
02

Egileak
Joaquín Ferreiro Oliva
María Generosa Luz Gómez Giráldez

Gainbegiratzaile teknikoa
Raquel Recio Aguado

Aholkulari pedagogikoa
Javier Vicente Hormigos

Liburu honen salmentaren % 0,7 Bamenda-n
(Camerun) eskola bat eraikitzeko izango da.
Eskola horren eraikuntza SED (Solidaridad,
Educación y Desarrollo) izena duen Gobernuz
Kanpoko Erakundeak kudeatuko du.

NATURA, GIZARTE ETA KULTURA
INGURUNEAREN
EZAGUERA GIDA + PROGRAMAZIOA



Liburu hau Lehen Hezkuntzako bigarren mailari
dagokio, Inguruaren Ezaguera arloari hain zuzen ere, eta i.blai

proiektuko material kurrikularretako bat da.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak onetsia (2007-10-29)

Gerentea: Agustín Oiarzabal · Edizio zuzendaria: Sabin Gorrotxategi · Proiektuaren
arduraduna: Menchu Tadeo · Edizio koordinazioa: Jabi Artaraz eta Susana Lobo ·

Kolaboratzaileak: Marisa Elorriaga, Belinda Isasi eta Susana Álvarez · Arte zuzendaritza:
GELVeko irudi eta diseinu mintegia · Proiektuaren diseinu grafikoa: Sebastián Baigún ·
Azaleko argazkia: Nicolás Huerín · Testua: Hitzurun · Testuaren zuzenketa: Belinda Isasi ·
Produkzio koordinazioa: Inazio Jaio eta Pablo Silva · Maketazioa: Inazio Jaio, Ander Lauzirika
eta Lola García · Inprimaketa: Publicidad Cuatroas S.L., Ibarsusi bidea 1-1. 48004 BILBO
(Bizkaia). cuatroas@cuatroas.com

Inguruaren Ezaguera LMH 2 gida - 12396

ISBN: 978-84-8394-016-7 · Lege gordailua: BI. 603-08

© Joaquín Ferreiro Oliva eta María Generosa Luz Gómez Giráldez, 2007
© Editorial Luis Vives, 2007 © Ibaizabal argitaletxea, 2007 

Argitalpen honen eskubide guztiak Ibaizabal Edelvives S. A. argitaletxearen esku geratzen dira.
Copyrightaren titularren idatzizko baimena lortu ezean, ezin da lan hau osorik edo zatika

berregin, bidea edo prozedura edozein delarik ere (erreprografia eta tratamendu infor-
matikoa barne), ezta aleak publikoki errentan utzi edota maileguan eman ere.

Bestela, legeetan zehaztutako zigorrak ezarriko dira.



Izaki bizidunen eta objektu bizigabeen arteko aldeak. Izaki bizidunen
bizi funtzioak. Bizitzeko modu ugariri behatzea. Gizakien eta animalien
arteko harremana. Animalia basatiak eta etxe abereak. Gizakien eta
landareen arteko harremana. Landutako landareak eta basalandareak. 

Izaki bizidunak zaintzeko eta errespetatzeko
ohiturak lantzea. Maskotak zaintzea.5
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Inguruaren Ezaguera arloko edukiak. 1. maila. Lehen Hezkuntza

Edukiak Balioak

Hurbileko ingurunea antolatzeko modua. Ikastetxea. Ikastetxeko
txokoak. 

Ikasgela eta materiala zaintzeko eta
errespetatzeko jarrera.0

Udazkena. Zentzumenak: organoak eta funtzioak. Gorputz atalak:
burua, enborra eta gorputz adarrak. Artikulazioak: belauna,
ukondoa eta sorbalda.

Nork bere burua eta gainerakoena onartzea.
Mutilen eta nesken arteko desberdintasun fisikoak.
Bi sexuen aukera berdintasuna aintzat hartzea.

1

Osasuna eta gaixotasuna. Ohitura osasungarriak eta kaltegarriak:
ohiturak, gorputz jarrerak, kirola, elikadura, lo orduak, higienea.
Higienea eta norberaren garbitasuna. Gorputzaren higienerako
objektuak. Norberaren higienea, atsedena eta nork bere gorputza
zaintzea aintzat hartzea. 

Geure burua zaintzea eta errespetatzea.
Pediatrarengana joateak duen garrantzia. 2

Egunero behar ditugun premiazko elikagaiak. Gosaria, bazkaria,
askaria eta afaria. Animalia eta landare jatorriko elikagaiak. Dieta orekatua izateak duen garrantzia.3

Negua. Familia. Senitartekoen arteko harremanak. Etxeko lanetan
erantzukizunak onartzea. Gabonak. 

Familiako erantzukizunak aintzat hartzea.
Etxeko lanak denen artean banatzea.4

Material aniztasuna. Materialen gastua eta kontsumoa murriztea.
Hondakinak bereiztea eta materialak birziklatzea.

Hondakinen arazoari aurre egiteko jarrera
kontzienteak lantzea. Materialak berriz
erabiltzea, aurrezteko.

6

Ingurune fisikoaren oinarrizko elementuak: airea eta ura. Ura naturan.
Lurra eta Eguzkia. Eguna eta gaua. Atmosferako zenbait gertakariri
behatzea. Irudikatzeko lehenengo moduak: eguraldi mapa.

Edateko ur eskasiari aurre egiteko norberaren
jarrera kontzienteak lantzea. Eguneroko bizitzan
neurriz erabiltzea.

7

Udaberria. Paisaia. Paisaia naturala eta artifiziala. Inguruko elementu
naturalak eta giza elementuak. Mendietako, ordokietako eta
kostaldeko paisaiak. Urtaroek paisaian eragiten dituzten aldaketak.

Lurra zaintzeko eta errespetatzeko jarrerak
lantzea. Ingurune naturalean jokatzen jakitea. 8

Hiriak eta herriak. Lanbideak. Sektore ekonomikoen hastapenak.
Lanbideak bereizten jakitea, estereotipo sexistak saihestuz. Kaleko
elementuak. Etxebizitza motak.

Zarata kutsadura akustikoa dela aintzat hartzea. 9

Garraiobideak. Garraiobide kolektiboak, banakakoak eta
salgaienak.

Oinezkoen oinarrizko arauak betetzeko
erantzukizuna. Nola zeharkatu behar den kalea.10

Komunikatzeko moduak: ahoz, idatziz, seinaleen bidez eta keinuen
bidez. Banakako komunikazioa eta masa komunikazioa.
Komunikabideak.

Astialdia antolatzea zein baliagarria den aintzat
hartzea.11

Uda. Denboraren oinarrizko ezagutza: lehen, orain, gero. Neurtzeko
unitateak: eguna, astea, hilabetea eta urtea.

Hurbileko ingurunea iraganari buruzko informazio
iturri moduan aintzat hartzea. Aitona-amonek
kontatzeko gauza interesgarri ugari izaten dituzte.

12

L

L

L

Jolas gaitezen! Mugikariak.

Jolas gaitezen! Collagea.

Jolas gaitezen! Maketak.



Txitxirio baten ernamuintzea. Irudietan eta testu idatzietan
oinarritutako esperientzia bati behatzea. Landare eta animalia bitxiak.

proposamen didaktikoa 15

Prozedurak Letren Planeta

Soinuak entzutea. Bibrazioa. Intentsitatea, tonua eta tinbrea
bereiztea eta horiei behatzea. Soinuaren transmisioa, hainbat
bidetatik.

Hainbat tokitako pertsonen ezaugarri fisikoak. Pertsona guztiak
berdinak gara.

Hortzak garbitzeko teknika. Munduko beste txoko batzuetako ohitura osasungarriak. 

Produktu bat egiteko prozesua: ogia. Munduko beste txoko batzuetako elikadura ohiturak.

Familia zuhaitza. Munduko beste txoko batzuetan Gabonak ospatzeko moduak.

Plastikotasunari eta koloreari begira, objektuak sailkatzea. Birziklatzearen eta berriz erabiltzearen adibide bitxiak.

Paisaiako elementuen arabera, plano batean orientatzen jakitea. Lurra, Eguzkia eta Ilargia.

Irudi bat oinarri hartuta, paisaia baten oinarrizko deskribapena
egitea. Munduko paisaiak.

Ingurunean ditugun makina ugariak bereiztea. Munduko beste txoko batzuetako etxebizitzak.

Makina baten funtzionamendua aztertzea. Bizikleta. Norberaren
segurtasuna, bizikleta erabiltzean.

Munduko beste txoko batzuetan, batetik bestera joateko dituzten
moduak.

Posta txartela diseinatzea. Komunikatzeko moduen adibideak. Bideo-konferentzia.

Egutegi bat irakurtzea. Denbora neurtzeko hainbat modu.
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Inguruaren Ezaguera arloko edukiak. 2. maila. Lehen Hezkuntza

Edukiak Balioak

Ikastetxea. Nork bere emozioak eta sentimenduak bereiztea. Pertsonek
taldean dituzten eskubide eta betebeharrak. Taldean komunikazio
trukerako oinarrizko arauak. Bizikidetza egoerak eta gatazkak
simulatzea. 

Hartutako erabakiak errespetatzea. Guztiok
parte hartzeak duen garrantzia aintzat hartzea. 0

Animalia, landare eta mineral jatorriko elikagaiak. Elikagaien
hastapenak. Digestio aparatuaren hastapenak: ahoa, hortzak,
sabela... Arnas aparatuaren hastapenak: birikak. Zirkulazio
aparatuaren hastapenak: bihotza eta odola.

Elikadura osasungarrirako ohiturak lantzea.
Jolas orduko hamaiketakoa. 1

Eskeletoa: hezurrak. Artikulazioak. Muskuluak.
Nork bere gorputza eta gainerakoena onartzea,
muga eta aukera guztiak aintzat hartuta.
Ezintasunak eta kirola. 

2

Osasuna eta gaixotasuna. Ohitura osasungarriak. Elikadurarekin
lotutako ohitura osasungarriak. Kirolarekin lotutako ohitura
osasungarriak. 

Erantzukizunean oinarritutako ohiturak lantzea.
Etxeko istripuak saihestea.3

Gabonak eta familia. Jai tradizionalak: Inauteriak, Aste Santua.
Beste tradizio batzuk: dantza eta jantzi tipikoak. Gastronomia
tradizionala.

Beste kultura batzuetara hurbilduko gara.
Aniztasunak aberastu egiten gaitu. 4

Animalien elikadura: haragijaleak, belarjaleak eta orojaleak.
Animalien ugalketa: obiparoak eta bibiparoak. Animalia ornodunak
eta ornogabeak. Animalia ornodunak. Ugaztunak, arrainak,
narrastiak, urlehortarrak eta hegaztiak. 

Animalien defentsarako jarrerak lantzea.
Animaliak babesten eta zaintzen ditugu.
Desagertzeko arriskuan dauden animaliak. 

5

Landare baten atalak: sustraia, zurtoina eta hostoak. Landareen
elikadura eta ugalketaren hastapenak. Landareak sailkatzea,
zurtoinen, hostoen eta loreak izatearen edo ez izatearen arabera.

Ingurumena zaintzeko jarrerak lantzea. Basoak
zaintzeak duen garrantzia. Basoko suteak. 6

Ura. Uraren zikloaren hastapenak. Airea. Atmosfera. Lurzoruaren
oinarrizko hastapenak: harkaitzak eta mineralak. Zentzumen organoekin
bereizten jakitea. Errotazio mugimendua. Eguna eta gaua.

Ingurumen arazoei aurre egiteko jarrera
positiboak lantzea. Kutsadura. Energia
aurreztea. Ura aurreztea. Materialak aurreztea.

7

Indar kontzeptuaren hastapenak. Ukipen indarrak eta urruneko
indarrak: imanak. 

Nork bere mugak onartzea. Guztiok parte
hartzeak duen garrantzia aintzat hartzea.8

Hurbileko ingurunea antolatzeko moduak. Herria eta auzoa. Eraikin
publikoak. Zerbitzu publikoak. Udala. Alkatea eta zinegotziak. 

Bizimodu publikoan parte hartzea. Oztopo
arkitektonikoak desagerraraztea.9

Sektore ekonomikoen hastapenak: nekazaritza, abeltzaintza eta
arrantza; industria; eta zerbitzuak. Lanbideak bereizten jakitea,
estereotipo sexistak saihestuz.

Materiala zaintzeko ohiturak lantzea. Laneko
materiala zaintzea eta horretaz arduratzea.10

Garraiobideak: airetik, lehorretik, itsasotik eta ibaitik. Komunikabideak:
banakakoak eta masa komunikabideak. Ordenagailua eta Internet.

Makinak eta tresnak zaintzeko ohiturak lantzea.
Informatika baliabideak zaintzea.11

Iragana, orainaldia eta etorkizuna. Denbora igaro ahala, pertsonek
izaten dituzten aldaketa fisikoak. Denbora igaro ahala, pertsonen
bizimoduan gertatzen diren aldaketak. Asmakizun garrantzitsuak.
Gurpila eta argi elektrikoa.

Ondarea zaintzeak duen garrantzia. Herrian
dauden iraganeko aztarnak.12

Jolas gaitezen! Panpina artikulatuak. L

Jolas gaitezen! Landa koadernoak.L

Jolas gaitezen! Gurpil mugikorrak.L
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Prozedurak Letren Planeta

Modu egokian arnasa hartzeko ariketak. Elikagai bitxiak.

Taupadak nola entzuten diren ikastea. Munduko beste txoko batzuetako kirolak.

Osasun biografiari buruzko inkesta bat betetzea. Borondatezko lana eta osasuna.

Jaiei buruzko ikerketa lan bat egitea. Munduko beste txoko batzuetako Gabonak.

Animaliak modu errazean sailkatzea, kanpoko ezaugarri baten
arabera.

Animalien ezaugarri fisikoak eta jarrera arauak haien
ingurunearekin lotzea. Kameleoia, tximeleta, pauma eta zebrak.

Ekosistema baten oinarrizko osagaiak aztertzea. Landareen ezaugarri fisikoak eta jarrera arauak haien
ingurunearekin lotzea. Kaktusak, mimosak, txikoria-belarra. 

Ingurune fisikoko elementuen jokamoldea, Eguzkiaren eraginez. Munduko beste txoko batzuetako paisaiak.

Makinak eta tresnak aztertzea eta horiei behatzea. Arriskuak sor
ditzaketen elementuak bereiztea. Makinekin eta tresnekin lotura duten asmakizunak.

Gizarte inguruan ditugun datuak biltzea. Mundu osoko eraikinak eta hiriak.

Produktu bat egiteko eta saltzeko prozesua. Denborazko sekuentzia
bat ordenatzea. Lanbide bitxiak.

Interneten bilatzen jakitea, emandako helbide bat oinarri hartuta. Bidaia espazialak.

Denbora lerroaren hastapenak. Denborazko sekuentzia bat
ordenatzea. Iraganeko monumentuak.
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Oinarrizko gaitasunak

Komunikazio linguistikoaren gaitasuna
Ideia bat argi adieraztea.

Gaitasun soziala eta herritarra
Ikasgelan bizikidetzarako oinarrizko arauak onartzea eta finkatzea.
Gatazkak modu baketsuan konpontzea. 

Autonomia eta ekimen pertsonala
Talde baten barnean erantzukizunak onartzea.
Nork bere emozioak ezagutzea eta gainerakoenak ulertzea.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Ikasgelan jokabide ona izateko oinarrizko arauak ezagutzea. Ikasgelan bizikidetzarako eta hezkuntzarako oinarrizko arauak
barneratzea.

Ikasgelan bizikidetzarako arauak finkatzea eta errespetatzea. Bizikidetzarako arauak idaztea.

Bizikidetzarako finkatutako arauen arabera jokatzea.

Gatazkak modu baketsuan konpontzen jakitea. Gatazkaren bat antzematea.

Inolako indarkeriarik gabe gatazka bat konpontzen jakitea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Bizikidetzarako arauak. Bizikidetzarako arauak finkatzea,
ikasgelarako.

Hartutako erabakiei buruzko errespetua.

Guztiok parte hartzeak duen garrantzia
aintzat hartzea.

Bizikidetza gatazken simulazioa. Elkarrizketaren bitartez gatazkak konpontzea. Gainerakoen tokian jartzeko gaitasuna.

0 unitatea
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Balioak

Adiskidetasuna. Giza harreman on ororen oinarria da adiskidetasuna. Haurren artean balio hori sustatzen
ahalegindu behar dugu, ahalik eta arazo gutxien sor daitezen. Adiskidetasun sentimendua ez da ikasgelara soi-
lik mugatu behar. Aitzitik, eskolako talde guztietara zabaldu behar da, ikasgela desberdinetako haurren artean
noizean behin sortzen diren aurkakotasun txikiak saihesteko. 

Metodologia

Ikasle berriak egonez gero, horiek ikasgelan txertatzeko bidea erraztu behar da. Beren burua aurkezteko eta uda-
ko oporrak zer moduz igaro dituzten azaltzeko eskatuko diegu. 

Ikasturtean zehar izango dituzten arauak finkatzeko lanean ikasleek ere parte har dezaten bultzatu behar dugu,
arauak beraienak ere badirela ohar daitezen. Garrantzitsua da ikusaraztea guztion artean pentsatzen eta fin-
katzen direla arauak. Era berean, argi adierazi behar zaie nork bere konpromisoak eta erantzukizunak dituela
hartutako erabakiak betetzeko. 

Gatazkak konpontzeari buruz diharduen idazpurua modu praktikoan lantzen ahalegindu beharko dugu. Horre-
tarako, egoera hipotetikoak jarri beharko ditugu, eta ikasleei eskatuko diegu azaltzeko nola jokatuko ote luke-
ten horrelako egoeretan.

Unitate hau amaitu, eta 1. unitateko edukiei heldu aurretik, ikasleei galdetu beharko zaie zer gustatuko litzaie-
keen ikastea urtean barrena Inguruaren Ezaguera irakasgaian, eta nora gustatuko litzaiekeen egitea txangoa.
Hartara, haurrek ikasturteari begira dituzten nahiak ezagutuko ditugu.

Taldekatzea

4. orrialdeko lehenengo eta hirugarren jarduerak eta baita 6. orrialdeko lehenengo eta hirugarren jarduerak egi-
teko ere, bizpahiru ikasleko taldeak egingo dira. Gainerako jarduera guztiak, ordea, talde handian egingo dira
(ikasgelako ikasle guztiekin, alegia). 

Diziplinartekotasuna

Unitate honetan, ahozko eta idatzizko adierazpena eta ulermena landuko dira. Beraz, harreman estua du unita-
teak Hizkuntzarekin. 
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Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Giza gorputzaren premiak eta haren garapena lotzea. 

Komunikazio linguistikoaren gaitasuna
Unitatearekin lotutako hiztegia ulertzea eta modu egokian erabiltzea. 

Ikasten  ikasteko gaitasuna
Ikasitako guztia ahoz eta idatziz adieraztea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Elikagaiak eta haien jatorria Elikagaiak haien jatorriarekin lotzea. Elikagaien jatorria ezagutzeko jakin-mina.

Elikagaien substantziak. Hazten laguntzen duten, energia ematen duten eta
bitaminak ematen dituzten elikagaiak bereiztea. 

Elikadura osasungarria eta orekatsua
izateko interesa.

Digestio aparatua: ahoa,
urdaila eta hesteak.

Digestio aparatuaren zenbait zati ezagutzea. Digestio aparatua ezagutzeko jakin-mina.

Arnas aparatua: sudurra eta
birikak.

Arnas aparatuaren zenbait zati ezagutzea. Arnas aparatua ezagutzeko jakin-mina.

Zirkulazio aparatua: bihotza eta
odola.

Zirkulazio aparatuaren zenbait zati ezagutzea. Zirkulazio aparatua ezagutzeko jakin-
mina.

Dieta osasungarria. Elikagai osasungarriak zein diren ezagutzea. Dieta osasungarria egiteko interesa.

Arnasketa. Era egokian arnasten ikastea. Era egokian arnasteak dakartzan onurak
aintzat hartzea.

1. unitatea. Ezinbestekoa dut jatea eta arnastea

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Elikagaien jatorria ezagutzea. Elikagaiak animalia, landare edo mineral jatorrikoak direla jakitea. 

Elikagaiek gure gorputzak behar dituen substantziak dituztela jakitea. Bitaminak, gantzak eta proteinak dituzten elikagaiak bereiztea.

Digestio aparatuaren zatiak eta haren funtzioa ezagutzea. Urdaila eta hesteak izendatzea, eta non dauden jakitea.

Hesteetan elikagaien substantziarik garrantzitsuenak biltzen
direla jakitea.

Arnas aparatuaren zatiak eta haren funtzioa ezagutzea. Birikak izendatzea, eta non dauden jakitea.

Biriketan airearen oxigenoa biltzen dela jakitea.

Zirkulazio aparatuaren zatiak eta haren funtzioa ezagutzea. Zirkulazio aparatuaren zatiak izendatzea, eta non dauden jakitea.

Odolak elikaduren substantziak eta airearen oxigenoa gorputz
osoan barrena zabaltzen dituela jakitea.

Elikadura osasungarriaren onurak ezagutzea. Jolas ordurako osasungarriak diren elikagaiak zein diren ezagutzea.

Era egokian arnastearen garrantzia ulertzea. Era egokian arnasten jakitea.
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Balioak

Erantzukizuna. Osasuntsu egon nahi badugu, elikagaiak kontsumitzean, ezinbestekoa da erantzukizunez joka-
tzea. Dieta osasungarria eta era askotakoa izatearen premiaz jabetu behar dugu. 

Metodologia

Aurreko ikasturtean ikasitakoa oinarritzat hartuta, elikagaiak landu behar dira; eta ikasleek elikadurarekin dago-
eneko baduten eskarmentua ere aintzat hartu behar da. 

Digestioarekin, arnasketarekin eta odolaren zirkulazioarekin lotutako idazpuruak modu praktikoan landuko dira,
irudiak eta kartelak ardatz hartuta. Hala, haur gehienek ezagutuko ez duten elikaduraren alderdi bat aztertuko
dugu.

Hiru aparatuak azaltzen ahaleginduko gara: elikadura funtzioaren bitartez, batak eta besteak elkarrekin erlazio-
natuz. Gure gorputzak elikagaien substantziak behar ditu, eta horretarako, digestio aparatua erabiltzen dugu.
Gure gorputzak airearen oxigenoa behar du, eta horretarako, arnas aparatua erabiltzen dugu. Nola elikagaien
substantziek, hala oxigenoak berak, gure gorputzaren atal guztietara iritsi behar dute, eta horretarako, zirkula-
zio aparatua daukagu.

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko ariketak egiteko, Galdera zaila ebazteko eta Letren planeta lantzeko, hiruzpalau
ikasleko taldeak egitea komeni da. Gainerako jarduera guztiak binaka egingo dira. Salbuespenak: Eta zuk, zer
egingo zenuke? eta Era egokian arnasten ikasi dut ariketak talde handian egingo dira. Zenbat ikasi dudan! ataleko
ariketak, aldiz, bakarka.

Diziplinartekotasuna

Unitate honetako edukia Gorputz Heziketarekin dago estuki lotuta. 

Aldi berean, edukiei buruz ikasgelan hitz eginez, ahozko adierazpena indartu eta hiztegia aberasten da.

Baliabideak

Planeta Agostiniren «Érase una vez el cuerpo humano» (Bazen behin giza gorputza) sailaren zen-
bait kapitulu biltzen dituen DVDa: Arnasketa; Digestioa I; Digestioa II.



2. unitatea. Hezurrak eta muskuluak ditut
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Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Geure gorputza eta horrek inguruarekin erlazionatzeko duen modua ezagutzea.

Komunikazio linguistikoaren gaitasuna
Ahozko zein idatzizko ulermena eta adierazpena sustatzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna
Ikasitako kontzeptuen gainean gogoeta egitea, eta ahoz zein idatziz adieraztea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Hezurrak eta artikulazioak. Honako hauek bereiztea: garezurra, humeroa,
saihetsak, ornoak eta femurra.

Artikulazioen zerrenda egitea: lepoa, sorbalda,
ukondoa, eskumuturra, belauna eta orkatila.

Honako hauek bilatzea: lepoa, sorbalda,
ukondoa, eskumuturra, belauna eta orkatila.

Giza eskeletoa ezagutzeko interesa.

Muskuluak. Honako hauek bereiztea: bizepsa, bularrekoa,
abdominala, ipurmasailekoa eta muskulu bikiak.

Muskulu sistemak eskeletoarekin duen
harremana azaltzea.

Muskuluen funtzionamendua
ezagutzeko jakin-mina.

Gizarteratzea. Talde kirolak egitean, ezintasunak dituzten
pertsonak onartzea.

Pertsonen mugei buruzko errespetua.

Bihotzaren taupadak. Taupadak neurtzen jakitea, eta bihotzaren
mugimenduekin duten lotura ezagutzea. 

Bihotzaren taupadei buruzko
interesa.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Hezurrak eta haien funtzioak ezagutzea. Zenbait hezur izendatzea eta bereiztea: garezurra, humeroa,
saihetsak, ornoak eta femurra.

Eskeletoaren funtzio nagusia ezagutzea.

Artikulazioak eta haien funtzioak ezagutzea. Artikulazioak non dauden jakitea, eta idaztea: lepoa, sorbalda,
ukondoa, eskumuturra, belauna eta orkatila.

Artikulazioen funtzioak azaltzea.

Muskulu garrantzitsuenak eta haien funtzioak ezagutzea. Zenbait muskulu izendatzea, eta non dauden jakitea: bizepsa,
bularrekoa, abdominala, ipurmasailekoa eta muskulu bikiak.

Muskuluen ezaugarriak eta funtzioak ezagutzea.

Pertsonen mugak eta aukerak bereizten jakitea. Pertsonen mugak onartzea eta errespetatzea.
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Balioak

Adiskidetasuna. Giza harreman onen oinarrian adiskidetasuna dagoela aintzat hartzea. Adiskidetasunak age-
rian geratu behar du kirola egitean; bereziki, talde kiroletan.

Metodologia

Ikasleek aurreko ikasturtean ikasitakoan oinarrituta landu behar dira hezurrak eta artikulazioak.

Garrantzitsuena ez da ikasleek muskuluen eta hezurren izenak esaten ikastea, baizik eta muskulu eta hezur
horiek gorputzean duten funtzio nagusia ulertzea.  

Bihotzaren taupadak atala modu praktikoan landu behar da, Gorputz Heziketako eskola oinarritzat hartuta.

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko ariketak eta Letren Planeta atala hiruzpalau ikasleko taldetan egin behar dira; Biho-
tzaren taupadak, Galdera zaila eta Zer ikasi duzu?, berriz, talde handian egitea komeni da. Gainerako jarduera guz-
tiak binaka egingo dituzte, Zenbat ikasi dudan! ataleko ariketak izan ezik, horiek bakarka egingo baitituzte.

Diziplinartekotasuna

Honako unitate hau Hizkuntzarekin dago loturik; izan ere, hiztegia aberasteaz gainera, ahozko zein idatzizko
adierazpena eta ulermena indartzen dira. Era berean, Gorputz Heziketarekin ere hertsiki loturik dago; batetik,
kirol jardueretan denek parte har dezaten eta, bestetik, bihotzaren taupadekin erlazionatutako jarduerei begira.

Baliabideak

MECen web orriak ikusi:
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/index.html eta http://ares.cnice.mec.es/edufisica/index.html helbideetara sartu,
eta unitateko hainbat alderdi landuko ditugu.



3. unitatea. Nire osasuna garrantzizkoa da
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Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Osasunarekin lotura duten ohituren arrazoien eta ondorioen artean dauden erlazioak ezartzea. 

Informazioaren eta gaitasun digitalaren tratamendua
Datuak alderatzea, ondorioak ateratzeko.

Ikasten ikasteko gaitasuna
Informazioa biltzea eta hautatzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Osasuna. Ohitura osasungarrien zerrenda egitea. Osasun ona izatearen garrantzia aintzat
hartzea.

Elikadura eta osasuna. Osasuntsu egoteko premiazkoak ditugun elikagaiak
aukeratzen jakitea. 

Gosaria zer garrantzitsua den ulertzea.

Kirola eta osasuna. Gure osasunerako kirola egitea zer garrantzitsua
den jakitea.

Kirola egitean, premiazkoak diren ardurak eta
babesak ezagutzea.

Bizimodu osasuntsua eta alaia izateko
kirola egitea zer garrantzitsua den
aintzat hartzea.

Etxeko istripuak. Etxean egon ohi diren egoera arriskutsuak ezagutzea. 

Etxeko istripuetarako arrisku egoeretan, jokabide
arduratsua izaten jakitea.

Etxeko istripuak saihesteko jokabideak
lantzea.

Datuen bilketa. Inkesta bat betetzen jakitea. Inkesta informazioa biltzeko, alderatzeko
eta ondorioak ateratzeko tresna dela
ulertzea.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Osasuntsu egoteko izan beharreko ohitura onak ezagutzea. Ohitura osasungarrien adibideak ematea.

Osasuntsu egoteko era askotako elikagaiak jatea zer
garrantzitsua den ulertzea.

Gure gorputzak egunero behar dituen elikagaiak izendatzea.

Elikadurarekin zerikusia duten hainbat ohitura osasungarri
ezagutzea.

Elikadurarekin lotutako garbiketa eta osasun ohiturak
ezagutzea.

Kirolak eta horiek osasunari ekartzen dizkioten onurak lotzea. Kirola egiteko premiazkoak diren babesak eta ardurak
ezagutzea. 

Etxeko arriskuak hautematea, eta horiek saihesteko moduak
ezagutzea.

Etxeko istripuak izateko dauden arriskuak izendatzea.

Etxeko istripuak saihesteko moduak azaltzea.

Datuak biltzen eta antolatzen jakitea. Inkesta bat osatzea.
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Balioak

Pertsonaren beraren zaintza. Osasuntsu egotearen arduradun bakarra norbera dela ulertzea eta onartzea.

Metodologia

Ohitura osasungarriak eta ez-osasungarriak izendatuz ekingo diogu lanari; hartara, haurrek horiek bereizten
jakingo dute. Garrantzitsua da haurrek oinarrizko ohitura batzuk barneratzea; besteak beste, frutak garbitzea,
otorduen aurretik eskuak garbitzea, mahaian modu egokian esertzea edo kirola egitea.

Era berean, unitatean barrena proposatutako egoeretan beraiek zer egiten duten galde diezaiekegu. 

Zer gosaldu duten galdetuko diegu. Ondoren, gosaria eguneko otordurik garrantzitsuena dela azalduko diegu;
izan ere, goiz osoan lana egiteko behar duen energia emango dio gosariak gorputzari. 

Kirola eta osasuna idazpurua 2. unitatean ikusitakoarekin lotu beharko dugu. 

Etxeko istripuei eta horiek saihesteko moduari buruzko gogoeta eginarazi. Informazio gehiago ere eman diezaie-
kegu; esate baterako, elektrizitateak dituen arriskuei buruzko azalpenak: oin edo esku bustiekin, ez dira tresna
elektrikoak erabili behar; ez dira entxufeak ukitu behar, etab. Haurrei ikusarazi behar zaie dagoeneko helduak
direla, eta arduratsuak izan behar dutela.

Ikasleei azaldu behar zaie zer-nolako lana egiten duten beharrizan handiena duten herrialdeetan diharduten per-
tsonek. Orain, zure txanda da ariketan, bidenabar, argi irakats diezaiekegu edonork egin dezakeela zerbait pre-
mia handiena duten pertsonei laguntzeko. 

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko ariketak eta Letren Planeta atala hiruzpalau ikasleko taldetan egin behar dira; Eta
zuk, zer egingo zenuke?, Inkesta betetzen ikasi dut, Galdera zaila eta Zer ikasi duzu?, berriz, talde handian egitea
komeni da. Gainerako jarduera guztiak binaka egingo dituzte, Zenbat ikasi dudan! ataleko ariketak izan ezik,
horiek bakarka egingo baitituzte.

Diziplinartekotasuna

Honako unitate honek Hizkuntzarekin du zerikusia, testuen ulermenaren eta ahozko zein idatzizko adierazpena-
ren bitartez. Inkesta betetzeko jardueran, aldiz, nolabaiteko lotura dauka Matematikarekin; kirolari eta osasuna-
ri egindako erreferentziei esker, bestalde, Gorputz Heziketarekin ere badu loturarik. 

Baliabideak

MECen web orria ikusi: http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/index.html helbidera sartu, eta unitateko hainbat
alderdi landuko ditugu.



4. unitatea. Jaietan primeran pasatzen dut
Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Herritarrak garenez gero, osatzen dugun gizartea ulertzea.

Matematika gaitasuna
Informazioa tauletan biltzea, eta interpretatzea. 

Gaitasun soziala eta herritarra
Gaur egungo gizarteen sustrai historikoak ezagutzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Gabonak. Gabon festa guztiak bereiztea. Gabonetako ospakizun oro familia
festa moduan aintzat hartzea.

Tradizioak. Euskal Herriko festa tradizional guztiak ezagutzea.

Janari tipikoak izendatzea, eta haien
jatorriarekin lotzea.

Musika, dantza eta jantzi tipikoak dagokien
autonomia erkidegoarekin lotzea.

Kultura adierazpen guztiei buruzko
errespetua.

Beste kultura batzuetara hurbiltzea. Euskal Herrikoak ez bezalako beste ohitura
batzuk ezagutzea.

Geureak ez diren ohitura guztiei
buruzko errespetua.

Ikerkuntza. Informazioa biltzeko teknika bat ezagutzea. Datuen bilketa errealitatera
hurbiltzeko tresna moduan aintzat
hartzea.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Gabon jai guztiak bereiztea. Gabon jaiak dagokien datarekin lotzea.

Festa tradizionalak ezagutzea. Festa tradizionalak izendatzea.

Festa tradizionalak haien jatorrizko tokiarekin lotzea.

Janari tipikoak kultura adierazteko modu bat direla ulertzea. Janari tipikoak haien jatorrizko eremuarekin lotzea.

Musika, dantzak eta eskualdeko jantziak hainbat eremutako
kulturarekin lotzea.

Dantzak, musika eta eskualdeko jantziak dagokien autonomia
erkidegoarekin lotzea.

Euskal Herrian hitz egiten diren euskara molde guztiak guztion
kulturaren zati direla ulertzea.

Euskal Herrian hitz egiten diren euskalkiak izendatzea.

Euskalki bakoitza hitz egiten den tokiarekin lotzea.

Gurea ez beste kulturetako ohiturak ezagutzea. Euskal Herrikoak ez diren bestelako ohiturak izendatzea.
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Balioak

Nork bere buruarekiko eta gainerakoei buruzko errespetua. Kultura guztietako ohiturak eta berezitasu-
nak errespetatzea zer garrantzitsua den ulertzea. 

Metodologia

Aurreko ikasturtean ikasitakoa oinarritzat hartuta, Gabonak landuko dira. Unitate hau, halaber, garrantzitsua
da egutegi bat nola irakurtzen den gogoratzeko; eta, bide batez, Gabon jai ugari ospatzen direla ikusiko dugu
bertan. 

Euskal Herriko txoko guztietako ohitura, kultura eta euskalki askotarikoak azpimarratu beharko dira, eta horiek
guztiok aberasten gaituztela nabarmendu behar da. Ikasleek duten eskarmentua oinarritzat hartuta, gaiaren gai-
neko sarreratxo bat egin beharko da, esandakoa haien ingurune hurbilera egokituz. Haurrei galdetu behar zaie
zer festa ospatzen dituzten haien herrian, zein dituzten gustukoenak, nola hartzen duten parte horietan, zein den
gehien gustatzen zaien janari tipikoa, etab. 

Balioen orria ardatz hartuta, gure herrialdean munduko hamaika txokotako kulturak elkarrekin bizi direla ikastea.
Beste pertsonengandik eta haien eskarmentutik zenbat ikas dezakegun aztertzea. Ikasleei galdetu beharko zaie ea
ezagutzen dituzten beste herrialde batzuetako janariak edo jolasak.

Prozeduren orrialdea lantzeko, ezinbestekoa izango da ikasleek aldez aurretik orrialdeko fitxa betetzea etxean.
Beste aukera bat da, lehenik eta behin hori egitea ikasgelan, eta gero, lortutako emaitzekin lan egitea. Garran-
tzitsuena da ikas dezatela inkesta erraz batetik zenbaterainoko informazioa eskura dezaketen. 

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko ariketak eta Letren Planeta atala hiruzpalau ikasleko taldetan egin behar dira; Eta
zuk, zer egingo zenuke?, Inkesta bat betetzen ikasi dut, Galdera zaila eta Zer ikasi duzu?, berriz, talde handian egi-
tea komeni da. Gainerako jarduera guztiak binaka egingo dituzte, Zenbat ikasi dudan! ataleko ariketak izan ezik,
horiek bakarka egingo baitituzte.

Diziplinartekotasuna

Unitateak lotura hertsia dauka Hizkuntzarekin, bai irakurmenaren ulermenagatik, bai ahozko zein idatzizko adie-
razpenagatik eta baita hiztegia aberasten delako ere. Matematikarekin ere badu zerikusirik, ikerkuntzan eskura-
tutako datuekin taula bat bete behar baitute, eta ondoren, analisi bat egin behar baitute. 



5. unitatea. Animaliak ezagutzen ditut
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Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Animaliak ezagutzea, eta ingurune naturala interpretatzen jakitea.

Matematika gaitasuna
Tauletan sailkatzea, eta horiek interpretatzen jakitea.

Ikasten ikasteko gaitasuna
Arreta eta kontzentrazioa lantzeko estrategiak garatzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Animalia haragijaleak, belarjaleak
eta orojaleak.

Animaliek elikatzeko dituzten modu guztiak
ezagutzea.

Izaki bizidun guztiek elikatzeko premia
dutela ulertzea.

Animalia bibiparoak eta animalia
obiparoak.

Animaliek ugaltzeko dituzten modu guztiak
ezagutzea.

Ondorengoak izateko ugalketa ezin-
bestekoa dela ulertzea.

Animalia ornodunak eta animalia
ornogabeak.

Animalia ornodunak eta animalia ornogabeak
bereiztea.

Bizitza modu guztiei buruzko
errespetua.

Ornodunak: ugaztunak, hegaztiak,
narrastiak, urlehortarrak eta
arrainak.

Ugaztunen, hegaztien, narrastien, urlehortarren
eta arrainen ezaugarriak bereiztea.

Animalia ornodunen aniztasuna
ezagutzeko interesa. 

Animalien babesa. Animalien bizitza arriskuan jartzen duten
ekintzak ezagutzea.

Animaliak babesteko ekintzak modu
positiboan aintzat hartzea.

Sailkapena. Irizpide errazei jarraituta, animaliak sailkatzea
(barne eskeletorik baduten ala ez, ezkatak
badituzten ala ez, ilea, lumak...).

Sailkapenak egiteko interesa.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Animaliek elikatzeko dituzten modu guztiak ezagutzea. Animaliak elikaduraren arabera sailkatzea.

Animalien ugalketarako moduak bereiztea. Ugalketa obiparoa eta bibiparoa zer diren azaltzea.

Animaliak ugaltzeko moduaren arabera sailkatzea.

Animaliak ornodunak edo ornogabeak izan daitezkeela
ikastea.

Ornodunak eta ornogabeak barne eskeletoa izatearekin edo ez
izatearekin lotzea.

Animalia ornodun mota guztiak bereiztea. Ugaztunak, hegaztiak, arrainak, narrastiak eta urlehortarrak
bereiztea.

Animaliak babesteko eta errespetatzeko premia ulertzea. Animaliei kalteak eragiten dizkieten egoerak izendatzea.

Sailkapenen erabilgarritasuna ezagutzea. Irizpide errazei jarraituz, animalien sailkapenak egitea.

Animalien eta bizi diren inguruaren arteko loturak ezagutzea. Animalia batzuek bizirik irauteko dituzten estrategien adibideak
jartzea.
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Balioak

Konpromisoa. Animaliak eta ingurune naturala zaintzeko eta errespetatzeko konpromisozko jokabideak lan-
tzeko premia aintzat hartzea.

Metodologia

Animalien munduari buruzko azalpenak gai honek haurrengan izan ohi duen interes naturalean oinarritu. Izan
ere, adin horretan, animaliei buruzko guztia izugarri gustatzen zaie. Ikasleei ikusarazi behar zaie unitate hori
bukatzean, animaliei buruzko ezagutza handia izango dutela, hainbat gauza ikasiko baitituzte: nola elikatzen
diren, nola ugaltzen diren, hezurrak badituzten ala ez, eta azken batean, krokodiloak antza handiagoa duela
dortokarekin igelarekin baino. 

Ahal izanez gero, hasiera batean, haurrek primeran ezagutzen dituzten animaliei buruz jardun behar dugu azal-
penak ematean, eta argazkiak, marrazkiak, bideoak... erabili behar ditugu. Hartara, azalpenak hurbilagokoak
eta ulergarriagoak irudituko zaizkie haurrei. Hurbileko toki batera irteeraren bat egitea ere komeni da (besterik
ez bada, lorategi batera), eurek ezagutzen dituzten animaliak ikus ditzaten. 

Balioen orrian, ikasleei jakinarazi behar zaie guztiok zaindu behar ditugula ingurua eta bizitza naturala. Ikasle-
ek animalien alde egin daitezkeen jardueren adibideak jar ditzaten ahalegindu. 

Prozeduren orrian, animalien beste sailkapen erraz bat egingo da, animalien kanpoko ezaugarrien arabera. Ikas-
leek ikasi berri dituzten animalia ornodunak proposatutako sailkapenean oinarritzen direla adierazi, nahiz eta
horien egiazko sailkapena askoz ere konplexuagoa izan. 

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko ariketak eta Letren planeta atala egiteko, hiruzpalau ikasleko taldeak osatu. Eta
zuk, zer egingo zenuke?, Animaliak sailkatzen ikasi dut, Galdera zaila eta Zer ikasi duzu?, berriz, talde handian eba-
tzi. Gainerako ariketak binaka egingo dira. Eta, azkenik, Zenbat ikasi dudan! atala bakarka egingo dute.

Diziplinartekotasuna

Unitatea Hizkuntzarekin lotuta dago; izan ere, irakurritakoaren ulermena eta ahozko zein idatzizko adierazpena
lantzen dira, eta ikasleek duten hiztegia aberastu egiten da.

Baliabideak

MECaren orrira jo: http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/index.html. Sartu lehenengo zikloan, eta aukeratu landa-
reak eta animaliak atala. Barnean, katuaren gainean sakatu. Eta bertan, animalien hainbat ezaugarri lantzeko
jolas ugari aurkituko dituzue.



6. unitatea. Horrelakoak dira landareak
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Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Landare baten atalak. Sustraia,
zurtoina eta hostoak.

Landare baten sustraia, zurtoina eta hostoak bereiztea.

Zurezko zurtoinak eta belar zurtoinak bereiztea.

Hostoak formaren arabera sailkatzea.

Landare baten egitura ezagutzeko
jakin-mina.

Landareen elikadura. Landareek elikadura eratzeko zer behar duten jakitea. Landareek bizitzeko zer behar
duten jakiteko interesa.

Landareen ugalketa. Landare
loredunak eta lorerik gabekoak.

Loreek landareen ugalketarekin zer lotura duten
ezagutzea.

Landare mota guztiak ezagutzeko
interesa.

Basoko suteak. Basoko suteen ondorioak ezagutzea. Landareei eta mundu naturalari
buruzko errespetua.

Ekosistema. Ekosistema baten osagaiak izendatzea eta ezagutzea. Ekosistema bat modu errazean
interpretatzen jakiteko interesa.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Landareen atalak ezagutzea. Landare baten sustraia, zurtoina eta hostoak bereiztea.

Landareen atalen funtzioak ezagutzea. Sustraia, zurtoina eta hostoak haien funtzioekin lotzea.

Landareen elikadura moduak ezagutzea. Landareen elikatzeko modua azaltzea, sustraiekin, hostoekin,
urarekin, Eguzkiarekin eta airearekin lotuz. 

Landare loredunak eta lorerik gabekoak daudela jakitea. Landare loredunak eta lorerik gabekoak izendatzea.

Lorea landareen ugalketa organoa dela ikastea. Loreak fruituekin eta haziekin duen lotura ezagutzea.

Zurezko zurtoina eta belar zurtoina bereiztea. Zurtoin mota bakoitza haren ezaugarriekin lotzea.

Hostoek hainbat forma dituztela jakitea. Hostoak formaren arabera bereiztea.

Ekosistema baten osagaiak ezagutzea. Ekosistema baten osagaiak izendatzea.

Landare batzuek haien inguruarekin zer-nolako harremana
duten ezagutzea. 

Landareak ingurura modu jakin batean egokitzearen adibideak
jartzea.

Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Bizitzari begira landareak izateko dagoen premia ulertzea.
Ekosistema baten elementuak ezagutzea.

Komunikazio linguistikoaren gaitasuna
Landareen munduarekin lotura duen hizkuntza egokia ezagutzea eta behar bezala erabiltzea.

Autonomia eta ekimen pertsonala
Nork bere ekintzen gaineko erantzukizuna onartzea, eta izango dituen ondorioak aintzat hartzea.
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Balioak

Ingurunea zaintzea eta errespetatzea. Landareak garrantzitsuak direla ulertzea; izan ere, horiexek dira iza-
ki bizidun guztiok behar dugun oxigenoaren sortzaileak. Behar-beharrezkoa da landareak zaintzea, eta basoko
suteak saihestea. 

Metodologia

Argi eta garbi adierazi behar zaie ikasleei landareak, animaliak bezalaxe, izaki bizidunak direla. Landarez ingu-
ratuta bizi garela ikusarazi behar zaie, eta askotarikoak daudela, gainera.

Azalpen guztiak, ahal den neurrian, ikuspegi praktiko eta erabilerraz batetik eman behar dira. Elikagai moduan
jaten dituzten landareak izango dira, ziur asko, beraientzat hurbilenekoak. Horietan, hostoak, zurtoinak eta sus-
traiak bereizi ahal izango dituzte. Era berean, dilistak edo txitxirioak ernaltzen jar daitezke; hartara, hazia zer
den, nola ernaltzen den eta nola hazten den ikasiko dute. Komenigarria litzateke, era berean, eskolara hainbat
motatako hostoak eramatea, haurrek deskriba ditzaten.

Adierazi landareek, animaliek ez bezala, ez dituztela elikagaiak jaten: landareek euren kasa sortzen dituzte eli-
kagai horiek, lurzoruko, uraren, airearen eta eguzkiaren argiaren substantziekin. Horixe da landareen eta anima-
lien arteko oinarrizko desberdintasunetako bat.

Balio orrian, landareei ondorio kaltegarriak eragiten dizkieten ekintza guztiak aipatuko dira; besteak beste,
basoko suteak, neurririk gabeko mozketak, sorotik loreak batere arrazoirik gabe erauztea, etab. Ekintza horien
ondorioen gainean gogoeta eginarazi.  

Ikasleei ezaguna egingo zaie ekosistema kontzeptua; baina ez dute haren esanahia ezagutuko. Prozeduren orriak
azaleko hurbilketa bat baino ez du egingo. Jarduera honetan, irudi bat oinarritzat hartuta, elementuak deskri-
batuko dira, eta ikasleek jakin beharko dute banakako elementu horien artean loturak sortzen direla; elikadura-
rekin zerikusia dutenak, esaterako.

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko ariketak eta Letren planeta atala egiteko, hiruzpalau ikasleko taldeak osatu. Eta
zuk, zer egingo zenuke?, Ekosistema batean zer dagoen ikasi dut, Galdera zaila eta Zer ikasi duzu?, berriz, talde han-
dian ebatzi. Gainerako ariketak binaka egingo dira. Eta, azkenik, Zenbat ikasi dudan! atala bakarka egingo dute.

Diziplinartekotasuna

Unitatea Hizkuntzarekin lotuta dago; izan ere, irakurritakoaren ulermena eta ahozko zein idatzizko adierazpena
lantzen dira, eta ikasleek duten hiztegia aberastu egiten da.

Baliabideak

MECaren orrira jo: http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/index.html, landareekin lotutako zenbait alderdi lantzeko. 
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Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Mundu fisikoko elementuak eta horiek izaki bizidunekin duten lotura ezagutzea.

Matematika gaitasuna
Taulak sailkatzea eta interpretatzea. Itzalak interpretatzea.

Gaitasun soziala eta herritarra
Baliabide naturalak aintzat hartzen ikastea, eta norbanakoaren jokabideak ingurumen arazoetan duen garrantziaz ohartzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Uraren zikloa. Uraren zikloa azaltzea. Ura ez kutsatzeko eta alferrik ez
xahutzeko dagoen premia ulertzea.

Airea: oxigenoa. Izaki bizidun guztiok beharrezkoa dugun
oxigenoa airean dagoela jakitea.

Airearen osagaiak ezagutzeko
interesa.

Atmosfera: atmosferako gertakariak. Atmosfera Lurra inguratzen duen aire geruza
bat dela jakitea.

Atmosfera garbi edukitzeko dugun
premiaz ohartzea.

Lurzorua: lurzoruaren osagaiak. Lurzoruaren osagaiak bereiztea. Lurzorua bizitzaren euskarria dela
aintzat hartzea.

Lurra: errotazio eta translazio
mugimenduak.

Errotazio eta translazio mugimenduak ulertzea. 

Eguna eta gaua errotazio mugimenduarekin
lotzea.

Urtaroak translazioarekin lotzea.

Lurraren mugimenduen eta horiek
sortzen dituzten gertakarien artean
dagoen harremana ezagutzeko jakin-
mina.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Uraren zikloa ezagutzea. Uraren zikloa azaltzea, irudien laguntzarekin.

Bizitzeko airea behar dugula ulertzea. Irudi batean, bizitzeko airea nork behar duen bilatzea.

Atmosferako gertakariak ezagutzea. Atmosferan gertatzen diren gertakariak izendatzea.

Lurzoruaren osaera eta erabilgarritasuna ezagutzea. Lurzorua osatzen duten elementuen zerrenda egitea.

Lurraren errotazio eta translazio mugimenduak bereiztea, eta
horien ondorioak ezagutzea.

Lurraren mugimenduak izendatzea.

Eguna eta gaua lurraren errotazio mugimenduarekin lotzea.

Atmosfera kutsatzeko dauden modu guztiak aintzat hartzea. Atmosferaren kutsadura murrizten laguntzen duten ekintzak
bilatzea.

Naturan ura aurkitzeko dauden modu guztiak ezagutzea. Deskribapen hutsetik abiatuta edo irudiak erabilita, ur-jauzi
bat, geyser bat eta izozmendi bat bereizten jakitea. 
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Balioak

Erantzukizuna. Gure bizitzan urak duen garrantziaz ohartu behar dugu; eta alferrik xahutu gabe, guztiok zain-
du behar dugun balioa dela aintzat hartzea komeni da.

Ingurunea errespetatzea eta kontserbatzea. Kutsadura murrizteko derrigortasuna eta erantzukizuna guz-
tiok dugula ulertzea, eta materialak, ura eta energia birziklatzeko eta aurrezteko jardueretan parte hartzea zer
garrantzitsua den ulertzea. 

Metodologia

Unitate honetako edukia zailagoa da haurrentzat. Horregatik, ezinbestekoa da azalpen guztiak ikasleek eurek
zuzenean egin ditzaketen jarduerekin lotuta egotea; bai naturari begira egonda (itzalen kasua, esaterako), edo
baita aurkeztutako eredu batzuen bitartez (adibidez: Eguzkia - Lurra sistema, eguna eta gaua azaltzeko).

Aurreko ikasturtean, urari buruzko eduki gutxi batzuk ikusi eta ikasi zituzten. Baina, orain, informazioa ugaldu
egingo da, eta uraren zikloari buruzkoak ikasiko dituzte. Uraren egoeraren aldaketak ikusteko, kontuan izango
dira zikloak aurrera egin ahala urak izaten dituen aldaketa guztiak. 

Lurzoruari eta harkaitzari buruzko idazpurua haurrak informazio hori barneratzen has daitezen pentsatuta dago;
hala, zentzumenekin jolasean ibiliko dira. Helburua da haurrak konturatzea ukimenarekin, usaimenarekin eta
ikusmenarekin barnera dezakeguna nahikoa dela gauzak hautemateko. 

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko ariketak eta Letren planeta atala egiteko, hiruzpalau ikasleko taldeak osatu. Eta
zuk, zer egingo zenuke?, Eguzkiari eta itzalei buruzkoak ikasi ditut, Galdera zaila eta Zer ikasi duzu?, berriz, talde han-
dian ebatzi. Gainerako ariketak binaka egingo dira. Eta, azkenik, Zenbat ikasi dudan! atala bakarka egingo dute.

Diziplinartekotasuna

Unitatea Hizkuntzarekin lotuta dago; izan ere, irakurritakoaren ulermena eta ahozko zein idatzizko adierazpena
lantzen dira, eta ikasleek duten hiztegia aberastu egiten da. Era berean, Matematikarekin ere badu lotura, espa-
zio orientazioari dagokion guztiari begira.

Baliabideak

Meteorologia Institutu Nazionalaren web orrira sartu: www.inm.es. Hartara, haurrek ikusi ahal izango
dute nola banatzen den ura planetan.  



Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Inguruan ditugun elementuekin elkarreraginean nola jarduten dugun jakitea.

Komunikazio linguistikoaren gaitasuna
Indarrekin lotutako hiztegia ezagutzea, eta modu egokian erabiltzea.

Gaitasun soziala eta herritarra
Pertsonen arteko lankidetza zer garrantzitsua den ulertzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna
Nork bere gaitasunak ezagutzea eta ikaskuntza prozesuarekin jarraitzeko estrategiak erabiltzeko gai izatea.

8. unitatea. Indarrekin jolasean
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Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Ukimen indarrak. Bultza egitea eta
tira egitea.

Objektuei bultza egitea urrutiratzearekin eta
tira egitea hurbiltzearekin lotzea.

Mugimendua eta objektuen forma aldatzea
indarren eraginak direla bereiztea.

Indarren eraginak ezagutzeko
interesa.

Urrunetik eragina duten indarrak.
Imanak.

Bereiztea imanek zer objekturen gainean duten
eragina. 

Imanek burdinazko objektuetan duten eragina
ulertzea.

Indarren eta urruneko indarren
ondorioak ezagutzeko jakin-mina.

Makinak, tresnak eta horien
erabilerak.

Makina arruntak haien erabilerekin lotzea. Makinak bizitza errazten duten
tresnak direla aintzat hartzea.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Indarrek zer egiten duten jakitea eta izaten dituzten ondorioak
ezagutzea.

Loturak egitea: bultza egitea eta urruntzea, batetik; eta tira
egitea eta hurbiltzea, bestetik.

Objektuen forma aldatzea eta mugimendua indarra
aplikatzearen ondorio direla jakitea.

Imanek zer egiten duten jakitea. Imanek zer materialetan duten eragina jakitea.

Imanek objektuetan duten eragina azaltzea.

Makina eta tresna batzuek nola funtzionatzen duten jakitea. Makina arruntak haien erabilgarritasunarekin eta indarrarekin
lotzea. 
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Balioak

Jakin-mina. Indarrek gure munduan izaten dituzten ondorioak ezagutzeko interesa izatea.

Metodologia

Unitate honetan, indarra zer den ikasten hasiko gara, azaletik bada ere. Ikasleentzat ez da hurbileko kontzeptua
izango, baina lan egiteko erraza da; izan ere, modu praktikoan jardunez gero edo nork bere gorputzean proba
eginez gero, aise ikusten dira indar bat aplikatzeak izaten dituen ondorioak.

Horregatik, unitate honetan garrantzitsua da indarrekin lanean jardutea ikasgelan bertan. Ikasleek manipulazio
ariketak egin beharko dituzte; nola objektuei ukimenezko indarra eginez gero (bultza edo tira eginez, forma alda-
raziz...), hala imanek urrunetik eragiten duten indarra eginez gero, objektuetan izaten diren ondorioak ikusteko.
Gisa horretan, ikasleek modu errazean ulertuko eta barneratuko dituzte kontzeptu guztiak.

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko ariketak eta Letren planeta atala egiteko, hiruzpalau ikasleko taldeak osatu. Eta
zuk, zer egingo zenuke?, Makinei eta tresnei buruzkoak ikasi ditut, Galdera zaila eta Zer ikasi duzu?, berriz, talde han-
dian ebatzi. Gainerako ariketak binaka egingo dira. Eta, azkenik, Zenbat ikasi dudan! atala bakarka egingo dute.

Diziplinartekotasuna

Honako unitate honek Matematikarekin dauka lotura. Izan ere, tira egin, bultza egin eta pareko kontzeptuak lan-
tzen ditu; eta, bidenabar, espazio orientazioa jorratzen du. 

Baliabideak

Indarra kontzeptua lantzeko hainbat material. Plastilina, buztina, imanak, burdinazko objektuak, gomak,
sokak, puxtarriak, objektu gurpildunak, tresna arruntak (guraizeak)...



Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Giza jardunen eta ingurunean gertatzen diren aldaketen arteko loturak ulertzea.

Matematika gaitasuna
Taulak erabiliz, informazioa biltzea.

Gaitasun soziala eta herritarra
Gainerakoen iritziak eta gehienen artean hartutako erabakiak errespetatzea.

9. unitatea. Herri batean bizi naiz
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Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Herriak eta hiriak. Herria eta hiria bereiztea, bakoitzaren
ezaugarriei erreparatuz.

Norberarena ez beste herri batzuk
ezagutzeko jakin-mina.

Auzoa. Auzoa osatzen duten elementuak bereiztea.

Auzoan bizi diren pertsonak bizilagunak direla
jakitea.

Bizilagunen elkarteek bizitza
publikoan parte hartzeko egiten
dituzten ekintzak ezagutzeko
interesa.

Zerbitzu publikoak. Zerbitzu publikoak eta bertan lanean
diharduten profesionalak lotzea.

Eraikin publikoak eta horietan eskaintzen diren
zerbitzuak ezagutzea.

Eraikin publikoetan jokabide zuzenak
direnak eta ez direnak bereiztea.

Udaletxea: alkatea eta zinegotziak. Udaletxean lanean diharduten pertsonak
ezagutzea.

Udalak herrian egiten dituen funtzioak
ezagutzea.

Zinegotziak aukeratzeko dagoen sistema
ezagutzea.

Hauteskunde prozesua ezagutzeko
jakin-mina.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Herria zer den jakitea. Herria eta hiria bereiztea, haien ezaugarriak aztertuz (eraikin
motak, pertsonen kopurua...).

Auzoa osatzen duten ezaugarri eta elementu nagusiak
bereiztea.

Auzoa zer den azaltzea, eta bertan bizi den pertsona multzoari
nola esaten zaion jakitea.

Eraikinak eta zerbitzu publikoak ezagutzea. Zerbitzu publikoak eta bertan lanean diharduten profesionalak
lotzea. 

Eraikin publiko batzuen funtzioa ezagutzea eta azaltzea.

Herria antolatzeko modua eta berau gidatzen duten pertsonak
ezagutzea.

Udaletxean lanean diharduten pertsonak ezagutzea.

Udalak gidatzen dituen jarduerak bereiztea.
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Balioak

Gainerakoei zerbitzuak eskaintzea. Guztion bizitza hobea izan dadin, zerbitzuak eskaintzen dituzten per-
tsona ugariren lana udaletxean antolatzen dela ulertzea.

Jokabide demokratikoa. Hauteskundeetan pertsonek haien bizitokia gidatzeaz arduratuko diren beste per-
tsona batzuk aukeratzen dituztela ulertzea. Iritzi guztiak errespetatzea, eta gehienen artean hartutako eraba-
kiak onartzea zinez garrantzitsua dela ikusaraztea.

Metodologia

Hirien eta herrien arteko desberdintasunak aipatzean, haurrak bizi diren tokia hartu beharko da abiapuntutzat.

Zerbitzuak eskaintzen dituzten lanbideak edo ogibideak antzeztea ere komeni da, ikasleei guztia ludikoagoa eta
gertuagokoa gerta dakien.

Ikasgelako ordezkaria aukeratzeko bozketa egin beharko da. Ariketa hori oinarritzat hartuta, udal hauteskunde-
etako prozesua azaltzen ahaleginduko da irakaslea.

Balioen orrian, oztopo arkitektonikoei buruz hitz egin beharko litzateke, eta haurrei ikusarazi behar zaie zein
diren mugikortasun arazoak dituzten pertsonen ohiko mugak.

Prozeduren orria lantzeko, herrian barrena txango labur bat egitea litzateke egokiena. Bidean, haurrek denari
behatu beharko liokete, eta ikusten duten guztia taulan idatzi. Ondoren, azterketa bat egin lezakete, ikasgelan
bertan. Jarduera hori amaitu ostean, herritarrek bizitza publikoan duten parte-hartzea azter daiteke. Hauteman-
dako premiaren arabera (liburutegia, parkea, kirola egiteko eremuren bat... falta direla, esaterako), udalari gutun
bat idatz diezaiokete, arazoaren berri emateko.

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko ariketak egiteko eta Galdera zaila eta Letren planeta atalak lantzeko, haurrek
hiruzpalau ikasleko taldeak osatuko dituzte. Gainerako ariketak binaka egingo dituzte, eta salbuespenak izan-
go dira Eta zuk, zer egingo zenuke? eta Informazioa biltzen ikasi dut (talde handitan egingo baitituzte), eta Zenbat
ikasi dudan! ataleko ariketak (bakarka egingo baitituzte).

Diziplinartekotasuna

Unitatea Hizkuntzarekin lotzen da, ikasgelan edukiei buruz jarduten dutenean haurrek ahozko adierazpena hobe-
tu eta berez duten hiztegia aberastu egiten baitute. Era berean, datuak taula batean biltzen dituztenez, Mate-
matikarekin ere erlazionatzen da.

Baliabideak

MECaren orrira jo: http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/index.html. Hartara, herriarekin lotutako hainbat alderdi
landu ahal izango dira.



Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Lana gizartearentzako premiazko giza jarduera dela ulertzea.

Komunikazio linguistikoaren gaitasuna
Inguruan duten guztia ondo ulertzeko hizkuntza erabiltzea, eta adierazpen sexistak baztertzea.

Autonomia eta ekimen pertsonala
Nork bere irizpideei jarraituz, aukeratzeko eta erabakiak hartzeko gaitasuna lantzea. 

10. unitatea. Lanbideak
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Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Nekazaritza, abeltzaintza eta
arrantza.

Nekazaritza, arrantza eta abeltzaintza sektore
horietan diharduten pertsonekin lotzea. 

Nekazaritzatik, arrantzatik eta abeltzaintzatik
eskuratzen diren lehengaiak bereiztea.

Lehengaien premiaz jabetzea.

Industria. Produktu landuak lortzeko prozesua
ezagutzea.

Ohiko produktuak eratzeko prozesu errazak
azaltzea.

Produktuak ekoizteko prozesua
ezagutzeko interesa.

Zerbitzuak. Zerbitzuek gizartean duten funtzioa
ezagutzea.

Zerbitzuak bertan lanean diharduten
pertsonekin lotzea.

Gizartean eskaintzen diren zerbitzuak
ezagutzeko jakin-mina. 

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Lehengaiak eskuratzeko balio duten zereginak bereiztea. Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza naturatik eskuratzen
dituzten produktuekin lotzea.

Nekazariak, abeltzainak eta arrantzaleak egiten dituzten lanak
azaltzea.

Industria zer den eta zer ekoizten duen jakitea. Industrian lehengaiak eraldatu egiten direla azaltzea.

Lantegietan egiten diren produktuak aintzat hartuta, lantegi
motak bereiztea.

Produktu landuak eta horien jatorri diren lehengaiak lotzea.

Industria prozesu bat kronologikoki ordenatzea.

Zerbitzuak eskaintzen dituzten zereginak zertan diren jakitea. Zerbitzuen sektoreko lanbideak bereiztea.

Zerbitzuekin lotura duten ogibideak bereiztea. Ogibideak eta horiek eskaintzen dituzten zerbitzuak lotzea.

Materiala zaintzea zer garrantzitsua den ulertzea. Materiala zaintzeko jokamolde egokiak zein diren adieraztea.
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Balioak

Taldekako lana. Lanbide gehienetan banakoaren jardunaren gainetik taldeko lana dagoela onartzea.

Nork bere buruarekiko eta gainerakoei begirako errespetua. Ulertzea ez dela ez pertsonarik ez lanbide-
rik gutxietsi behar, guzti-guztiak baitira beharrezkoak. Gizonezkoek zein emakumezkoek zeregin berberak egin
ditzaketela jakitea.

Zentzuzko kontsumoa. Beharrezkoa dena besterik kontsumitu behar ez dela ulertzea; gauzak ez dira modu
hertsagarrian eta apetatsuan kontsumitu behar. 

Erantzukizuna. Erabilera publikoko materialak norberarenak balira bezala zaindu behar direla ulertzea.

Metodologia

Lehengaiak eta produktu landuak eraman behar dira ikasgelara (laminetan ere izan liteke). Hartara, nekazari-
tza, abeltzaintza, arrantza eta industria landu ahal izango dira.

Ikasleekin batera, euren hurbileko zerbitzu publikoak antzeztu behar dira: kale-garbitzailea, poliziakidea, pedia-
tra edo postaria. Antzezpen horiek oinarritzat hartuta, zerbitzuen eta gainerako lanbideen artean dauden des-
berdintasunak zehaztu behar dira. Amaitzeko, ikasleei eskatu behar zaie eurek ezagutzen dituzten beste zerbi-
tzu batzuk izenda ditzatela.

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko ariketak eta Letren planeta atala egiteko, hiruzpalau ikasleko taldeak osatu. Eta
zuk, zer egingo zenuke?, Produktu baten ibilbidea ikasi dut, Galdera zaila eta Zer ikasi duzu?, berriz, talde handian
ebatzi. Gainerako ariketak binaka egingo dira. Eta, azkenik, Zenbat ikasi dudan! atala bakarka egingo dute.

Diziplinartekotasuna

Unitate honek Hizkuntzarekin du lotura, ahozko nahiz idatzizko ulermenagatik eta adierazpenagatik, eta ikas-
leek duten hiztegia aberastu egiten delako. Matematikarekin ere badu zerikusirik, ekoizte prozesu bat kronolo-
gikoki ordenatu behar delako; eta baita, Plastikarekin ere, Orain, zure txanda da ariketa egitean. 

Baliabideak

MECaren orrira jo: http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/index.html. Hartara, lanbideekin edo ogibideekin lotutako
hainbat alderdi landu ahal izango dira. 



Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Pertsonek ingurune naturalean esku hartzeak izaten dituen ondorioak aintzat hartzea.

Komunikazio linguistikoaren gaitasuna
Modu askotan eta bide askotatik komunika gaitezkeela ohartzea.

Informazioaren eta gaitasun digitalaren tratamendua
Informazioa eskuratzeko, prozesatzeko eta komunikatzeko ahalmena izatea.

11. unitatea. Bidaiatzea eta komunikatzea
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Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Garraiobideak. Garraiobideak sailkatzea, zer tokitatik mugitzen
diren erreparatuta.

Garraiobideak sailkatzea: kolektiboak edo
banakakoak.

Garraiobideak erabiltzeko segurtasun arauak
ezagutzea.

Kutsadura murrizteko garraiobide
kolektiboak erabili behar direla
aintzat hartzea.

Garraiobideak erabiltzeko segurtasun
arauak badirela jakitea.

Komunikabideak. Seinaleak, keinuak, idazkera eta ahozko hizkuntza
komunikatzeko moduak direla ohartzea.

Komunikabideak sailkatzea: banakako
komunikabideak eta masa komunikabideak.

Pertsonen arteko komunikazioa
gauzatzeko komunikabideen premia
dugula onartzea.

Ordenagailua eta Internet. Ordenagailuaren atalak ezagutzea.

Internet erabiltzea, hainbat web orrialdetan
sartzeko.

Ordenagailuaren eta Interneten
erabilgarritasunak aintzat hartzea.

Ordenagailua lan tresna bat dela
onartzea.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Garraiobideak zer tokitatik mugitzen diren ezagutzea. Garraiobideak sailkatzea, zer tokitatik mugitzen diren
erreparatuta.

Banakako garraiobideak eta garraiobide kolektiboak bereiztea. Banakako garraiobideak eta garraiobide kolektiboak izendatzea.

Garraiobideak erabiltzeko dauden segurtasun arauak ezagutzea.

Komunikatzeko modu guztiak ezagutzea. Komunikatzeko dauden modu guztiak bereiztea.

Komunikabide mota guztiak ezagutzea. Banakako komunikabideak eta masa komunikabideak bereiztea.

Ikus-entzunezko komunikabideak izendatzea.

Ordenagailuaren atalak bereiztea. Ordenagailua eta elementu periferikoak bereiztea.

Ordenagailuaren erabilerak ezagutzea. Ordenagailua oinarrizko moduan erabiltzea.

Interneten erabilera azaltzea.
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Balioak

Zuhurtasuna. Garraiobideak eta komunikabideak erabiltzeko arauak errespetatu behar direla ulertzea.

Erantzukizuna. Ordenagailua erabiltzean kontu handiz ibili behar dugula jabetzea, hondatu ez dadin.

Metodologia

Garraiobideei buruz hitz egitean, bereziki garraiobide kolektiboak azpimarratu behar dira. Bide batez, zerbitzuak
eskaintzen dituzten lanbideekin, udalarekin eta kutsadura murriztearekin loturak egitea komeni da. Garraiobi-
de mota guztiek izaten dituzten segurtasun eta heziketa arauekin lotura duten eduki guztiak talde handian lan-
du beharko dira.

Komunikazioaren gai honekin, haurrek aurreko ikasturtean ikasitako edukiak gainbegiratzeko aukera izango
dute. Dena den, orain, informazio gehiago barneratuko dute; hain zuzen, ordenagailuarekin eta Internetekin zeri-
kusia duen informazioa. Lan tresna moduan deskribatu behar dira horiek, jolastzat har ez ditzaten. Bide batez,
saiatu informatika gelara jaisten, batik bat Interneteko orrialde batean sartzen ikasi dut jarduera egiteko.

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko ariketak eta Letren planeta atala egiteko, hiruzpalau ikasleko taldeak osatu. Eta
zuk, zer egingo zenuke?, Interneteko orrialde batean sartzen ikasi dut, Galdera zaila eta Zer ikasi duzu?, berriz, talde
handian ebatzi. Gainerako ariketak binaka egingo dira. Eta, azkenik, Zenbat ikasi dudan! atala bakarka egingo
dute.

Diziplinartekotasuna

Unitate honek Hizkuntzarekin du lotura zuzena, komunikabideak lantzen baititu, ahozko nahiz idatzizko adie-
razpena eta ulermena lantzen duelako eta haurrek berez duten hiztegia aberastu egiten delako. Bestalde, Mate-
matikarekin ere zerikusi hertsia dauka, taulekin eta ordenagailuarekin lan egiten delako.

Baliabideak

MECaren orrira jo: http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/index.html. Hartara, garraiobideekin eta komunikabidee-
kin lotutako hainbat alderdi landu ahal izango dira.  



Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Gertakariak denbora igarotzearekin lotzea.

Komunikazio linguistikoaren gaitasuna
Denbora igarotzearekin lotutako bizipenak eta sentimenduak adieraztea.

Matematika gaitasuna
Denbora segida ordenatzea.

Gaitasun kulturala eta artistikoa
Kultura adierazpenak aberastasun iturri direla jabetzea.

12. unitatea. Lehen eta orain
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Denbora nola igarotzen den ikustea. Iragana, orainaldia eta etorkizuna gertatu denarekin, gertatzen
ari denarekin eta gertatuko denarekin, hurrenez hurren, lotzea.

Denbora segidak ordenatzea.

Denbora igarotzeak dakartzan aldaketak hautematea. Objektuak sailkatzea, iraganekoak edo orainaldikoak izatearen
arabera.

Asmakizun garrantzitsuak ezagutzea. Asmakizunak haien erabilgarritasunarekin lotzea.

Ondare artistikoaren garrantziaz jabetzea. Museoak garrantzitsuak zergatik diren azaltzea.

Denbora lerro bat irakurtzen jakitea. Denbora lerro batean gertakariak interpretatzea eta ordenatzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Iragana, orainaldia eta
etorkizuna.

Egoera jakin batzuetan, iragana, oraina eta
etorkizuna bereiztea.

Segida errazak kronologikoki ordenatzea.

Atzo, gaur eta bihar iraganarekin,
orainaldiarekin eta etorkizunarekin lotzea.

Denbora igarotzeak
eragiten dituen aldaketak.

Denbora igaro ahala aldatzen diren objektuak
bereiztea.

Aldaketak eta pertsonen lana lotzea.

Lana ere pertsonen bizimodua hobetzeko
modua dela aintzat hartzea.

Asmakizunak. Pertsonen bizimodua hobetu duten asmakizunen
zerrenda egitea.

Asmakizunak eta aurkikuntzak giza
aurrerabiderako ezinbestekoak direla aintzat
hartzea.

Iraganeko eta orainaldiko asmakizunen arteko
lotura ezagutzeko interesa.

Ondare historikoak. Museo batean aurki daitezkeen objektu zaharrak
bereiztea.

Ondare historikoa aintzat hartzea eta
zaintzea.

Denbora lerroa. Denbora lerro erraz bat irakurtzea eta
interpretatzea.

Denboran barrena gertakizunak ordenatzeak
duen garrantzia aintzat hartzea.
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Balioak

Irmotasuna. Pertsonek haien helburuak betetzeko, irmotasuna ezinbestekoa dela onartzea. Gaur egun dauden
asmakizunak eta hobekuntzak iraganeko aurrerabideetan oinarritzen direla eta, beraz, etorkizunekoak orainal-
dikoetan oinarrituko direla ulertzea.

Irudimena. Irudimena egoerak ulertzeko eta asmakizunak gauzatzeko bitartekoa dela aintzat hartzea.

Ondarearen zaintza eta errespetua. Gure arbasoen adierazpenak errespetatu eta zaindu egin behar ditugu-
la ulertzea; nola geuk orain gozatzeko eta aztertzeko, hala etorkizuneko pertsonek goza eta azter ditzaten.

Metodologia

Denboraren igarotzea lantzeko, haurrei hurbilekoak zaizkien egoera praktikoak erabili behar dira beti; hartara,
errazago ulertuko baitituzte kontzeptu horiek.

Asmakizunak zein erabilgarriak diren azaltzea ere komeni da, gertuko adibideak jarriz: arkatza, zorrozkailua,
etab.

Bestalde, ahal izanez gero, ikasleekin historia museo edo gaztelu batean ikustaldia egitea bikaina litzateke. Hala,
haurrek bertatik bertara ikusiko dituzte iraganarekin lotura duten objektuak.

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko ariketak eta Letren planeta atala egiteko, hiruzpalau ikasleko taldeak osatu. Eta
zuk, zer egingo zenuke?, Denbora antolatzen ikasi dut, Galdera zaila eta Zer ikasi duzu?, berriz, talde handian eba-
tzi. Gainerako ariketak binaka egingo dira. Eta, azkenik, Zenbat ikasi dudan! atala bakarka egingo dute.

Diziplinartekotasuna

Unitate honek Hizkuntzarekin du lotura, ahozko nahiz idatzizko ulermenagatik eta adierazpenagatik eta ikasleen
hiztegia zabaldu egiten delako. Bestalde, segidak ordenatzen direnez gero, Matematikarekin ere badu zerikusirik.

Baliabideak

MECaren orrira jo: http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/index.html. Hartara, asmakizunekin eta aurkikuntzekin
zerikusia duten alderdiak landu ahal izango dira.




