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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 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 jokalmoldeak 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 
bakarraren 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 zentime-
trora 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 be-
harraz 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 ditzakete 
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 zenbat dezakete.

6.  Zenbait eragitatako 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; orain-
dik 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 gus-
tatzen helduek gehiegizko agintez jokatzea eta indar-
tsuenaren legea aplikatzea.

Hizkuntzaren garapena

1.   Egitura zuzena duten perpaus bakunak modu koheren-
tean 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 lotu-
tako galdera zuzenak egiteko aukera dute. Beldurrak eta 
fantasiak adieraz ditzakete, baita beren sentimenduak 
ere.
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8  Proposamen didaktikoa 

Ikaslearentzako  
materiala

PlastikaPlastika

Le
he

n 
H

ez
ku

nt
za

Le
he

n 
H

ez
ku

nt
za

IB
A

IZ
A

B
A

L

4
Ikaslearen liburua 
Unitate didaktikoaren egitura

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

Jarduera 
egiteko 
behar diren 
materialak.

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

Argazki 
sekuentziak, 
jarduera 
konplexuetarako.

Teoria 
praktikatzeko 
jarduera.

Lamina teorikoak
  Eduki teorikoak modu bisual eta praktikoan aurkezten di-
tuzten bi lamina.

Testu teorikoa, 
laguntza 

bisualarekin.

Landan barrena!6666

48   

Erreparatu ilustrazioari eta jarri zenbakiak irudiei, 
kokapenaren arabera. Hasi zugandik hurbilen 
dagoenetik eta amaitu urrunen dagoenarekin.

10   

Herensugetxoa lainoz egindako hirira iristen ari da. Marraztu hiria.

19   

Erreparatu antzinako idazkera daukan buztinezko taulari. Ondoren, 
jarraitu urratsei, antzeko bat egiteko.

1

3

2

4

Antzinako Mesopotamiako idazkera duen taula bat.

74   

Eskultoreek askotariko tresnak eta materialak Eskultoreek askotariko tresnak eta materialak Eskultoreek
erabiltzen dituzte, eskulturei forma emateko. erabiltzen dituzte, eskulturei forma emateko. 
Argazkilariek,Argazkilariek,Argazkilariek, kameraz gain, beste tresna batzuk 
ere erabiltzen dituzte argazkiak ateratzeko.ere erabiltzen dituzte argazkiak ateratzeko.ere erabiltzen dituzte argazkiak ateratzeko.

Marraztu eta margotu tresnak mahai bakoitzean, eskultorearenak ala 
argazkilariarenak diren.

mailua

argazki kameraargazki kamera

zizela

tripodeatripodeatripodea

harria

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

Liburuaren amaieran
  Egun berezietarako ebakigarriak, hiruhileko bakoitzerako bat.

Ikusitako alderdiak 
aplikatzeko sormen 

jarduerak.

Artelanen 
erreprodukzioa.

Artistaren zer 
ezaugarri hartu 

behar diren kontuan 
artelanari 

behatzean.

Behatzeko 
jarduerak.

Moztu piezak eta zulatu puntu lerroetatik. Ondoren, jarraitu urratsei. 

Jira eta bira!33

1.  Moztu lerro jarraituak eta 

tolestu puntu lerroetatik.

3.  Itsatsi hari zati bat 

buruan eta oinetan.

2.  Tolestu dantzariaren besoak, 

tutua sartzeko.

4.  Eutsi harietatik eta egin 

putz tutuan, dantza egiteko.

55   

Marraztu landako ohiko eszena bat. Sortu urruntasun sentsazioa, Brueghelek egingo lukeen moduan.

14   

Baliabide artistikoakBaliabide artistikoak

San Jurgi eta herensugea. Paolo Uccello, 1435.

Paolo Uccellok benetako animalia asko pintatu zituen, bai eta irudizkoak 

ere; adibidez, herensugeak. Forma bihurrituak egiteko, lerro kurbatuak

erabiltzen zituen, eta gorputzeko beste atal batzuk egitekoerabiltzen zituen, eta gorputzeko beste atal batzuk egiteko –adibidez, 

hegalak–,hegalak–, lerro zuzenak.

Gainmarratu herensugea osatzen duten lerro 
kurbatuak eta zuzenak.
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10  Proposamen didaktikoa 

Irakaslearentzako  
materiala

Proposamen didaktikoa  33

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea bereizten dituen hainbat material arkitektoniko.

Ea alderatzen eta hautatzen dituen antzeko ukipen testura duten 
materialak.

Informazioa tratatzeko eta teknologia 
digitala erabiltzeko gaitasuna 

Ea ezagutzen duen erabili beharreko teknikari buruzko informazioa 
iruditan adierazita dagoenean.

19 d

Giza eta arte kulturarako gaitasuna Ea erabiltzen dituen hainbat ikusmen testura bere ingurunea 
irudikatzeko.

17 b

Ea erabiltzen dituen inguruko objektuak estanpazioak egiteko. 20 e

Ea egiten duen esgrafiatuari buruzko jarduera bat ikaskide batekin. 21 f

Ea erabiltzen duen mosaikoaren teknika eguneroko objektuak egiteko. 22
g

h

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea erabakitzen duen zer gai irudikatuko duen mosaikoaren teknika 
imitatuta.

23 i

 OINARRIZKO GAITASUNAK

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Unitateak lotura zuzena du Ingurunearen Ezaguera 
arloarekin, interesgune ludikoaren, Historiaren eta hainbat 
materialen ezaugarrien azterketaren bidez: harria, buztina, 
zura…

BEHATZEKO JARRAIBIDEAK

Mosaiko erromatarra

Baliabide artistikoak atalean mosaikoaren teknika landuko 
da, erromatarren garaiko baten adibidetik abiatuta.

Gainera, jarraibideak proposatzen dira hainbat alderdi 
ikusteko; besteak beste, puntua lerroari nola gailentzen 
zaion eta teselen forma.

GURASOEN ESKU-HARTZEA

Esan ikasleei gurasoekin etxeko hainbat objektu ikusteko, 
eta eskuz maneiatzeko materialak eta testurak aztertzeko: 
kristala, zurezko altzariak, zenbait ehun (kotoia, zeta edo 
satina, zaku oihala…), terrazoa, azulejuak, etab.

METODOLOGIA ETA IKASTEKO ZAILTASUNAK

Unitate honetan, testura kontzeptua eta aurreko 
ikasturtean landutako tipologia nagusiak errepasatzea 
komeni da: leuna, zimurtsua, ukipenezkoa eta ikusmenezkoa.

Landu aurretik, bideo proiektagailuarekin hainbat testura mota 
proiektatzea ere komeni da. Gainera, testura hautemateko, 
eguneroko hainbat objektu eskuz maneiatu daitezke: zurezko 
koilarak, kristalezko edalontziak, harriak, etab.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

▶ Finkatzeko

Egin testuren katalogoa aldizkari ebakinekin, eta elkartu 
antzekotasunaren edo kategorien arabera: leunak, 
zimurtsuak, ukipenezkoak eta ikusmenezkoak.

▶ Zabaltzeko

Egin testuren beste katalogo bat frottage teknika erabiliz, 
eta elkartu aurreko jardueran erabilitako irizpidearen 
arabera.

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

CD bat ere badu, ikaslearen liburuaren ADErako bertsioarekin.

Ikasgelako programazioak

32 Proposamen didaktikoa

2. unitatea. Historia handiko testurak...

EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Material arkitektonikoen testurak bereiztea.
a   Ea bereizten dituen marmolaren, zuraren, granitoaren eta 

kristalaren testura marraztuak.

Hainbat testura natural erlazionatzea eta irudikatzea, 
material eta teknika egokiak erabiliz. 

b   Ea identifikatzen eta marrazten dituen marmola, zura eta 
ilea, adierazitako material eta teknikekin.

Collage teknika erabiltzea ukipen testurak adierazteko. c   Ea oihala eta harea itsasten dituen ukipen testurak adierazteko.

Irudikatzeko aukera esploratzea hainbat euskarritan: 
buztinean inprimatzea. 

d   Ea egiten dituen inprimaketak buztinean hainbat 
objekturekin, Mesopotamiako taula baten itxura izateko. 

Testura zimurtsuak irudikatzeko estanpazioa erabiltzea. e   Ea testura zimurtsuko hostoak estanpatzen dituen.

Argizari bigunaren aukerak ezagutzea, esgrafiatuaren bidez 
testurak sortzeko. 

f   Ea esgrafiatuaren teknika argizari bigunekin zuzen 
aplikatzen duen, horma bateko harlanduak irudikatzeko.

Mosaikoaren teknika identifikatzea eta aztertzea.

g   Ea aintzat hartzen duen erromatar mosaiko bateko teknika.

h   Ea osatzen duen bere izena paper zatitxoak mosaiko 
modura itsatsita.

Norberaren lan batean mosaikoen testura imitatzea. i   Ea irudikatzen duen mosaikoen testura marrazki batean.

•	Material arkitektonikoen testurak

•	Testura naturalak imitatzea

•	Uki daitezkeen testurak: collagea

•	Buztinezko taula batean inprimatzea

•	Testura zimurtsuak eta estanpazioa

•	Testurak eta esgrafiatua

•	Behatzeko jarraibideak: mosaikoaren teknika

•	Sormena: animalia baten mosaikoa 

INTERESGUNEAK

marmola, granitoa, bikingoa, mosaikoa, erromatarra

BALIOAK ETA JARRERAK

Gizadiaren garapen historikoa baloratzea. Esan ikasleei 
denon artean hitz egiteko eraikin zaharren eta gaur egungoen 
arteko oinarrizko aldeez: neurria, forma, materialak…

Materialen eta tekniken aukera plastikoak ezagutzeko 
jakin-mina. Esan ikasleei eskuz maneiatzeko eta 
esploratzeko hain ohikoak ez diren materialak (besteak 
beste, buztina), eta esperimentatzeko teknika berriak: 
inprimatu, esgrafiatu, etab.

Unitate bakoitzeko  
edukien, helburuen eta  

ebaluazio irizpideen 
programazioa.

2. unitatea. 

EDUKIAK

•	

•	

•	

Oinarrizko 
gaitasunen 
programazioa.

Or. EI

16 a

18 c

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

materialen ezaugarrien azterketaren bidez: harria, buztina, 

atalean mosaikoaren teknika landuko 

Unitateko interesguneak, 
lexikoa eta balioak eta 

jarrerak. 
INTERESGUNEAK

Plastikoa: testurak.

Ludikoa: Historia.

LEXIKOA

Historia handiko testurak

16   

Erreparatu irudiei eta erantzun.

• Zein iruditan ageri dira material hauek? 
Jarri zenbakiak.

 marmola

 kristala

 granitoa

 zura

• Zure ustez, zein material da zimurtsuena?

• Eta zimur gutxienekoa?

1

3

2

4

34 Proposamen didaktikoa

JARDUERAK

▶ Finkatzeko

•	Balioetsi, 1etik 4rako eskalan, lau materialen zimurtasun maila: hasi 
zimurrenetik eta amaitu leunenarekin.

•	Bilatu argazkietan laminako lau materialak; argazkiak digitalak edo 
paperezkoak izan daitezke.

▶ Zabaltzeko

•	Kopiatu, beste orri batean eta koloretako arkatzekin, laminan landutako 
lau materialen zati bana.

•	Adierazi, plastilinazko xafla batean, zuraren testura puntzoiaren bidez.

OINARRIZKO GAITASUNAK

Hainbat material arkitektoniko bereizten ditu.

Ikusi aldizkari eta liburuetan hainbat garaitako eraikinak, eta 
identifikatu eraikin hori eraikitzen erabilitako zenbait material.

BALIABIDEAK

http://www.bibliocad.com/biblioteca/texturas/piedra/1

Hainbat harri motaren testurak agertzen dituzten irudietarako esteka.

JARDUERAK

OINARRIZKO GAITASUNAK

HELBURUAK

•	Material arkitektonikoen testurak 
ezagutzea.

•	 Ikusmen pertzepzioa eta ikusmen 
bereizketa garatzea.

•	Testura zimurtsuak eta leunak 
identifikatzea.

•	Hainbat aldi historikotako arkitekturan 
erabilitako zenbait material bereiztea.

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

Hasierakoak

•	Eskatu ikasleei eszenak deskribatzeko 
eta, batez ere, arreta eraikinetan 
jartzeko.

•	Eraman ikasgelara aipatutako lau 
materialak: marmol leundua 
(lepokoaren aleak, papergainekoa…), 
zura (arkatza, zurezko koilara…), 
leundu gabeko granitoa (harri bat) eta 
kristala (leihoa), ikasleek eskuz maneia 
ditzaten eta testura bereiz dezaten.

▶ Garapenekoak

•	Azaldu marmola eta granitoa harri 
motak direla, eta erakutsi argazkiak 
adibide gisa.

•	Azpimarratu erreparatzeko material 
bakoitzean erabilitako grafismoari.

Granitoa

1

4

3
2

KristalaKristala

17   

Marrazteko eta margotzeko materialek animalien 
eta objektuen testurak adierazteko aukera ematen 
dute. 

Zurezko testura, 

argizari bigunez
egina, lausotu 
gabe.

Marmolaren
testura, argizari 
biguna lausotuz
egina.

Ilearen testura, 

koloretako 
arkatzez egina.

Lotu ezkerreko testurak irudi hauekin. Ondoren, adierazi 
testurak, material egokiak erabiliz.
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HELBURUAK 

•	Zenbait material naturalen testurak 
identifikatzea: zura, marmola eta ilea.

•	Testura jakin batzuk adieraztea, 
bakoitzarentzat egokiak diren material 
eta teknikekin.

•	Zenbait elementu beren baitan dituzten 
material naturalekin erlazionatzea.

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

▶ Hasierakoak

•	Azaldu ikasleei testura objektuen 
oinarrizko ezaugarria dela, kolorea 

zuraren zimurtasuna, etab.

▶ Garapenekoak

•	Adierazi materialak eta testurak 
irudikatzeko teknikekin beste orri 
batean aritzeko, jarduera egin 
aurretik: argizariak egoki lausotzea, 
arkatz lerroak elkar gurutzatzea…

•	Gomendatu jarduera egin aurretik 
arkatzak ongi zorrozteko eta argizari 
bigunak garbi edukitzeko.

•	Azaldu testuren grafismoak marraztu 
aurretik hondoa margotu behar 
dutela.

JARDUERAK

▶ Finkatzeko

•	 Irudikatu berriz materialak, baina teknikak trukatuta, emaitzen arteko 
aldea ikusteko: marmola koloretako margoekin, zura argizuri 
lausotuarekin eta ilea lausotu gabeko argizariarekin.

•	 Irudikatu berriz materialak dagozkien teknikekin, baina trazuak bilduta, 
testurak areagotzeko.

▶ Zabaltzeko

•	Kalkatu marrazkiak beste orri batean eta trukatu testurak.

•	Egin marrazki libre bat, landutako testurak erabiliz.

OINARRIZKO GAITASUNAK

Ingurunea irudikatzeko ikusmenezko hainbat testura mota erabiltzen 
ditu.

•	Marraztu zure etxearen aurrealdea, eta adierazi zuraren edo harriaren 
testura.

BALIABIDEAK

• http://pintura.aut.org/SearchProducto?Produnum=2928

Jan van Eyck margolariaren Arnolfini senar-emazteak erretraturako Arnolfini senar-emazteak erretraturako Arnolfini senar-emazteak
esteka. Testura asko ikus daitezke bertan: zura, ilea, oihalak, etab.

JARDUERAK

OINARRIZKO GAITASUNAK

BALIABIDEAK

http://pintura.aut.org/SearchProducto?Produnum=2928

Ustiapen didaktikoa

Lortu nahi diren 
helburuak.

Plastika 4

2. UNITATEA

Zenbait material naturalen testurak 

Lortu nahi diren 
helburuak.

Ikaslearen liburuko 
orrialdeak agertzen dira, 

behatzeko jardueren 
erantzunekin.

2222
Plastika 4

2. UNITATEA

Iradokizun 
metodologikoak, edukiak 

lantzen laguntzeko.

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

▶

eta forma bezalaxe.

•	Aipatu testurak nabarmenagoak 
direla gertutik begiratuta.

•	 Izendatu laminan agertzen diren 
testuren ezaugarriak; besteak beste, 
harriaren hoztasuna eta gogortasuna, 
zuraren zimurtasuna, etab.

Irudikatu berriz materialak, baina teknikak trukatuta, emaitzen arteko 

Irudikatu berriz materialak dagozkien teknikekin, baina trazuak bilduta, 

Finkatzeko eta zabaltzeko  
jarduerak.

▶ Amaierakoak

•	Azpimarratu testuren osagai diren 
zatiak banatuta edo elkartuta hainbat 
emaitza lortzen direla.

http://pintura.aut.org/SearchProducto?Produnum=2928

 erretraturako 

Edukiak errazago 
barneratzeko 
baliabideak.

OINARRIZKO GAITASUNAK

Hainbat material arkitektoniko bereizten ditu.

•	 Ikusi aldizkari eta liburuetan hainbat garaitako eraikinak
identifikatu eraikin hori eraikitzen erabilitako zenbait material.

BALIABIDEAK

• http://www.bibliocad.com/biblioteca/texturas/piedra/1

Hainbat harri motaren testurak agertzen dituzten irudietarako esteka.

OINARRIZKO GAITASUNAK

BALIABIDEAK

http://www.bibliocad.com/biblioteca/texturas/piedra/1

•	Animatu begiak itxi eta material 
horiek ukitzen ari direla imajinatzera. 

•	Adierazi bi material leun (marmol 
leundua eta kristala) eta bi zimurtsu 
(zura eta granitoa) daudela.

▶ Amaierakoak

•	Eskatu hiru ikasleri ikasgelan testura 
leuneko edo zimurtsuko zenbait 
objektu hautemateko.

•	Sortu solasaldi bat, antzina erabiltzen 
ziren materialak gaur egun ere 
erabiltzen diren jakiteko.Oinarrizko gaitasunen  

garapena.

Plastika 4

denon artean. Moda desfilea

 oInarrIZKo GaItaSUnaK

 Jantzi bat diseinatzea eta egitea 
planifikatzen du.

•	Egin zirriborroak eta txantiloiak 
txaleko bat egin baino lehen.

 Lankidetzan aritzen da lan 
kolektiboetan.

•	Parte hartu ikaskide guztien artean 
jantzi bat egiteko bete behar diren 
urratsetako bakoitzean.

 o o o o

eLKarLaneKo eGItUraK

1-2-4

e

1-2-4

MaterIaLaK

•	Paper birziklatua, zirriborroak egiteko

•	Grafitozko arkatzak

•	Egunkari papera

•	Pinotxo papera

•	Errrotuladoreak

•	Guraizeak 

•	Hari lodia

•	Orratz lodiak

GeLaren antoLaKeta

Ikasleak lauko taldetan banatu behar dira.

PreStaKeta

•	Prestaketa fasean, egitura jakin bat erabiliko da elkarlaneko
ikaskuntza lantzeko; horrela, ikasle guztiek neurri berean
hartuko dute parte eta aldi berean arituko dira elkarreraginean.

•	Talde bakoitzak moda desfilerako txaleko bat diseinatu eta egin 
behar duela azalduko die irakasleak ikasleei. Halaber, jantziak
egiteko zer material erabil ditzaketen esango die.

•	Lehenik eta behin, ikasle bakoitzak txaleko bat diseinatuko du
desfilerako, nahi adina osagarrirekin: papar hegalekoak,
apaingarriak, etab.

•	Bigarrenik, bi bikote egingo dituzte talde bakoitzean. Bikote
bakoitzeko bi kideek diseinuak trukatuko dituzte, eta bitik bat
egingo dute.

•	Hirugarrenik, talde bakoitzeko bi bikoteek elkarri jakinaraziko
dizkiote ideiak, eta lau kideen artean, diseinu bakar bat
adostuko dute.

  GaraPena 

	 Zer-nolako diseinua egin nahi duten erabakitakoan, talde
bakoitzak bere jantzia egingo du, urrats hauei jarraituz:

•	Marraztu txalekoaren diseinuaren zirriborro bat.

•	Erabili egunkariko paper zatiak txantiloia edo patroia egiteko;
gero, taldekide bat manikitzat hartu eta ezarri berari txantiloia.

•	Marraztu, grafitozko arkatza erabiliz eta pinotxo paperean,
jantziaren piezak. Marraztu apaingarriak ere.

•	Moztu guraizeekin pieza bakoitza, eta josi hari lodia erabiliz.

•	Jantzi ikaskide bat modelo gisa, eta talde guztien artean,
antolatu moda desfile bat.

  G      

  P      

  G  G  G

HeLBUrUaK

•	Adierazpen helburua duten talde
jarduerak egitea.

•	Lankidetza eta errespetu jarrerak
garatzea.

•	Talde lana balioestea.

Proposamen didaktikoa  63

 39 39

Jarduera kolektiboa, 
taldeka egiteko.

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

Plastika 4

IKT-EN LANTEGIA

TRESNAK AURKITU ETA ERABILTZEA

▶ Pintzela

•	Hautatu pintzela  ikonoa, Pintzelak menuan
.

Tamaina

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

Lerroaren kolorea

•	Hautatu kolore bat Koloreak menuan .

▶ Laukizuzena

•	Hautatu laukizuzena ikonoa, Formak menuan 
.

▶ Bete kolorearekin

•	Hautatu bete kolorearekin  ikonoa, Tresnak menuan 
.

•	Hautatu Koloreak menuan.

▶ Borratzailea

•	Hautatu borratzailea ikonoa, Tresnak menuan 
.

  TRESNAK AURKITU ETA ERABILTZEA      
HELBURUAK

•	 Informatikako aplikazio errazak 
erabiltzea, plastikako jarduerak egiteko.

•	Paint programako tresna hauek 
erabiltzen trebatzea: pintzela,
laukizuzena, bete kolorearekin eta
borratzailea.

•	Bide bat eta zuhaitzak dituen paisaia 
bat marraztea.

OINARRIZKO JARDUERAK

Baliabide digitalak erabiltzen ditu, 
landa irudi bat adierazteko.

•	Erabili Paint programa, 
perspektibadun landa irudi bat 
marrazteko.

Marrazketa programa 
informatikoetako tresnak erabiltzen 
ditu.

•	 Irudikatu landa eszena bat, 
ezaguna den landa ingurune 
bateko elementuekin: zuhaitz edo 
landare mota batzuk, bideak, etab.

OINARRIZKO JARDUERAK

86 Proposamen didaktikoa

PROGRAMA

•	Paint.

TRESNAK

•	Pintzela, laukizuzena, bete
kolorearekin eta borratzailea.

  APLIKAZIO PLASTIKOA: LANDA  APLIKAZIO PLASTIKOA: LANDA    APLIKAZIO PLASTIKOA: LANDA  APLIKAZIO PLASTIKOA: LANDA

Plastika 4

IKT-EN LANTEGIA
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1. Egin klik pintzela ikonoaren gainean, eta hautatu 
lerroaren lodiera eta kolore egokiak, bidea eta 
zerumugaren lerroa marrazteko. 

2. Hautatu laukizuzena ikonoa Formak menuan. 
Bidea eta zerumuga marrazteko erabilitako lerro 
lodiera baino finagoa hautatu behar da.

3. Egin klik pintzela ikonoan, eta hautatu lerroaren 
kolore eta lodiera egokia zuhaitzaren kopa 
marrazteko.

4. Hautatu Tresnak menuan bete kolorearekin ikonoa 
eta margotu belarra, zuhaitzen kopak eta enborrak. 
Aurretik, erabili borratzailea zuhaitzen hosto artean 
geratzen den enbor zatia borratzeko.

Denon artean... IKTen lantegia

4 LM
H

Plastika

Proposamen 
didaktikoa

Le
he

n 
H

ez
ku

nt
za

IB
A

IZ
A

B
A

L

4 LM
H

Plastika

IKASLEAREN LIBURUA  
 ADE-RAKO BERTSIOA

©
Ib

aizab
alargitaletxea,20

12
Eragotzita

dago,legeakezarritakosalbuespenetanizanezik,lanhonenedozeineratakoberregintzaaurre
zjabetz

eain
te

le
kt

ua
la

re
n

tit
ul

ar
re

n
ba

im
en

a
es

ku
ra

tz
e

n
ez

b
a

d
a

.
B

aa
n

a
ke

ta
: G

ru
p

o
E

d
it

o
ri

al
Lu

is
V

iv
es

.

101998_002_019-eus.indd   10 20/06/12   12:27



Materialak

Ohikoak Noizbehinkakoak

Argizari bigunak

Argizari gogorrak

Koloretako arkatzak

Grafitozko arkatza

Itsasgarria

Errotuladoreak

Guraizeak

Ura

Buztina

Hondarra

Kartoizko kutxa

Argazki kamera

Zeloa

Kola zuria

Ontziak

Bilgarriak

Borragoma

Haria 

Orri zuria

Landare orriak

Artilea

Esku-argia

Txotxak

Broxeta txotxak

Trapua

Egunkari papera

Zeta papera

Pilota

Pintzela

Plastikozko platera 

Puntzoia

Aldizkariak

Oihalak

Tenperak
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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 kritikoak 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, ikas-
turtez 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 
entrenamendua 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 finkatzeko 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-
pixkanaka. Era berean, unitateen egiturari esker, edukiak 

Plastika arloko 
metodologia
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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, 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 teo-
rikoetan 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 geo-
metrikoak, 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 gai-
tasuna. Proiektu honetan oso garrantzitsua da ikaslearen 
ingurunea aztertzea; hau da, ikasleak inguratzen duen 
mundua aztertzea. Horregatik, honako eduki hauek 
lantzen dira: materialen ezaugarriak eta haiekin eginiko 
esperimentazioak, argiaren eta itzalaren portaera, planoan 
orientatzea...

•	Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala 
erabiltzeko gaitasuna. IKTen lantegien bidez, ikasleak 
informazioaren eta komunikazioaren teknologiak 
erabiltzen trebatuko dira; izan ere, beren adinerako 
egokiak diren software tresnak erabili beharko dituzte, 
eremu horretako trebetasunak eta sormena sustatzeko.

 Gainera, irudien, ikurren eta seinaleen bidez informazioaren 
trataera lantzeko jarduerak proposatzen dira ikaslearen 
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 gai-
tasuna. 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. Gaitasun 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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16  Proposamen didaktikoa

Interes-
gunea Behaketa Adierazpena eta sormena Teknikak eta 

materialak

1 Herensu-
geak 
arrastoan!

6. or.

•	Plastikoa:  
lerroa

•	Ludikoa:  
herensugeak

•	Lerro zuzenen 
edo lerro 
kurbatuen 
nagusitasuna

•	Behatzeko 
jarraibideak: 
lerroa, Paolo 
Uccelloren 
lanean

•	Lerro zuzenek eta kurbatuek 
transmititzen dituzten sentsazioak: 
zurruntasuna eta gelditasuna, 
adierazkortasuna eta mugimendua

•	Marrazteko prozesua: zirriborrotik kolorera

•	Esperimentazioa eta sormena, lerro 
zuzen eta kurbatuetatik abiatuta

•	Hirudimentsiokotasuna, planotik abiatuta

•	Testuen ilustrazioa

•	Sormena: herensugea

•	Margotzea

•	Marraztea

•	Gainmarratzea

•	Moztea

•	Tolestea

•	Itsastea

2 Historia 
handiko 
testurak 

16. or.

•	Plastikoa:  
testurak

•	Ludikoa:  
historia 

•	Material 
arkitektonikoen 
testurak

•	Behatzeko 
jarraibideak: 
mosaikoaren 
teknika

•	Testura naturalak imitatzea: zura, 
marmola eta ilea

•	Testurak collage bidez adieraztea

•	Buztinezko taula batean inprimatzea

•	Testura zimurtsuak eta estanpazioa

•	Testurak eta esgrafiatua

•	Sormena: animalia baten mosaikoa

•	Marraztea

•	Margotzea

•	Collagea

•	Modelatzea

•	Estanpatzea

•	Esgrafiatzea

•	Itsastea

•	Inguruneko materialak: 
oihala, hondarra, hostoak 
eta txotxak

3 Etxeari 
forma 
ematen 

24. or.

•	Plastikoa:  
forma

•	Ludikoa:  
etxea

•	Egitura 
geometrikoak 
identifikatzea: 
triangelua, 
zirkulua eta 
laukizuzena

•	Behatzeko 
jarraibideak: 
formaren 
sinplifikazioa 
Henri Matisseren 
lanetan

•	Eskema geometrikoak konposizioan: 
triangelua eta laukizuzena

•	Forma, aurretik, albotik eta atzetik 
begiratuta 

•	Oinarrizko formak konbinatzea, 
konposizio eskema gisa

•	Orbanetan formak bilatzea

•	Sormena: norberaren logela, forma 
sinplifikatuekin

•	Gainmarratzea

•	Marraztea

•	Margotzea

•	Moztea

•	Itsastea

•	Pintatzea

•	Transferitzea

Nire egun bereziak... Jotzera!

4 Zer kolorez 
jantziko 
gara gaur?

32. or.

•	Plastikoa:  
kolorea

•	Ludikoa:  
jantziak

•	Harmoniaren 
eta 
kontrastearen 
hastapenak 

•	Behatzeko 
jarraibideak: 
kolorea Pablo 
Picassoren 
lanean

•	Harmonia kromatikoa

•	Kontraste kromatikoa

•	Harmoniaren eta kontrastearen 
konbinazioak

•	Jantziak diseinatzea

•	Sormena: kolorearen erabilera 
adierazkorra

•	Margotzea

•	Moztea

•	Itsastea

•	Marraztea

•	Inguruneko materialak: 
oihalak

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

materialak

5 Ikurren 
mundua

40. or.

•	Plastikoa:  
irudia

•	Ludikoa:  
komunikabi-
deak

•	Ohiko gailu 
elektronikoetan 
ikurrak 
identifikatzea

•	Behatzeko 
jarraibideak:  
forma eta 
kolorea Keith 
Haringen lanean

•	Ikurren balio, informatzeko: eguraldiaren 
mapa

•	Emozioa eta adierazkortasuna, ikurren 
bidez: emotikonoak

•	Ohartarazpen eta debeku seinaleak

•	Inguruneko ikurren esanahia

•	Sormena:

 - Ikurrak eta seinaleak

 - Dibertsioa lagun artean

•	Marraztea

•	Margotzea

•	Moztea

•	Itsastea

•	Inguruneko materialak: 
ontziak, bilgarriak eta 
aldizkariak

6 Landan 
barrena!

48. or.

•	Plastikoa:  
espazioa

•	Ludikoa:  
landa

•	Planoak 
bereiztea: lehen 
planoa, tarteko 
bi eta atzeko 
planoa

•	Behatzeko 
jarraibideak: 
sakontasuna 
Pieter Brueghelen 
lanean

•	Zerumugaren lerroa

•	Perspektibaren hastapenak: lerroak eta 
ihespuntuak

•	Sakontasuna, kolorearen saturazio bidez

•	Formak gainjartzea

•	Hirudimentsiokotasuna eta planoak: 
banbalinak 

•	Sormena: landa eszena, perspektibarekin

•	Marraztea

•	Margotzea

•	Collagea

•	Gainmarratzea

•	Eraikitzea

•	Inguruneko materialak: 
aldizkariak, kartoizko kaxa 
eta artilea

Nire egun bereziak... Itzal txinatarrak

7 Espazioa 
marrazten 

56. or.

•	Plastikoa:  
bolumena

•	Ludikoa:  
espazio 
ontziak

•	Egitura 
geometrikoak 
identifikatzea: 
zilindroa, konoa, 
esfera, kuboa

•	Behatzeko 
jarraibideak:  
argazkiaren 
bolumena

•	Argitutako guneak eta itzaleztatuak

•	Degradatzea

•	Esferak, zilindroak eta konoak degradatzea

•	Argiaren fokua argazkigintzan: 
aurretikoa, albotikoa eta goitikakoa

•	Bolumenen modelatua: jostailuzko robota

•	Sormena: espazio ontzia

•	Degradatzea

•	Argazkiak ateratzea

•	Modelatzea

•	Muntatzea

•	Marraztea

•	Margotzea

•	Inguruneko materialak: 
txotxak, esku-argia eta pilota

8 Komikien 
ordua

64. or.

•	Plastikoa:  
denbora

•	Ludikoa:  
komikia

•	Binetak 
sekuentziatzea

•	Behatzeko 
jarraibideak: 
sekuentziazioa 
Wilhelm 
Buschen komiki 
batean 

•	Bunbuiloen irakurketa ordena

•	Kolorea eta denboraren joana

•	Testuaren eta irudiaren arteko lotura: 
bunbuiloak eta onomatopeiak

•	Komiki baten zirriborroa prestatzea

•	Komiki bat egitea

•	Sormena: komiki bateko elkarrizketak

•	Marraztea

•	Idaztea

•	Margotzea

•	Zirriborratzea

9 Ogibide 
artistikoak

72. or.

•	Plastikoa: arte 
diziplinak

•	Ludikoa: 
ogibide 
artistikoak

•	Ogibide 
artistikoak: 
arkitekto eta 
pintore

•	Behatzeko 
jarraibideak: 
ingurunea  
Jørn Utzonen 
lanean

•	Arkitektura eta pintura: materialak eta 
tresnak

•	Eskultura eta argazkigintza: materialak 
eta tresnak

•	Altzariak diseinatzea

•	Sormena:

 - Pintura nahieran

 - Eraikin bitxia

•	Marraztea

•	Margotzea

•	Pintatzea

•	Moztea

Nire egun bereziak... Jira eta bira!
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