearen kontakizunak.

• Kristau jaiak: Mariaren jaia.

• Ikustaldia: Maria laguntzeko jartzen da bidean.

• Maria, Jesusen jarraitzailea delako.

• Maria, oso maite dugu kristauok.

• Mariaren balioak ikasten ditugu.

• Mariaren jaia: maiatza.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

8. unitatea: Maria Nazaretekoa 
 Maria zintzotasunaren eredua dela aitortuko dugu

TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA EKAINAMAIATZA

Gaitasunak Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna 

Ea eskerrak ematen dituen ahoz. a  i

Ea badakien ahoz adierazten irudi batean ikusitakoa. g  h

Ea irakurri, idatzi, interpretatu eta egiten dituen idatzitako eta kontatutako 
testu baten gainean proposatutako jarduerak. 

c  d  e  f  

Ea entzuten dion irakasleari eta gelakideei. c

Ea badakien idatzitako testu baten kontzeptu garrantzitsuak lortzen. b  c  d

Ea ezagutzen dituen unitate honetan dauden ingelesezko hitzak.

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea ezagutzen dituen herrialderen bateko pintura eskolak. g  h

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea irakurtzen duen testu bat eta marrazki bat osatzen duen 
eranskailuekin. 

c  d

Ea lortzen duen testu bateko informazioa, jarduerak egiteko. c  d  e

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea balioesten duen emakumeen eta amen lana gizartean. a  b  c

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea ezagutzen dituen kultura unibertsalari dagozkion narrazioak. c  d

Ea ezagutzen duen artearen mundua pinturaren bidez; zehazki, 
Mariaren irudikapenen bidez.

g  h

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea ikasten dituen lankidetzako jarrerak, beste pertsona batzuk imitatuz. a  b  e  f

Ea hitz bat topatzen duen definizio batetik abiatuta. c  d

Ea irudi bat emanda ezagutzen dituen eduki garrantzitsuak. h  

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea badakien beste pertsonei beregatik egiten dutenarengatik esker 
ona erakusten.

i

Ea Maria beretzako eta kristau guztientzako eredu ikusten duen. e  f

Ea beharrezkoa denean beste pertsona batzuekin esker onekoa den. i

 OINARRIZKO GAITASUNAK
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50  Proposamen didaktikoa 

METODOLOGIA

Lehenik eta behin, dagoeneko ikasle guztiek ezagutzen duten 
amatasunaren eredua landuko dugu, eta Amak dituen eta 
eman dizkigun balioak ezagutuko ditugu. Balio solidarioak eta 
laguntza balioak ezagutuko ditugu amarengan. Ideia horien 
bidez, Maria laguntza behar dutenengana hurbiltzen den 
pertsona dela, eta bere bizitzaren bidez, Jesusen jarraipenean 
guztiontzako eredua dela jakingo dugu. 

Artean Mariaren irudikapenen bidez, pinturaren munduan 
ere murgilduko gara. Jarraitu orrialde bakoitzean 
proposatutako iradokizun metodologikoei.

• Irudiei behatzea eta horiek aipatzea.

• Amatasunaren irudiari buruz hitz egitea.

• Abesti bat ikastea, abestea eta dantzatzea.

• Kontakizun bat entzun, irakurri eta horri buruz hitz egitea

• Eranskailuak marraztu, margotu eta ipintzea.

• Esaldiak osatzea.

• Ingelesezko hitzak lantzea.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Jesus jaio zenetik zergatik izan den berezia koadernoan 
azaltzeko esatea.

• Unitatean ikasitako irudietan ageri diren Mariaren 
bizitzako uneekin zerrenda bat egitea.

• 81. orrialdeko jarduera koadernoan egiteko eskatzea, 
gainerako gelakideek izan dituzten beste ideiekin 
batera.

 Zabaltzeko

• Egungo gizartean amen jarrerei eta zereginari buruz 
guztion artean hitz egitea.

• Amek egunean zehar besteengatik egiten dituzten 
gauzen zerrenda bat egitea.

• Mariaren bizitzako beste kontakizunen bat lantzea.  

• Mariak kristau hobeak izan gaitezen zertan laguntzen 
digun pentsatzera bultzatzea.  

• Garai eta estilo desberdinetako Mariari buruzko 
margolanak bilatzea Interneten edo arte liburuetan.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskara ikasgaiarekin, Mariari buruzko kontakizun biblikoen 
irakurketa lantzen baita. Amei eskerrak emateko 
sentimenduak idazten ikasten dugu.  

Ingurunearen Ezaguerarekin: Maria irudikatu duten zenbait 
pintura eskola ezagutuko ditugu.

Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, unitatean proposatutako 
abestia lantzen baita; eta Plastikarekin, pintura eta Mariaren 
hainbat irudikapen lantzen baitira.

BALIOAK ETA JARRERAK

Laguntza eta solidaritatea, pertsonentzako eta 
gizarterako elementu garrantzitsuak direlako.

Amatasunaren eredua abiapuntu gisa hartuta, eredu horretan 
aurkituko ditugun balioak eta jarrerak landuko ditugu: 
eskuzabaltasuna, maitasuna, zaintza, bizia ematea, 
samurtasuna… Horien bidez, gure amenganako jarrera gisa 
esker ona adierazten ikasiko dugu.

IKTen ERABILERA

Webguneak

• http://www.infancia-misionera.com/mayo.htm

• http://rayitodecolores.blogspot.com/2009/06/virgen-
maria-para-ninos.html

• http://www.iglesia.cl/especiales/mesmaria2007/act_
ninos.html 

• http://www.educadormarista.com/Oracionmariana/
index.htm

FAMILIAKO EKINTZA

Gaiarekin zerikusia duten testuak etxean irakurtzea. 
Landutako balioak eguneroko gauzetatik abiatuta finkatzea, 
ama etxean egoteak duen garrantzia, esate baterako.

Ikasleei bereziki amenganako esker ona adierazteko 
egoerak ematea.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez ageri diren hitzak lantzea: child 
(haurra), joy (poza), Son (Semea), christians (kristauak), Mary 
(Maria). Horiei buruzko informazioa zabaltzeko, ikus web 
orri hau: http://wordreference.com/es/

8. unitatea: Maria Nazaretekoa
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52  Proposamen didaktikoa 

Trebetasunak Ebaluazio irizpideak

Pertsonentzako ospakizun uneek duten garrantzia balioestea.
a  Ea badakien jaiek, ospakizun ekintzak diren 

neurrian, zer nolako garrantzia duten.

Beste pertsonekin bizitako une jakin batzuek sortzen duten 
zoriontasuna ezagutzea.

b  Ea badakien egoera zehatz batzuetan une 
horiek partekatzeak zer zoriontasun dakarren.

Azken Afariaren narrazioaren bidez esanahia eta Jesusek eman zigun 
agindu berria gogoratzea.

c  Ea gogoratzen duen Azken Afariaren esanahia.

d  Ea aipatzen duen Jesusek eman zigun 
maitasunaren agindu berria.

Ikasleak Eukaristiaren esanahian barneratzea, Jesusen oroitzapenean 
ospatzeko.

e  Ea ezagutzen duen kristauentzat Eukaristiak 
duen esanahia.

Eukaristiaren elementu garrantzitsuak ikastea. f  Ea ezagutzen dituen Eukaristiaren elementu 
garrantzitsuak.

Igandea kristauak biltzen garen jaia dela jakitea. g  Ea badakien kristauentzat igandeak zer 
garrantzi duen.

Zeruko festa handia zer den jakitea. h  Ea adierazten duen kristauok zeruko festa 
handia espero dugula.

Kristauen elizak ezagutzea. i  Ea ikasten duen kristauen elizak bereizten.

Unitate honetan eta beste batzuetan landutako kristauen sinbologia 
ezagutzea.

j  Ea identifikatzen duen zenbait kristau ikurren 
esanahia.

• Eliza: Jainkoaren seme-alaben familia.

• Jainkoa gure Aita da.

• Jainkoaren maitasuna.

• Giza zoriontasuna.

• Pertsonen borondatea.

• Otoitzaren balioa.

• Azken Afariaren kontakizuna. 

• Igandea. Eukaristia.

• Jainkoarekin ospatzen, otoitz egiten eta hitz egiten dugu. 

• Eliza eta sinboloak.

• Zeruko festa handia: piztuera, Jesusek egin zuen 
bezala.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

9. unitatea: Kristauon ospakizunak 
 Eukaristia ospatuko dugu kristauen festa delako

TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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Gaitasunak Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna 

Ea une jakin batzuetan sentimendu positiboak aipatzen dituen. a  b

Ea irudi bat emanda adierazten duen ikasitakoa. i  j

Ea ezagutzen dituen unitate honetan dauden ingelesezko hitzak.

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea adierazten duen kristauok zeruko festa espero dugula. h

Ea ezagutzen dituen kristauen eliza motak. i

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea badakien kontakizun biblikoan dagoen informazioa lantzen, 
irakurmenerako ariketen bidez.

c  d  e  f

Ea irudi bat ikusi eta bertatik informazioa ateratzen duen. i  j

Laguntzarekin, ea gai bati buruzko informazioa lortzen duen Internet 
bidez.

i

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea balioesten duen ospakizun bat beste pertsona batzuekin 
partekatzearen garrantzia.

a  b  g  h

Ea gogoeta egiten duen kristauen zeruko festa handiaren inguruan. h

Ea aitortzen duen elizak kristauentzako topaketako eta ospakizuneko 
lekuak direla.

e  i  j

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea aipatzen dituen une garrantzitsuak ospatzeko jai edo tradizioak. a  b  g

Ea aipatzen dituen agerraldi artistikoak. i  j

Ea ezagutzen duen zenbait elementu eta sinboloren esanahia. j

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea badakien norberaren eta beste pertsonen esperientzietatik abiatuta 
une adierazgarriez gozatzen.

a  b

Ea lortzen duen testu bateko informazioa, jarduerak egiteko. a  b  e  g

Ea adierazten dituen Eukaristia ospatzeko elementuak, irudi bati 
begiratuta.

c  e  f  j

Ea aipatzen dituen agerraldi artistikoen bidez landutako edukiak. i  j

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea modu positiboan balioesten dituen ondo pasatutako uneak. a  b

 OINARRIZKO GAITASUNAK
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METODOLOGIA

Lehenik eta behin, jairen batean izandako bizipenak 
gogoratuko ditugu. Horren bidez, Elizak Jesusen 
irakaspenetatik abiatuta ospakizun uneak bizi dituela eta 
heriotzaren ostean zeruko festa handia etorriko den sinesmena 
landuko dugu. Horrez gain, elizaren (minuskulan) ideian ere 
jarriko dugu arreta, fedea ospatzeko kristauak biltzen diren 
lekua delako.  Eliza mota desberdinak ezagutuko ditugu.

Beren bizipenen bidez, elizetan ageri diren elementu 
sinbolikoak landuko ditugu. Jarraitu orrialde bakoitzean 
proposatutako iradokizun metodologikoei.

• Irudiei behatzea eta horiek aipatzea.

• Ospakizunei buruz hitz egitea.

• Abesti bat ikastea, abestea eta dantzatzea.

• Kontakizun bat entzun, irakurri eta horri buruz hitz 
egitea.

• Margotzea eta inguratzea.

• Hitzak osatzea.

• Esaldi bat idazteko hitzak ordenatzea.

• Ingelesezko hitzak lantzea.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Eukaristia hitzaren esanahia aipatzea.

• Zeruko festa handian egon daitezkeen gauzen zerrenda 
egin dezaten esatea.

• Igandetan zer egiten duten pentsatzea.

• Elizan izan duten azken ospakizunetako bat azaltzeko 
eta koadernoan marrazteko eskatzea: ezkontza, 
jaunartzea, bataioa...

 Zabaltzeko

• Gelan edo ikastetxean zerbait ospatzen deneko uneak 
edo egoerak aipatzea.

• Azken Afariaren antzezpena egitea.  

• Artean Azken Afariaren irudiak bilatzea.  

• Eukaristiaren zatiak azaltzea.

• Testuan aurkeztutako eliza moten definizioan 
sakontzea.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskara ikasgaiarekin, irakurketa, irakurmena eta 
elkarrizketa lantzen baitira. Gure sentimenduak adierazten 
ikasten jarraitzen dugu.

Matematikarekin, denboraren lerroa lantzen baita.

Ingurunearen Ezaguerarekin, hainbat leku ezagutuko ditugu 
kristauen elizak aztertuz.

Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, unitateko abestia 
lantzen baita; eta Plastikarekin, elizak kultura 
desberdinetako agerraldi artistikoak direla ezagutzen 
baitugu, eta bertan dauden kristau ikurrak ikasten ditugu.

BALIOAK ETA JARRERAK

Ospakizuna, cpertsonentzako une garrantzitsua delako.

Komunitatea, bizitza eta fedea partekatzeko pertsona 
ugarik osatzen duten elementua delako.

Maitasuna eta adiskidetasuna, kristauen misioa delako.

IKTen ERABILERA

Webguneak

• http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/

• http://www.conmishijos.com/club_cumpleanos/ 

• http://www.aciprensa.com/catequesis/cate-ninos.htm

FAMILIAKO EKINTZA

Etxean, festen garrantziaren inguruan gogoeta egitea. Bizi 
izandako familiako uneak gogoratzea eta haurrei zer 
sentimendu eragin dizkien adierazten laguntzea.

Elizako kide direnez, beren bidean laguntzen jarraitzea.

Jesusek maitasunari buruz emandako irakaspenak 
irakurtzea eta ikasgelan landutako balioak finkatzea.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez ageri diren hitzak lantzea: night (gaua), 
bread (ogia), wine (ardoa), Sunday (igandea), final (amaiera).
Horiei buruzko informazio gehiago izateko edo nola esaten 
diren jakiteko, sartu webgune honetan: http://
wordreference.com/es/

9. unitatea: Kristauon ospakizunak

020_055_Primeras_12578.indd   54 19/7/11   09:18:10



Proposamen didaktikoa  55

Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.

TREBETASUNAK

ERANTZUNAK

JARDUERAK

 Finkatzeko

 Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA

OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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