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Atsegin handiz aurkezten dizugu Lehen Hezkuntzako bigarren ziklo hau. Lantalde bikaina 

izan dugu buru-belarri lanean, eta horri esker, proiektua hastean proposatutako helburuak 

mamitu ahal izan ditugu, ikasleen heldutasun maila eta behar bereziak kontuan hartuta 

betiere.

Lehenik eta behin, eta gure proiektuaren oinarrietako bat denez, materialek ikasteko 
gogoa sustatzea lortu nahi izan dugu, hots, jakiteko grina eta jakiteak dakarren poza 

sustatzea; hau da, haurrak ikasketarako motibatu nahi izan ditugu, ikasten jarraitzeko 

gogoa izan dezaten. Azken finean, liburuak zabaltzeko eta irakurtzeko gogoa piztu nahi 

izan dugu haiengan.

Horretarako, eta ikasteko beharrezkoa denez ikasleak gogotsu aritzea, haien interesak 

hartu ditugu oinarritzat; kontuan izan dugu zer ezagutza dituzten eta zein lortu behar 

dituzten.

Bestalde, beharrezkoa zen ikasleen erroak finkatzea eta nortasuna eratzen laguntzen 

dieten alderdietan eragitea; horregatik, arrazoiz jokarazten dieten materialak 

sortu ditugu. Material horiei esker, garapen intelektuala eta gaitasun 

kognitiboak sustatuko dituzte, bai eta irudimena, sormena, 

ekimena eta autonomia, eta adimen emozionala ere.

Editorearen gutuna
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Hori guztia ezinbestekoa da haurrek beren kasa jarduten ikasteko, eta herritar kritiko eta 

arduratsuak izateko etorkizunean.

Bilakaera hori gertatzeko, behar-beharrezkoa da mundurako ateak zabaltzea. Horrek 

esan nahi du, batetik, kontuan hartu behar dugula zer gizarte errealitatetarako diren 

egiten ditugun liburuak, eta bestetik, zenbait tokitako eta kulturatako bizimoduak, 

pentsaerak eta jokamoldeak azaldu behar direla liburu horietan.

Eta, ildo horretatik, ezin dugu ahaztu zeinen garrantzitsua izan den beti guretzat balioak 
sustatzea, elkarrekin bizitzen ikasteko, enpatia landuz, lankidetza proiektuak eginez 

sortzen diren gatazkak konpontzeko, aniztasuna errespetatuz eta elkar ulertuz. Oso 

garrantzitsua iruditzen zaigu, halaber, norberaren izaera eta erantzukizuna indartzen 

duten balioak sustatzea.

Hori dela eta, gaitasunen araberako ikaskuntza koordinatuaren aldeko apustu 

sendoa egin dugu; hau da, ikasleek ikasitakoa estrapolatzeko eta ezagutzak egoera 

berrietan aplikatzeko duten trebetasuna garatu nahi izan dugu.

Zuen eskuetara iritsi da dagoeneko proiektua; espero dugu gure asmo guztiak beteko 

direla eta lan honetaz gozatuko duzuela ikasleekin, guk sortzen gozatu dugun moduan.
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6  Proposamen didaktikoa 

8 urtetik 10 urtera 
bitarteko haurrak

Psikomotrizitatearen garapena

1.   Trebetasun berriak garatzen dituzte; adibidez, hanka ba-
karraren gainean kulunkatzea eta oreka barraren gai-
nean ibiltzea.

2.  Zehaztasunez egiten dituzte zenbait jolas.

3.   Distantzia jakin batetik jaurtitako bola txikiak aztertzeko 
eta harrapatzeko gai dira.

4.  Energia fisiko handia dute, eta beraz, kirolen bat egitea 
komeni zaie.

5.   Ziklo honetako azken urtean, laurogeita hamar 
zentimetrora arteko jauziak egin ditzakete gorantz.

Garapen soziala eta afektiboa

1.   Maitatuak sentitzeko beharra adierazten dute.

2.  Poz handia sentitzen dute, konfiantza, estimua eta go-
respenak jasotzean helduengandik.

3.   Ongi pasatzen dute taldeko jardueretan eta jolasetan. 

4.  Beren interesak taldearen eskaeren mende jartzeko 
beharraz jabetzen eta behar hori onartzen hasten dira. 

5.   Adiskidetasunaren oinarri sakonagoak eta luzeagoak 
finkatzen hasten dira.

6.  Ikaskideek onartzen dituztela sentitzeko beharra dute.

7.   Autokontzeptua garatzeko zereginak egin behar dituzte.

Garapen kognitiboa

1.   Gauza errealetatik alegiazkoetara zabaltzen dute pentsa-
mendua, baina errealitatea dute abiapuntutzat.

2.  Zuzenean bizi izan dituzten gauzez soilik arrazoi dezakete.

3.   Serieekin, kontserbazioarekin, klase konbinatoriarekin 
eta asoziatibitatearekin lotutako eragiketak egin ditza-
kete buruz.

4.  Oroimen bisuala entzutezko oroimena baino garatuago 
dute; zailagoa zaie ahozko informazioa buruan gorde-
tzea idatziz ikusitako informazioa gordetzea baino.

5.   Hatzak erabili gabe zenbatu dezakete.

6.  Zenbait eragiketatako problema matematikoak ebazten 
dituzte.

7.   Kausa-ondorio erlazioa ulertzen dute.

8.  Arrazoitzeko, aztertzeko eta ondorioak ateratzeko gai 
dira, baina gertakari eta gauza jakinei buruz soilik; 
oraindik ezin dute modu abstraktuan egin.

8 urtetik 10 urtera bitartean, jomuga berri bat izaten dute haurrek: 
beren indibidualtasuna finkatzen dute, eta horrek askatasunez jokatzeko 
beharra eta nahia pizten dizkie. 
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Moralaren garapena

1.   Balioak eta arauak barneratzeko gaitasun handiagoa 
dute, eta horri esker, balio eta arau horiek eguneroko 
bizitzako egoeretan aplika ditzakete.

2.  Haurren barne aginteak indar handiagoa hartzen du, eta 
gero eta gehiago oinarritzen dira barne aginte horretan, 
zer egin erabakitzeko.

3.   Beren kabuz erabaki nahi dute nola jokatu. Ez zaie 
gustatzen helduek gehiegizko agintez jokatzea eta indar-
tsuenaren legea aplikatzea.

Hizkuntzaren garapena

1.   Egitura zuzena duten perpaus bakunak modu kohe-
rentean erabiltzeko gai dira. 

2.  Haurrak aurrerapenak egiten eta mailaz igotzen doazen 
heinean, sintaxia eta ahoskera normaldu egiten dira eta 
perpaus konplexu gehiago erabiltzen dituzte.

3.   Hizkuntza garatuz doazenez, gertatzen zaienarekin 
lotutako galdera zuzenak egiteko aukera dute. Beldurrak 
eta fantasiak adieraz ditzakete, baita beren sentimenduak 
ere.
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8  Proposamen didaktikoa 

Ikaslearentzako 
materiala
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PlastikaPlastika
3

Ikaslearen liburua
Unitate didaktikoaren egitura

14   

2222 Sentipen berriak merkatuanSentipen berriak merkatuan

Erreparatu ananaren eta laranjaren azalei. 
Gero, inguratu argazkien antz handiena duten 
marrazkiak.

Behaketarako lamina
  Behatuz aztertzeko jarduera; unitatearen interesgunea-
rekin lotutako ilustrazio motibatzaileak ditu.

33   

Nahasi tenpera urdina eta horia hainbat berde tonu lortzeko. Gero, osatu 
landaredia, eta estanpatu nahasteak paper zimurtsuarekin. Jarduera 

egiteko 
behar diren 
materialak.

Adierazteko eta sortzeko laminak
  Materialekin eta teknikekin esperimentatzeko eta 
sormena lantzeko jarduerak.

27   27272727   

Modelatu eta apaindu zirkuko elefante bat, urrats hauei jarraituz.

1

4

2

5

3

6

Argazki 
sekuentziak, 
jarduera 
konplexuetarako.

31   

Margotu hegaztia kolore primarioak erabiliz, eta bigarren 
marrazkia, kolore sekundarioak erabiliz.

Koloreak hainbat modutan sailka daitezke. 

Batetik, kolore primarioak eta kolore 

sekundarioak bereiz daitezke.

Hiru kolore hauek 

primarioak dira.

Hiru kolore hauek 

sekundarioak dira.

Teoria 
praktikatzeko 
jarduera.

Lamina teorikoak
  Eduki teorikoak modu bisual eta praktikoan aurkezten 
 dituzten bi lamina.

Batetik, 

sekundarioakTestu teorikoa,  
laguntza 

bisualarekin.
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Baliabide artistikoak
  Atal honetan, jarraibide batzuk ematen dira, ikusteko nola 
erabiltzen dituzten artistek unitateko eduki nagusietako batzuk, 
bai eta erabilera hori norberaren lan batean aplikatzeko ere. 

11 Olentzero janztera!

Moztu pieza guztiak. Gero, itsatsi arropa Olentzeroren gainean, Eguberrietan 
hotzik pasatu ez dezan.

Liburuaren amaieran
  Egun berezietarako ebakigarriak, hiruhileko bakoitzerako bat. 

53   

Marraztu nahi dituzun irudiak. Aurreko orrialdeko lanean bezala, 
marraztu irudi horiek gertu, tarteko distantziara eta urrun.

Ikusitako alderdiak 
aplikatzeko sormen 

jarduerak.

Baliabide artistikoakBaliabide artistikoak

52   

Giorgio de Chiricok hiri bitxiak erakusten ditu bere margolanetan, oso 
kale luzeak eta bakartiak dituztenak. Horietan, irudi gutxi agertzen 

dira, eta hainbat distantziatan irudikatzen ditu.

Italiako plaza. Giorgio de Chirico, 1913.

Erreparatu lanari, eta erantzun galderei.

•	Zer irudi dago gertuen?

•	Zer ikusten da urrunen?

•	Eta erdialdean?

dira, eta 

Artelanen 
erreprodukzioa.

Artistaren zer 
ezaugarri hartu behar 

diren kontuan 
artelanari behatzean.

Behatzeko 
jarduerak.
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10  Proposamen didaktikoa 

Irakaslearentzako 
materiala

Proposamen didaktikoa  21

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or.

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea lotzen dituen adierazpen idatzia eta ikusizkoa. 11

Ea bere lanetan aplikatzen duen ikasitako adierazpen idatzia. 13 h i

Matematikarako gaitasuna Ea badakien zenbat zatik osatzen duten lerro hautsia. 8 c

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea hautatzen dituen bere inguruneko material harikorrak.
10 d

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea hautatzen dituen marrazteko egokiak diren materialak. 6 a

Ea lerro motak identifikatzen dituen inguruneko irudietan. 7 b

Ea lerro motak identifikatzen dituen oihal estanpatuetan. 9 b

Ea alderatzen dituen bere kaligrafia trazuak ikaskideenekin. 12 f g

 OINARRIZKO GAITASUNAK

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Ipuina da unitateko interesgune ludikoa, eta beraz, lotura 
zuzena du Euskara arloarekin.

Bestalde, lerro moten sailkapenak lotura argia du 
Matematika arloarekin.

BEHATZEKO JARRAIBIDEAK

Lerroa idazkeran

Baliabide artistikoak atalean, zenbait kulturatan lerroa nola Baliabide artistikoak atalean, zenbait kulturatan lerroa nola Baliabide artistikoak
erabiltzen den aztertuko da; esaterako, kaligrafia trazu 
bidezko adierazpenak, edo letra larrietan ezkutatuta
geratzen diren oinarrizko lerroak.

Bestalde, idazkera motei behatzeko jarraibideak 
proposatzen dira, lerroa, kolorea, erabilitako materialak eta 
alderdi teknikoak kontuan hartuta. 

GURASOEN ESKU-HARTZEA

Esan ikasleei denbora apur bat emateko egunero 
gurasoekin ipuin bat irakurtzen. Zer ilustrazio dituen aztertu 
beharko dute, bai eta ilustrazio horiek pertsonaien 
ezaugarriekin bat datozen ala ez ere.

METODOLOGIA ETA IKASTEKO ZAILTASUNAK

Kontuan hartu behar da ikasleek lerro moten sailkapena eta 
lerro horien izenak ikasten dituzten lehen aldia dela. 
Horregatik, lerro horiek aurkako gisa aurkeztea komeni da: 
jarraitua-etena, fina-lodia, zuzena-kurbatua. Hasieran, ez 
nahasi irizpideak: lerro lodi eta jarraitua, lerro eten eta 
zuzena… Aurrerago, nahasi ahal izango dira. 

Azaldu lerro hautsiak, uhindunak eta kiribilak zati zuzen 
edo kurbatuen (dagokiona) multzoak direla.  

ANIZTASUNAREN TRATAERA

▶ Finkatzeko

 Marraztu lerro mota hauek, alderatzeko: jarraitua-etena, 
fina-lodia, zuzena-kurbatua.

▶ Zabaltzeko

 Marraztu lerroak zenbait irizpide nahasita, eta joan 
pixkanaka-pixkanaka zailtasuna handitzen: lerro zuzen 
lodia, lerro kurbatu etena, lerro kiribil lodia eta jarraitua, 
lerro uhindun fina eta etena…

Proposamen didaktikoa
Proposamen didaktikoan irakasle lanerako behar duzun guztia izango duzu.

CD bat ere badu, ikaslearen liburuaren ADErako bertsioarekin.

Ikasgelako programazioak

20 Proposamen didaktikoa

1. unitatea. Ipuinetako marrazkiak

EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Marrazteko materialen ezaugarriak bereiztea, trazuaren arabera. a  Ea badakien zein den marrazkian erabilitako materiala. 

Lerro jarraituak, etenak, finak eta lodiak bereiztea. b   Ea irudi bat osatzen duen, lerro jarraituak eta etenak 
nahiz finak eta lodiak erabilita.

Lerro zuzenak, kurbatuak, hautsiak, uhindunak eta kiribilak 
bereiztea.

c  Ea adierazitako lerroak gainmarratzen eta marrazten dituen. 

Artilearen eta hariaren harikortasunaz jabetzea. d   Ea artilea eta haria itsasten dituen, bere marrazkiko   Ea artilea eta haria itsasten dituen, bere marrazkiko 
lerroetara egokituz.

Testuak ilustratzen hastea. e  Ea lerroak marraztuz ilustratzen duen ipuin baten zati bat.

Lerroa aztertzea idazkeran.
f  Ea balioesten dituen zenbait kulturatako kaligrafien trazuak.

g  Ea marrazten duen letra larri baten lerro nagusia. 

Kaligrafia lerroak aplikatzea norberaren lan batean.
h  Ea letra larri bat asmatzen eta marrazten duen.

i  Ea lerroa erabiltzen duen bere kaligrafia egitean.

Ikusizko pertzepzioa eta bereizketa: marrazki batean 
erabiltzen den materiala

Lerroen sailkapena: jarraitua, etena, fina, lodia, 
zuzena, kurbatua, hautsia, uhinduna eta kiribila

• Marrazteko materialak: grafitozko arkatza, koloretako 
arkatza, errotuladorea eta argizari gogorra

• Materialen ezaugarriak: harikortasuna

• Testu baten ilustrazioa

• Behatzeko jarraibideak: kaligrafia lerroa

• Sormena: letra larria

INTERESGUNEAK

lerro jarraitua, lerro etena, lerro hautsia, lerro uhinduna, 
lerro kiribila

BALIOAK ETA JARRERAK

Irakurzaletasuna. Irakurri ipuin labur bat, ozen eta guztion 
artean. Erabaki irakurtzeko txandak, ikasle guztiek irakur 
dezaten zati bat.

Kultura aniztasuna errespetatzea eta balioestea. 
Adierazi zer alde dauden gure idazkeraren eta beste kultura 
batzuetako idazkeren –esaterako, idazkera txinatarra eta 
arabiarra– artean. Ulertarazi alde horiek aberasgarriak direla 
kulturaren aldetik. 

Unitate bakoitzeko  
edukien, helburuen 

eta ebaluazio irizpideen 
programazioa.

1. unitatea. 

EDUKIAK

• Ikusizko pertzepzioa eta bereizketa: marrazki batean 
erabiltzen den materiala

• Lerroen sailkapena: jarraitua, etena, fina, lodia, 
zuzena, kurbatua, hautsia, uhinduna eta kiribila

Oinarrizko 
gaitasunen 
programazioa.

EI

e

Metodologia eta ikasteko 
zailtasunak, aniztasunaren 
trataera, behatzeko 
jarraibideak, 
gurasoen esku-hartzea...

Bestalde, lerro moten sailkapenak lotura argia du 

 atalean, zenbait kulturatan lerroa nola 
erabiltzen den aztertuko da; esaterako, kaligrafia trazu 

Unitateko 
interesguneak, lexikoa  

eta balioak eta jarrerak. 
Plastikoa: grafismoa.

Ludikoa: ipuinak.

LEXIKOA

lerro jarraitua, lerro etena, lerro hautsia, lerro uhinduna, 

6   

Ipuinetako marrazkiakIpuinetako marrazkiak

Adierazi zer material erabili den marrazkian. 
Gero, margotu nahi duzun bezala.

argizari biguna

errotuladorea

arkatza

tenpera

JARDUERAK

▶ Finkatzeko

• Marraztu asmatutako beste gaztelu bat arkatzez beste orri batean, eta 
gainmarratu errotulagailu beltza erabiliz. 

▶ Zabaltzeko

• Margotu aurreko gaztelua tenperaz.

• Marraztu gaztelu bera, eta gainmarratu argizari bigunak eta gogorrak 
erabiliz.

 OINARRIZKO GAITASUNAK

 Marrazteko egokiak diren materialak hautatzen ditu.

 Hautatu marrazteko balio duten materialak, inguruan dituzunen 
artetik, eta egin trazu katalogo bat. Idatzi materialen izenak trazuen 

BALIABIDEAK

Marrazteko balio duten zenbait material, trazu katalogoa egiteko. 
Adibidez, klarionak, bolalumak eta aplikagailu estuko pintura tutuak.

HELBURUAK

• Ikusitakoa hautemateko eta bereizteko 
trebetasuna garatzea.

• Marrazteko material batzuen 
ezaugarriak bereiztea. 

• Material bakoitza sortzen duen trazu 
motarekin lotzea. 

• Marrazki bat nahieran eta 
zehaztasunez margotzea.

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

Hasierakoak

• Esan ikasleei txandaka adierazteko 
irakurri dituzten eta gustatu zaizkien 
ipuinak.

• Eskatu marrazteko erabili dituzten 
materialak gogoratzeko eta 
zerrendatzeko. 

▶ Garapenekoak

• Azaldu material bakoitzak trazu 
efektu bat sortzen duela. 

• Ikusarazi ikasleei zer desberdintasun 
dauden materialen trazuen artean, 
lodierari, testurari, gardentasunari eta 
opakutasunari dagokienez.

• Eskatu eskuineko trazu bakoitza 
marrazkian erabilitakoarekin 
alderatzeko. 

7   

lerro fina lerro lodia

Erreparatu adierazitako lerro mota hauei. Gero, erabili 
neskatoaren marrazkia osatzeko. 

lerro jarraitua lerro etena

Proposamen didaktikoa  23

HELBURUAK

• Lerro jarraitua eta lerro etena 
bereiztea.

• Lerro fina eta lerro lodia bereiztea. 

• Material egokia hautatzea, lerroen 
lodiera kontuan hartuta.

• Lerroekin egin daitezkeen 
adierazpenekin esperimentatzea.

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

▶ Hasierakoak

• Marraztu arbelean lerro jarraitu bat 
eta lerro eten bat. Eskatu ikasleei bien 
arteko desberdintasunak adierazteko 

• Bideratu ikasleen arreta aztiaren 
ilustrazioko lerro motetara.

• Adierazi lerro jarraituak, etenak, finak 
eta lodiak erabili behar dituztela 
neskatoaren marrazkian.

• Azaldu argizari bigunak edo 
gogorrak hautatu beharko dituztela, 
lerroaren lodiera eta osatu beharreko 
eremuaren zabalera kontuan hartuta.

• Proposatu ikasleei probak egiteko 
argizariekin beste orri batean, 
marrazkia osatu baino lehen.

▶ Amaierakoak

JARDUERAK

▶ Finkatzeko

• Kalkatu neskatoaren marrazkia orri zuri batean. Osatu marrazkia, 
landutako lau lerro motak erabiliz. Ez erabili laminako apaingarri 
berberak.

▶ Zabaltzeko

• Marraztu sorgin bat. Erabili landutako lerro motak, jantzia eta kapela 
apaintzeko.

• Asmatu ipuinetako pertsonaia bat, eta apaindu haren jantziak 
landutako lerroekin. Erabili zenbait lodieratako errotuladoreak.

 OINARRIZKO GAITASUNAK

 Lerro motak identifikatzen ditu inguruneko irudietan. 

• Identifikatu lerro jarraituak, etenak, finak eta lodiak, kromoetan, 
eranskailuetan, gozokien bilgarrietan, karteletan, eta abarretan.

BALIABIDEAK

• Beste ikasle batzuen marrazkiak, landutako lerroak identifikatzeko. 

Ustiapen didaktikoa

Lortu nahi diren 
helburuak.

Plastika 3

1. UNITATEA

Lerro jarraitua eta lerro etena 

Lortu nahi diren 
helburuak.

Ikaslearen liburuko 
orrialdeak agertzen dira, 

behatzeko jardueren 
erantzunekin.

1111 Ipuinetako marrazkiak

Plastika 3

1. UNITATEA

Iradokizun 
metodologikoak, edukiak 

lantzen laguntzeko.

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

▶

ahoz, beren hitzak erabilita.

• Marraztu arbelean lerro fin bat eta 
lerro lodi bat. Eskatu ikasleei bien 
arteko desberdintasunak adierazteko 
ahoz. 

▶ Garapenekoak

Kalkatu neskatoaren marrazkia orri zuri batean. Osatu marrazkia, 
landutako lau lerro motak erabiliz. Ez erabili laminako apaingarri Finkatzeko eta 

zabaltzeko jarduerak.

• Proposatu ebaluatzeko aukeraketa 
egokia egin duten edo ez eta ongi 
geratu zaien edo ez: ea argizari 
bigunak erabili dituzten lerro 
lodietarako eta gogorrak 
finetarako…

landutako lerroak identifikatzeko. Edukiak errazago 
barneratzeko 
baliabideak.

22 Proposamen didaktikoa

• Hautatu marrazteko balio duten materialak, inguruan dituzunen 
artetik, eta egin trazu katalogo bat. Idatzi materialen izenak trazuen 
ondoan.  

BALIABIDEAK

• Marrazteko balio duten zenbait material, 
Adibidez, klarionak, bolalumak eta aplikagailu estuko pintura tutuak.

• Proposatu, margotu aurretik, 
imajinatzeko nola nahiko luketen 
geratzea marrazkia, eta tonu egokiak 
aukeratzeko. 

▶ Amaierakoak

• Eskatu trazuak egiteko beste orri 
batean, laminan adierazitako 
materialak erabiliz. 

• Proposatu irudikatzeko zer trazu 
mota egingo lukeen pinturaz 
bustitako brotxa batek.Oinarrizko 

gaitasunen garapena.
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Plastika 3

DENON ARTEAN. Aldizkari bat egitea

 OINARRIZKO GAITASUNAK

  Aldizkari bat egiteko plangintza 
egiten du.

• Bilatu eta maketatu aldizkari bat 
egiteko irudiak.

  Lan kolektiboetan elkarlanean 
aritzen da.

• Parte hartu ikaskide guztien artean 
aldizkari bat egiteko prozesuaren 
beharrezko urrats guztietan.

 OINARRIZKO GAITASUNAK OINARRIZKO GAITASUNAK OINARRIZKO GAITASUNAK

MATERIALAK

• A3 tamainako kartoi mehea

• Grafitozko arkatzak

• Errotuladoreak

• Argizari gogorrak eta bigunak

• Guraizeak

• Itsasgarria

• Interneten edo aldizkarietatik lortutako 
irudi inprimatuak edo fotokopiak.

HELBURUAK

• Jarduerak taldeka egitea, adierazteko 
helburuak betetzeko.

• Lankidetza eta errespetua garatzea.

• Talde lana balioestea.

ELKARLANEKO EGITURAK

Folio birakaria

ELKARLANEKO EGITURAK

Folio birakaria

  GELAREN ANTOLAKETA

 Ikasleak lauko taldetan banatu behar dira.

  PRESTAKETA

• Prestatze fase horretan, elkarlaneko ikaskuntza lantzeko 
dinamika bat erabiliko da; horrela, ikaskide guztiek neurri berean 
hartuko dute parte eta aldi berean arituko dira elkarreraginean.

•  Irakasleak ikasleei azalduko die talde bakoitzak artista plastikoei 
buruzko aldizkari bat egin behar duela, A4 tamainakoa. 
Horretarako, A3 tamainako kartoi mehe bat tolestu eta erditik 
moztuko da. 
Zer artista landuko diren aukeratzeko, ikasle bakoitzak hiru 
galdera hauei erantzun beharko die:

  –Zein dira zure bi pintore gogokoenak?
 –Zein dira zure bi eskultore gogokoenak? 
 –Zein dira zure bi marrazkilari gogokoenak?

• Lehenik eta behin, talde bakoitzeko kide batek hiru galdera 
horien erantzuna idatziko du «orri birakari» batean. Gero, orri 
hori ondoko ikaskideari emango dio, erlojuaren orratzen 
noranzkoari jarraituz. Bigarrenak ere, galderak erantzun eta 
ondokoari emango dio orria, eta horrela jarraituko dute taldeko 
kide guztiek erantzunak idatzi arte.

• Bigarrenik, denen ekarpenak bateratuko dituzte, eta ideiak eta 
iritziak trukatuko, eta lau kideen artean, bi erantzun adostuko 
dituzte galdera bakoitzerako. Amaitzeko, eginkizunak banatuko 
dituzte.

  GARAPENA 

 Behin zer irudikatu nahi den erabaki eta gero, talde bakoitzak 
bere aldizkaria egingo du, urrats hauei jarraituz:

• Tolestu erditik A3 tamainako kartoi mehe bat.

• Diseinatu azala, testu hau jarriz: MARGOTU ETA MARRAZTU.

• Itsatsi aukeratutako irudiak eta goiburuak kartoi mehean, 
txukun eta nahasi gabe.

• Irudi bakoitzaren azpian, idatzi jatorrizko izenburua, bai eta 
laburpentxo bat ere, lanean zer adierazten den azaltzeko eta 
nabarmendu nahi diren beste ezaugarri batzuen berri emateko.

• Erabili tipografia desberdina goiburuan, argazki oinean eta azalpen 
testuan, testua argia izan dadin eta itxura hobea izan dezan.

  GELAREN ANTOLAKETA  GELAREN ANTOLAKETA  GELAREN ANTOLAKETA

  PRESTAKETA  PRESTAKETA  PRESTAKETA

  GARAPENA     
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4    cuatro

¿Qué posturas corresponden a algún personaje? Marca.

Nos dibujamos con líneas1

 45   

Xxxxxxx.

 45   

Marraztu aurreko orrialdekoaren esanahi bera duen kartela.
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Jarduera 
kolektiboa, taldeka 
egiteko. 

Hiru hilean behingo 
jarduera, ikaslea lan 
plastikoak informazioaren 
eta komunikazioaren 
teknologiak erabiliz 
egiten has dadin. 

Plastika 3

IKT-EN LANTEGIA

  TRESNAK AURKITZEA ETA ERABILTZEA

▶ Elipsea

• Hautatu elipsea  ikonoa, Formak menuan: 

▶ Kurba

• Hautatu kurba  ikonoa, Formak menuan: 

▶ Marra

• Hautatu marra  ikonoa, Formak menuan:

▶ Neurria

• Bai elipserako , bai kurbarako eta marrarako , egin 

klik  aukeran, eta hautatu une bakoitzean komeni  
      zaizun lerro lodiera.      zaizun lerro lodiera.

▶ Bete kolorearekin

• Hautatu bete kolorearekin  ikonoa, Tresnak menuan: 

  Kolorea

• Kolore batez betetzeko, hautatu kolore bat Koloreak 
menuan: 

HELBURUAK

• Informatika aplikazio errazak 
erabiltzea, plastikako jarduerak 
egiteko.

• Paint programako tresna hauek 
erabiltzen trebatzea: elipsea, 
kurba, marra eta bete 
kolorearekin.

• Zirku bateko karpa marraztea.

 OINARRIZKO GAITASUNAK

 Baliabide digitalak erabiltzen ditu, 
zirku bateko karpa adierazteko.

• Erabili Paint programa, zirkuan 
oinarritutako marrazkiak egiteko.

 Lerroak egiteko tresnak erabiltzen 
ditu, marrazketako programa 
informatikoetan.

• Bilatu zirkuko karpak Interneten, 
eta egin beste karpa bat 
norberaren etxean, aldaketa 
batzuekin, Paint programa erabilita.

PROGRAMA

• Paint.

TRESNAK

• Elipsea, kurba, marra, bete 
kolorearekin.

52 Proposamen didaktikoa

Plástica 3

TALLER TIC

Propuesta didáctica 53

1. Hacer clic en el icono elipse y llevar el cursor a la 
parte inferior de la hoja en blanco. Una vez situado en 
uno de los lados inferiores, arrastrar el puntero hasta 
que quede dibujada la base de la carpa.

2. Con la herramienta línea dibujar los laterales, 
pinchando en cada uno de los extremos de la elipse 
y estirando.

3. La herramienta curva se usará para dibujar el resto de 
la carpa. Primero, trazar una línea recta y, 
posteriormente, hacer clic en el punto de la recta 
elegido y arrastrar el cursor para convertir dicha recta 
en una curva.

4. Añadir los trapecios, habiendo elegido previamente 
el grosor lineal adecuado (que ha de ser diferente 
para la líneas verticales que para las horizontales) y, 
con la herramienta relleno de color, pintar la carpa.

  APLICACIÓN PLÁSTICA

Denon artean... IKTen lantegia

Plastika
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Materialak

Ohikoak Noizbehinkakoak

Argizari bigunak

Argizari gogorrak

Koloretako arkatzak

Grafi tozko arkatza

Itsasgarria

Errotuladoreak

Guraizeak

Ura

Buztina

Kartoizko kutxa

Kola zuria

Haria 

Orri zuria

Artilea

Dilistak

Txotxak

Trapua

Aluminio papera 

Komuneko papera 

Zeta papera

Pintzela

Plastikozko platera 

Puntzoia

Aldizkariak

Ehunak

Tenperak

Kartoizko tutua
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12  Proposamen didaktikoa 

Gaur egun, ikus-entzunezko komunikazioak izugarrizko 
 garrantzia du gure gizartean. Telebistak, publizitateak eta 
Internetek egungo munduan duten eraginaren ondorioz, 
herrixka global deritzona aldatzen eta bateratzen ari da. 
Beraz, ezinbestekoa da herritar kritiko eta arduratsuak 
heztea, komunikabide horien bidez jasotako mezu andanari 
erantzuteko prest egon daitezen.

Bestalde, sormena herritarrak prestatzeko funtsezko eduki 
bihurtu da; izan ere, baliabide eta erantzun berriak bilatzeko 
gai izan beharko dute, oso azkar aldatzen ari den gizarte 
honetan.

Alde horretatik, Plastikaren Hezkuntza arloak irudiak 
aztertzeko gaitasuna eta sormena garatzen laguntzen die 
ikasleei zuzenean.

Lehen Hezkuntzako bigarren zikloan, aurreko zikloan 
ikasitako edukiak finkatuko dituzte ikasleek, bai ikusizko 
mezuei behatzearekin lotutakoak, bai hizkuntza plastikoa 
erabiliz adierazteko eta sortzeko gaitasunarekin lotutakoak. 
Horrez gain, beste manipulazio abilezia eta trebetasun 
batzuk garatuko dituzte, bai eta pentsaera abstraktua ere, 
eta ikusiko dute aukera plastiko ugari daudela inguruneko 
elementuetan. Talde lanak funtsezkoak izango dira, 
ikasturtez ikasturte areagotuz joango diren sozializazio 
beharrei erantzuteko.   

Hori dela eta, plastika ikasketen oinarrizko lau alderditan 
egituratu dira unitateak:

• Behaketa. Unitate bakoitzeko lehenengo orrialdean 
landuko da; izan ere, ikusizko eremura hurbiltzeko 
lehenengo urratsa da, eta ezinbestekoa, hurrengo lanak 
egiteko. Behar bezala behatzeko, denbora eta entre-
namendua behar dira. Lehenengo orrialde horretan, 
unitateko bi interesguneak aurkeztuko zaizkio ikasleari: 
plastikoa eta ludikoa. Beraz, gero eduki zehatzagoak 
lantzeko behar den testuingurua sortuko da lehenengo 
orrialde honetan. 

 Alderdi hori unitatearen amaieran ere lantzen da, 
Baliabide artistikoak atalean. Bertan, artelanei behatzen 
hasteko jarraibideak aurkeztuko dira. Horrek esan nahi du 
alderdi hori unitate bakoitzaren hasieran eta amaieran 
lantzen dela.

• Teoria praktikoa eta bisuala. Unitatearen hasieran 
behaketa alderdiak landu ondoren, informazio teorikoa 
aurkeztuko da, landuko den gaiari buruzko ezagutzak 
zabaltzeko. Teoria hori oso modu bisualean aurkeztuko 
da, adibide zehatzekin, eta praktikaren bidez finkatuko 
da. Alderdi teorikoa lantzen duten bi orrialdeetan, datu 
labur eta zehatzak emango dira, ikaslearen mailarako 
egokiak. Haien bidez, zenbait kontzeptu landuko dituzte 
ikasleek, edo kontzeptu espezifiko bakar bat sakondu.

• Sormena eta esperimentazioa. Kontzeptu teorikoak 
bereganatu ondoren, kontzeptu horiek sormenez 
praktikatzeko zenbait lan egin beharko dituzte ikasleek, 
haiek finkatu eta guztiz ulertzeko. Horrez gain, 
teknikekin eta materialekin esperimentatuz eduki 
berriak lantzeko aukera izango dute, beste jarduera 
batzuetan. 

• Arte ezagutzak. Baliabide artistikoak atalean, hots, 
unitate bakoitzaren azkeneko bi orrialdeetan, artista 
ezagunen lanak eta haien ezaugarri batzuk azaltzen dira. 
Lehenengo orrialdean, zenbait jarraibide emango dira, 
unitatean zehar landutako alderdiak aztertzeko, 
adierazitako artelanetan. Hartara, ikaslea artearen 
historiara hurbilduko da, eta gainera, ikusiko du nola 
gauzatu duten artista ezagunek berak landutakoa. 

 Bigarren orrialdean, sormena landuko da; izan ere, aurrez 
landutako lanetan aztertutako alderdiak aplikatu beharko 
dituzte ikasleek beren lanetan.

Metodologia horrekin, unitate bakoitzaren amaieran, 
ikasleek argi izango dituzte kontzeptu teorikoak, beren 
lanetan probatuko dituztelako eta beste batzuen lanetan 
ikusiko dituztelako unitatean zehar. Gainera, arloko 
curriculum eduki guztiak bereganatuko dituzte pixkanaka-

Plastika arloko
metodologia
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pixkanaka. Era berean, unitateen egiturari esker, edukiak 
Hezkuntza Legean ezarritakoaren arabera taldekatuta landu 
daitezke; hau da, bereizita landuko dira behaketa, eta 
adierazpena eta sormena.

IKT edukiak lantzeko modua irakaslearentzako Proposamen 
didaktikoan landu dugu zehatz-mehatz. Irakasleak azalpen 
zabalak aurkituko ditu, pausoz pauso adierazita, hiruhileko 
bakoitzeko lantegietan. Horrez gain, lankidetzan lan egiteko 
jarduerak daude (Denon artean), eta argi eta garbi dago 
azalduta nola egin behar diren.

Azpimarratu behar da proposamen honek oinarrizko 
gaitasunak garatzen laguntzen duela:

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna. Teknikak eta 
materialak erabiliz plastikako sorkuntzak egitea eta 
artistak eta haien ezaugarri nagusiak ezagutzea 
lagungarria izango da, bai manipulazio trebetasunak 
garatzeko, bai eta  sentsibilitatea eta estetika irizpidea 
sustatzeko ere. Alderdi horiek oinarri-oinarrizkoak dira 
edozein arte diziplinatan: musikan, arte eszenikoetan… 

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. 
Elkarrekin lan egiteko jarduerek errespetua eta lankidetza 
sustatzen dituzte. Izan ere, haien bidez, talde lanerako 
ohiturak hartzen dituzte ikasleek, eta ohitura horiek oso 
lagungarriak izango zaizkie etorkizunerako. Materiala 
helburu plastikoetarako birziklatzeak ere gaitasun hori 
garatzen lagunduko die.

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Orrialde 
teorikoetan eta Baliabide artistikoak atalean, mintzamena 
eta idazmena sustatzen dira, eta Plastika arloko lexikoa 
zabaltzen da. Gainera, testuaren eta irudiaren arteko 
lotura lantzeko jarduerak daude. 

• Matematikarako gaitasuna. Irudi eta gorputz 
geometrikoak, zenbait lerro mota, proportzioa eta trazu 
geometrikoak lantzen dira, baina marrazketa teknikoan 
sartu gabe, hori hirugarren zikloan landuko baita. Oso 
kontuan hartzen da, halaber, konposizio eta abstrakzio 
trebetasuna garatzea.

• Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasu-
na. Proiektu honetan oso garrantzitsua da ikaslearen in-
gurunea aztertzea; hau da, ikasleak inguratzen duen 
mundua aztertzea. Horregatik, honako eduki hauek lan-
tzen dira: materialen ezaugarriak eta haiekin eginiko es-
perimentazioak, argiaren eta itzalaren portaera, planoan 
orientatzea...

• Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala era-
biltzeko gaitasuna. IKTen lantegien bidez, ikasleak in-
formazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabil-
tzen trebatuko dira; izan ere, beren adinerako egokiak 
diren software tresnak erabili beharko dituzte, eremu ho-
rretako trebetasunak eta sormena sustatzeko.

 Gainera, irudien, ikurren eta seinaleen bidez informazioa-
ren trataera lantzeko jarduerak proposatzen dira ikaslea-
ren liburuan.

• Ikasten ikasteko gaitasuna. Adibide errazetatik abiatuta 
inferentziak egitea eta aurrez teorikoki landutako gaiak 
norberaren lanetan aplikatzea sustatzen da. Horrez gain, 
sistematikoki eta modu antolatuan behatzeko oinarriak 
azaltzen dira.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako 
gaitasuna. Metodologiaren funtsezko oinarrietako bat 
sormena garatzea da, baina ez maila kontzeptualean 
soilik, baita maila praktikoan ere. Horregatik, egin 
beharko dituzten jardueretan, beharrezkoa izango da 
aurretiko plangintza bat egitea, nork bere erabakiak 
hartzea, zailtasunei aurre egitea, eta, norberaren 
irizpideari jarraituz, baliabideak, teknikak eta metodoak 
hautatzea. Hartara, ikasleek beren buruan duten 
konfiantza, zentzu kritikoa, jakin-mina eta sormena 
sustatuko dituzte. 

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako 
gaitasuna: gaitasun emozionala. Trebetasun hau 
zenbait modutan lantzen da: alde batetik, artelanek 
eragiten dituzten sentsazioak aztertuz, eta bestetik, 
eskura dauden baliabide plastikoak erabiliz, ideiak eta 
emozioak adierazteko, norberaren sorkuntzen bidez. 
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14  Proposamen didaktikoa 

Interes- 
gunea Behaketa Adierazpena eta sormena Teknikak eta 

materialak

1 Ipuinetako 
marrazkiak

 6. or.

•  Plastikoa:  
grafismoa

•  Ludikoa:  
ipuinak

•  Marrazki batean 
erabiltzen den 
materiala

•  Behatzeko 
jarraibideak: 
kaligrafia lerroa

•  Lerroen sailkapena: jarraitua, etena, fina, 
lodia, zuzena, kurbatua, hautsia, 
uhinduna eta kiribila

•  Marrazteko materialak: grafitozko 
arkatza, koloretako arkatza, 
errotulagailua eta argizari gogorra

•  Materialen ezaugarriak: harikortasuna

•  Testu baten ilustrazioa

•  Sormena: letra larria

•  Marraztea

•  Gainmarratzea

•  Collagea

•  Idaztea

•  Inguruneko materialak: 
haria eta artilea

2 Sentipen 
berriak 
merkatuan

14. or.

•  Plastikoa:  
testura

•  Ludikoa:  
merkatua

•  Testura 
naturalak

•  Behatzeko 
jarraibideak:  
Miquel 
Barcelóren lanen 
testura

•  Testuren sailkapena: leunak eta 
zimurtsuak, ukipenezkoak eta 
ikusmenezkoak

•  Testura leunak eta zimurtsuak imitatzea

•  Askotariko materialak erabiliz, testurak 
birsortzea

•  Materialen ezaugarriak: zimurtasuna

•  Testura naturalak imitatzea

•  Collagea 

•  Margotzea

•  Marraztea

•  Moztea

•  Frottagea

•  Inguruneko materialak: 
haria, aluminio papera, 
dilistak eta oihalak

3 Irudiak  
agertokian 

 22. or.

•  Plastikoa:  
forma

•  Ludikoa:  
zirkua

•  Forma naturalak 
zer diren jakitea 

•  Behatzeko 
jarraibideak: 
giza irudia 
Fernando 
Boteroren 
lanetan

• Gizakiaren burua aurretik eta albotik ikusita

• Giza irudia: 

-  Aurretik, bizkarrez, zutik eta buruz 
behera

- Simetria

- Giza gorputzen eskema linealak

•  Animalia irudiak: eskema geometrikoak: 
zirkuluak eta obaloak

• Buztinezko modelatuak

• Sormena: gorputz handiko pertsonaiak

• Marraztea

• Kopiatzea

• Margotzea

• Modelatu eta muntatzea

•  Inguruneko materialak: 
oihalak

Nire egun bereziak... Olentzero janztera!

4 Oihaneko 
koloreak

30.  or.

•  Plastikoa:  
kolorea

•  Ludikoa:  
oihana

•  Harmonia eta 
kontrastea: 
hastapena

•  Behatzeko 
jarraibideak: 
kolorea Henri 
Rousseauren 
lanetan

•  Kolore primarioak eta sekundarioak

•  Kolore beroak eta hotzak

•  Primarioen nahasteak: berdearen gamak

•  Koloreen kodeak animalien munduan

• Sormena: kolore biziko oihana

•  Margotzea

•  Zimurtzea

•  Estanpatzea

•  Marraztea

5 Zer 
kontatzen 
digute 
irudiek? 

38. or.

•  Plastikoa:  
irudia

•  Ludikoa:  
komunikabi- 
deak

•  Testuaren eta 
irudiaren arteko 
lotura

•  Behatzeko 
jarraibideak: 
horma irudi 
baten esanahia

• Horma irudi baten oinarrizko informazioa

•  Argazkia. Lehen planoa eta plano 
orokorra: hastapena

•  Argazkia. Fokuratzea eta desfokuratzea: 
hastapena

•  Sormena: 

-  Aldizkariaren azala

-  Horma irudia

•  Margotzea

•  Collagea

•  Marraztea

•  Inguruneko materialak: 
aldizkariak

3. mailako  
edukien mapa
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Interes- 
gunea Behaketa Adierazpena eta sormena Teknikak eta 

materialak

6 Hirian 
norabidea 
aurkitzen 

46. or.

•  Plastikoa: 
espazioa

•  Ludikoa: 
hiria

•  Espazio 
harremanak: 
gertu-handia, 
urrun-txikia

•  Behatzeko 
jarraibideak: 
sakonera 
Giorgio de 
Chiricoren 
lanetan

•  Sakoneraren hastapena: lehen planoa, 
erdiko planoa eta atzealdea

•  Ikuspuntuak: goitik, atzetik, albotik eta 
aurretik

•  Hiru dimentsioko plano espazialak

•  Espazioaren adierazpena: autobus baten 
ibilbidea 

•  Sormena: planoak sortzea

•  Marraztea

•  Margotzea

•  Eraikitzea 

•  Inguruneko materialak: 
kartoizko kaxa

Nire egun bereziak... Inauterietako maskara

7 Argiarekin 
eta 
itzalarekin 
jolasten

54. or.

•  Plastikoa: 
bolumena

•  Ludikoa: 
jostailuak

•   Itzal jaurtia zer 
den jakitea

•  Behatzeko 
jarraibideak: 
bolumena 
Kazimir 
Malevitxen 
lanetan

•  Argia eta itzala mugatzea, kolore 
planoak erabiliz

•  Degradatzea, kolore bat erabiliz

•  Degradatzea, bi kolore erabiliz

•  Lerro linealak

•  Bolumenak eraikitzea

•  Sormena: jostailuzko robota

•  Margotzea

•  Marraztea

•  Degradatzea

•  Lausotzea

•  Eraikitzea

•  Inguruneko materialak: 
kartoizko kaxak, tapa 
metalezkoa eta egunkaria

8 Leku 
batetik 
bestera

62. or.

•  Plastikoa: 
mugimendua

•  Ludikoa: 
garraiobideak 

•  Mugimendua 
eta gelditasuna 
bereiztea

•  Behatzeko 
jarraibideak: 
mugimendua 
Natalia 
Gontxarovaren 
lanetan 

•  Lerro zinetikoak

•  Ikusteko erritmoa

•  Lerroen bidezko gorputz eskemak: 

-  Giza irudia mugitzen

-  Animalia irudia mugitzen

•  Mugikari bat egitea

•  Mugimendua adieraztea lausotzearen 
bidez

• Sormena: animalia mugitzen

•  Marraztea

•  Margotzea

•  Moztea

•  Eraikitzea

•  Lausotzea

•  Inguruneko materialak: 
broxeta txotxa eta haria

9 Zer hazten 
da 
lorategian? 

72. or.

•  Plastikoa: 
eskala eta 
proportzioa

•  Ludikoa: 
lorategia

•  Proportzioa: 
hastapena

•  Behatzeko 
jarraibideak: 
neurria eta 
proportzioak 
Claes 
Oldenburgen 
lanetan

•  Giza irudiaren neurria eta proportzioa

•  Handitzea eta txikitzea: hastapena

•  Nahi beste handitzea

•  Paper laukidunaren bidez kopiatzea eta 
txikitzea

•  Pala handi bat eraikitzea

•  Marraztea

•  Margotzea

•  Urratzea

•  Collagea

•  Eraikitzea

•  Inguruneko materialak: 
kartoizko hodiak 
eta egunkari-papera

Nire egun bereziak... Liburuak liburuen barruan!
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