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Lehen Hezkuntzako bigarren ziklo hau atsegin handiz aurkezten dizugu, izen handiko 

lantalde bat izan baitugu proposatutako helburuak mamitzeko. Helburuok zenbait 

modutan gauzatuko dira, kontuan izanda, betiere, ikasleen heldutasun maila eta behar 

bereziak.

Lehenik eta behin, eta gure proiektuaren ardatz denez, lortu nahi genuen materialek 

ikasteko gogoa sustatzea, hots, jakiteko grina eta jakiteak dakarren poza sustatzea, hau 

da, haurrak ikasketarako motibatzea, ikasten jarraitzeko gogoa izan dezaten. Azken 

finean, liburuak zabalduta, irakurtzeko gogoa izatea.

Horretarako, eta ikaskuntza orok ikasten duena kide izatea eskatzen duenez, ikaslearen 

interesak izan ditugu oinarritzat; kontuan izan dugu zer ezagutza dituzten ikasleek eta zer 

ezagutza lortu behar dituzten.

Bestalde, beharrezkoa zen ikasleen erroak sendotzea eta beraien nortasuna eratzen 

laguntzen duten alderdietan eragitea, eta, horregatik, arrazoiz jokarazten duten 
materialak sortu ditugu, garapen intelektuala eta gaitasun kognitiboa sustatzen 

dituztenak, baina baita ikaslearen irudimena, sormena, ekimena eta 

autonomia, eta adimen emozionala ere.

Editorearen gutuna



Hori guztia ezinbestekoa da haurrek beraiek bere kasa jarduten ikasteko, eta, etorkizunean, 

hiritar kritiko eta arduratsu bihur daitezen.

Eta horrexegatik, eraldaketa hori izateko aukera izan dezaten, ezinbestekoa da 

mundurako ateak zabaltzea, hots, egiten ditugun liburuek aintzat izatea, batetik, 

haurren gizarte errealitatea, baina, bestetik, hainbat lekutako eta kulturatako bizitzeko, 

pentsatzeko eta jarduteko moduak erakustea.

Eta ideia horrekin bat, ezin dugu ahaztu, jakinda zenbateko garrantzia izan duen betidanik 

guretzat, elkarrekin bizitzen ikasteko balioak sustatzea, enpatia landuz, lankidetzako 
proiektuak eginez, sortzen diren gatazkei konponbidea ematen saiatzeko, aniztasuna 

errespetatuz eta elkar ulertzea sustatuz, bazterrean utzi gabe norberaren izaera eta 

ardura indartzen duten balioak.

Horrenbestez, hona hemen gure apustua: ikaskuntza koordinatua eta gaitasunen 
araberakoa, hau da, ikasleen gaitasunak garatzea, ikasleek ikasitakoa estrapolatu, eta 

beste egoera batzuetan erabil dezaten.

Hemen duzue proiektua, eta espero dugu helburu horiek guztiak bete izatea eta ikasleekin 

batera gozatzea, guk geuk sortzean izandako atsegin berberaz.
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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 dituzten 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 helduengandik, konfiantza, 
estimua eta gorespenak jasotzean.

3.   Ongi pasatzen dute taldeko jardueretan eta jolasetan.

4.  Beren interesak taldearen eskaeren mende jartzeko beha-
rraz jabetzen eta behar hori onartzen hasten dira.

5.   Adiskidetasunaren oinarri sakonagoak eta luzeagoak fin-
katzen 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 ditzake-
te buruz.

4.  Oroimen bisuala entzutezko oroimena baino garatuago 
dute; zailagoa zaie ahozko informazioa buruan gordetzea 
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; 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. 



Moralaren garapena

1.   Balioak eta arauak barneratzeko gaitasun handiagoa 
dute eta, horri esker, balio eta arau horiek eguneroko bi-
zitzako 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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Ikaslearentzako 
materiala I

Zer esan nahi du testuak, petroli l fZZer esar esan nahi du testuakk li l ftestuak, petrolio plataforma 
tean lan egilan egitea oso gogorra dela dioeneaean?

AAipatu zertarako erabiltzen diren normalean 

Ur gaineko hiriak
Petrolioa eta gas naturala bi energia iturri 

baliotsu eta garrantzitsu dira, baina ez da 

erraza haiek eskuratzea, lur azp k h b

egoten dira eta. Gainera, e

dira beti kontinenteetan a k

hondoen azpian egoten dira.

Haietatik petrolioa erauzteko, petrolio plataforma izeneko 

eraikin konplexuak eta handiak instalatzen dira: batzuetan, 

flotatu egiten dute, itsasontzi erraldoiak balira bezala; beste 

batzuetan, berriz, itsas hondoan ten dira.

Guztiak behar bezala funtzionatzeko, pertsona askok egin behar 

dute lan plataforma horietan: langileek, sukaldariek, argiketariek, 

informatikariek, ingeniariek, urpekariek… Oso egoera 

gogorretan bizi dira; izan ere, isolatuta daude, tenperaturak 

oso gogorrak dira eta istripuak izateko arriskua dute.

bi energia iturri

dira, baina ez da 

ur azpiko hobietan

erreserba horiek ez

agertzen; askotan itsas

ra.

ko, kk petrolio plataforma izene

diak instak latzen dira: batzue

zi erraldoiak balira bezala; b

doan ainguratuta egoten dir

onatzeko, pertsona askok eg

n: langileek, sukaldariek, ar

ekariek… Oso egoera 

ekokk

etan

best

ra.

urak

rgike

gin 

rgikkeeek

n, 

te 

k

etariek, 

behar 

etariek

Zeinenn dibdibertigarria den Ilargia!

Ilargian, grabitate indarra Lurrean baino txikiagoa 

da, eta, beraz, Ilargiaren gainazalak gauzak 

erakar  erakartzeko duen ahalmena ahulagoa da. Hori dela 

eta, osso dibertigarriak izan daitezkeen efektu so dibertigarriak izan daitezkeen efektu 

kk sortzen dira: imajina al dezakezu hiru 

ooko goranzko jauzi bat? Bada, han egin oko goranzko jauzi bat? Bada, han egin 

daitekke… Orain badakizu zergatik ibiltzen ziren 

horrenn arraro Ilargira iritsi ziren lehen astronau-

ooliki-poliki eta jauzitxo txikiak eginez.oliki-poliki eta jauzitxo txikiak eginez.

Amaitzen ez direla dirudi…! 

Lehendabiziko pilek oso produktu kimiko 

toxikoak zituzten, eta, beraz, asko kutsatzen 

zuten eta ezin ziren edonora bota, arriskutsua 

zelako. Gaur egun, pilak behin eta berriz karga 

daitezke, eta askoz gehiago irauten dute; horrek 

ingurumena zaintzen laguntzen du. Hala ere, 

ez ahaztu erabilitako pilak edukiontzi 

berezietara bota behar direla, ez zakarrontzi 

arruntetara.

-

Nolala a jajarduten 
du graararabibitate 
indarrakak k
Lurrean?

Soinua

Bereiz al ditzakezu anbulantziak eta hegazkinak soinuagatik? 

Soinua etata gure belarriak rriak 
Soinua objektuek bibratzean egiten duten energia mota da; adibi-

dez, gitarra baten hariak bibrarazten baditugu, musika entzungo 

dugu. Entzumenari 

93

Soinuaren zer ezaugarriri esker bereiz ditzakegu 
danborraren eta gitarraren soinuak?

Begiratu eskuineko irudiei, eta idatzi egiten dituzten 
soinuak ozenak ala ahulak, altuak ala baxuak diren.

BerrrikusiBerrrrikusiBerrrikusi

Gauza bera al dira soinua eta zarata? Arrazoitu.

ArraaazoitutuuArraaazoitutuuArraaazoitutuuArraaazoitutuu

Berdin entzuten al dituzu soinuak uretan murgiltzen 
zarenean? Zergatik?

166

Erdi Aroaren berri jakitea

Gazteluak goraguneetan eraikitzen ziren. Zergatik?  

Zer da Erdrdi Aroa? 
Erromako zibilizazioa amaitu zenetik Amerika aurkitu bitarteko 

aldia dugu Erdi Aroa.

Gazteluaak, hiriakak eta herrixkixkak 
Erromako zibilizazioa amaitu ondoren, zenbait erregek eta no-
blek Erromatar Inperioko lurralde guzti-guztiak okupatu zituz-

ten, haiek gobernatzeko. Pertsonak hirietan eta herrixketan bizi 

ziren, eta hainbat gaztelu eraiki zituzten, etsaien inbasioei  au-

rre egiteko.

Euskadin, Erdi Aroko eraikin batzuk 
daude; esaterako, Arteagako 
gaztelua, Bizkaian.

Gazteluak goraguneetan 

eraikitzen ziren, inguruan 

harresi bat zutela, bai eta 

erreten bat ere, urez 

beteta.

Monasterio, eliza eta katedral 
bikainak ere eraiki zituzten.

Gazteluaren ondoan, 

herrixka txikiak zeuden.

M
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AArokko biizimmoddua
Aroan, gizartea erresumatan antolatzen zen; hainbat gizarte n
 bereizten ziren: errege-erreginak, nobleak nahiz zaldunak, 

eak, eskulangileak, merkatariak eta nekazariak.

romatar Inperioa garaitu zutenean, inperioaren lurraldeak okupatu eta erresumak sortu zituzten. 

zeuden.

Deskribatu Erdi Aroko gizartea.2

Zure ustez, ba al dago antzekotasuni
garai hartako eta gaur egungo 
eskulangileen artean? Azaldu zure 
erantzuna.

Err iinak eta k nnoobleak
gazteluetan bizi ziren; armrmmadak 
zeuzkaten, lurraldeak inbaditzeko.

N errege-

erreginen eta nobleen 

lurretan bizi ziren, eta 

babesa jasotzen zuten 

tru

Testuekin batera, galdera 
batzuk daude, unitateko 
eduki bakoitzari buruz 
zenbat dakizun ikusten 
laguntzeko.

Berrikusteko eta 
arrazoitzeko jarduerak.

Alboetan,  zabaltzeko eta 
berrikusteko edukiak 
daude koadro batzuetan. 
Horrez gain, ikertzeko 
jarduera bat dute beti.

Ikaslearen liburua
Liburu honekin, hainbat gauza ikasiko dituzu anatomiaz, animaliez eta landareez, gure 
planetaz, bizilekuaz, lanaz eta historiaz. Ezagutza handiaren bidaia hastear da!

Unitate didaktikoaren egitura

 Edukiak azaltzen dituen orrialde 
bikoitz bakoitzaren amaieran, 

kontzeptu garrantzitsuenen 
laburpen bat dago.

Unitate bakoitzaren 
hasieran, testuak eta 

irudiak daude, eta landuko 
den gaia aurkezten dute, 

zenbait bitxikeriaren bidez.

e 
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Margolan bbati buruzkati bu o iruzkina egitea
Margolan bati buruzko iruzkina egiteko, arreta handiz begiratu 

behar zaio lehenbizi, xehetasun guztiei ondo erreparatuz. Arte-

lanei ondo behatzea eta haiei buruzko iruzkinak egitea da egi-

learen asmoekin bat egiteko modurik egokiena. Adibide modura 

Gernika margolana hartuko dugu, Picassok 1937an pintatua. 

Egiteko moduaEgiteko modua

Idatzi Picassoren margolanari buruzko iruzkina, 
adierazitako urratsei jarraituta.

Taldeka, aukeratu gogoko duzuen 
artelan bat, aztertu, eta gero, egin hari buruzko 
horma irudi bat, gainerako ikaskideei
artelanaren berri emateko.

Identifikatu egilea, anonimoa ez bada, bai eta 

margolanaren izenburua eta sortu zuteneko garaia ere. 

1

Adierazi gaia: erretratu bat edo paisaia bat den;

erlijioarekin, gertaera historiko batekin edo eguneroko

bizimoduarekin lotuta dagoen; eta abar.

2

 nolakoak diren argia eta kolorea. Kolore 

sko ala gutxi erabiltzen dira? Biziak al dira? Argitasun 

handia dago edo iluntasuna da nagusi?

Ahal dela, deskribatu teknika: olioa, 

akuarela, arkatza...

Adierazi margolanari buruzko zure 
iritzia. Atsegin al duzu? Zergatik? Zer 

iradokitzen dizu? Eta abar.

5

6

Aipatu, eta deskribatu zer elementu dituen. 

orretarako, erantzun galdera hauei: Ba al dago 

pertsonarik? Nolakoak dira? Zertan ari dira? Zer 

garai datorkizu gogora? Zer paisaia irudikatzen da? 

Margolaneko elementuak errealistak al dira? Lerro 

kurbatuak ala zuzenak dira nagusi? Eta abar.

3

Munndudu hobe bati ateak zabaltzen

183

Innteerees handiko eetoorkizuna

Arabiar Emirerri Batuetan, munduan erabat ekologikoa izango den 

lehen hiria eraikitzen ari dira; Masdar, alegia. Diotenez, 2016rako 

amaituko dute. Hiri horretan, energia iturri berriztagarriak baizik ez 

omen dituzte erabiliko; haize eta eguzki energia, esaterako. Edateko 

ura itsasotik eskuratuko da, gatzgabetzeko instalazioei esker; eta 

harrigarria badirudi ere, ez da autorik egongo! Bertako biztanleak 

oinez mugituko dira, edo eguzki energiaren bidez dabiltzan 

trenetan, bestela. Tren horiek aurrez programatuko dituzte, hiriko 

edozein kaletara joateko, batetik; eta trabaren baten aurrean modu 

automatikoan gelditzeko, bestetik.

Demagun Masdarren bizi zarela. Nolako bizimodua
izango zenuke?

Imajinatu munduko hiri guztietan energia iturri
berriztagarriak erabiltzen hasten direla. Zer ondorio 
izango lituzke horrek?

Zeu ere interesa zaitezke aurrerabideaz, eta etorkizunak zer 
ekarriko duen imajina dezakezu. Nolakoa izango da mundua 
hogei urte barru? Zer aldaketa gertatuko dira? Zergatik?

Taldeka, bilatu egunkariren batean zientziari buruzko 
albisteren bat, eta ikertu gai horri buruz. Egin laburpen 
bat, aurkeztu gainerako ikaskideei, eta atera ondorioak 
denon artean. 

111

222

333

4

Gaur egun, munduko ia edozein lekutara joan zaitezke, 

zure etxetik edo liburutegitik mugitu gabe. Liburu 

honetan aipatutako herrialde (Japonia, Brasil...) guztien 

berri jakin daiteke Interneti eta Google Earth bezalako 

aplikazioei esker. Hiru gauza soilik behar dituzu:

ordenagailu bat, Interneterako konexioa eta jakin-min 

handia. Harrigarria bada ere, duela hogei urte ingurura 

arte aurrerapen horiek guztiak pentsaezinak ziren.

Mundu hobe bati ateak 
zabaltzen atalean, 
bizikidetza arauak eta 
balioak ikasiko dituzu, 
munduko zenbait tokiri 
buruzko irakurgai 
interesgarrien bidez.

Lankidetzan aritzeko jarduera bat 
dago, ikasi berri duzun prozedura edo 

esperientzia praktikatzeko ikaskideekin.

Jarri praktikan atalean, teknika, 
prozedura eta esperimentu errazak 

egingo dituzu. Zientziaren 
munduan barneratzeko balioko 

dizute tresna horiek. 

MMMM

18

26

Bilatu irudian energia alferrik 
erabiltzearen hiru adibide gutxienez, 
eta azaldu haietako bakoitza.

5

Kopiatu koadernoan letra zopa hau. 
Ondoren, aurkitu ibaiekin eta 
mendiekin lotutako zortzi hitzen izenak 
letra zopa horretan. Azkenik, azaldu
zer esanahi duen haietako 
bakoitzak.

2

Zer itsasotan isurtzen dituzte urak 
Euskadiko ibaiek? Eta isurialde 
mediterraneoko zein ibai nagusitan?

3

Kopiatu, eta osatu laburpen hau 

 osatzen dute. .....

 dira, eta ez dituzte izaki .....
sortu. Hauen bidez bereizten dira: ....., ....., 

zerrenda batez estalita egoten 
.....

 lurrazaleko goragune handiak dira. Zati 

 dira. ....., 

.....

 sailkatuta daude: ..... eta 

Esaldi hauek okerrak dira. Idatzi esaldi 
zuzenak koadernoan.

• Energia berriztagarriak agortu egiten
dira.

• Imanen polo berdinek elkar erakartzen dute.  

• Argia eta soinua norabide bakarrean 
hedatzen dira.

• Lurruntzea gas egoeratik likido egoerara 
igarotzea da.

• Materiaren ezaugarri orokorrak masa, 
bolumena eta grabitate indarra dira.

4

A C I B I L G U D S

I B I L B I D E Z

J H P A A B D S A I

M E N D I L E R R O

A G K U A N E E M E

O A A D D D G F L R

T L I B A I E R T Z

L X D A R E P A M S

U Z N N B D F G D H

M E N D I K A T E U

Idatzi esaldi bat hitz pare haue

b) tont

d) ibaia

Azaldu zergatik den okerra: «H
enbait mineralez osatuta daud

mineral horiek formaren, bolum
eta balioaren arabera bereizten

Azaldu zer den lurzorua. Ondoren, 
begiratu irudiari, eta adierazi zer akats
dauden.

444

Marraztu mendi bat eta, ondoren, 
adierazi, eta deskribatu zati bakoitza.

5

Harriak ala mineralak dira? Idat
koadernoan.

333

a b

c
Marmola Pirita

d

Granitoa Errubia

Adi, galderak! atalean, 
unitatean eskuratutako 
ezagutzak ebaluatuko dituzu.

Beste unitate batzuetan ikasitakoa 
berrikusteko jarduerak ere aurkituko 

dituzu.

Gogoratzen al zara? atalean, 
unitateko edukirik 

garrantzitsuenak berrikusi ahal 
izango dituzu, jardueren bidez 
eta osatu beharreko laburpen 

baten bidez.

etako 

torra-mendia

a-meandroa

arri guztiak 
de, eta 
menaren 
n dira».

Bilatu akatsak, eta zuzendu
koadernoan, ibai bakoitza dagokion
isurialdean jarrita.

a) Kantauri isurialdea: Nerbioi, Zadorra, Arga 
eta Ebro.

b) Isurialde mediterraneoa: Ibaizabal, Ega, 
Bidasoa eta Deba.

6

tzi 

Azaldu zer den ibai bat. Ondoren, kopiatu 
marrazkia koadernoan, eta idatzi hitz
hauek dagokien tokian.

goi ibilbidea          bokalea          meandroa

7

•  Bereizi testuetako ideia nagusiak eta 
bigarren mailako ideiak.

•  Egin laburpenak, eskemak eta fitxak, ideia 
nagusiak gogoan hartzeko.

•  Apurka-apurka, ikasi buruz ikasitakoa, 
eta, gero, berrikusi.

 Ez utzi ikasi beharrekoa azken egunerako.

Ebaluazio azterketa bat edo kontrol bat prestatzeko, eskuartean 

duzuna ikasi behar duzu egunero-egunero, eta horretan, gainera, 

lehenbiziko egunetik hasi behar duzu. Izan ere, ez dago  kontrolak 

egun batetik bestera prestatzerik. Hona hemen zenbait aholku:

Zergatik da garrantzi handikoa egunero-egunero ikastea?

ontrol baat prestatzt prest ea

Gizadiaren historia

Noizean behin dakiguna berrikusi beharko genuke. Zergatik?

hauek dira lehenengo aroak:

hau gertatu zen: hau gertatu zen:

.....

hasieran ..... ziren.

eraiki ziren.

• Irakurri arretaz galderak, harik eta eskatzen 
 zaizuna ondo ulertzen duzun arte.

• Argitu zalantza guztiak, erantzuten hasi
aurretik dena argi duzula ziurtatzeko.

• Jarri arreta egiten ari zaren horretan, 
ikasitako guztia gogora ekartzeko.

• Kontrola entregatu baino lehen, berrikusi 
erantzunak eta ortografia.

170

Ikasturtean zehar Kontrola egiten ari zarela

SSom p
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Biisiita  turristikoo babat antolatzea

Datorren larunbatean, ibilalditxo bat egingo duzu etxekoekin, eta 

lleku historiko batera joango zarete.  Badakizuna eta 8. unitatean ika-

ssitakoa oinarritzat hartuta, zeuk anntola dezakezu ibilaldia. 

EErabili informazio hau: 

Zer alderdi izan behar dituzu kontuan larunbateko 
ibilaldia antolatzeko? Idatzi zure koadernoan, 
eta azaldu nola konpon daitekeen bakoitza. 

Leku guztiak bisitatzeko astirik izango al duzu? Zer leku 
ikusi nahi dituzu? Zer ordenatan?

Zer ibilbide egingo duzue? Arrazoitu zure erantzuna.

2

3

Aukeratu zure bizilekutik gertu dagoen herri edo hiri 
interesgarriren bat, eta antolatu egun-pasa bat.

4

Zooa
Ertzaintza

Aterpeko igerilekua
Igerilekua
Jolas parkea
Liburutegia

Aparkalekua

Jauregia
Informazio bulegoa

Museoa
Eliza

Ospittalea
Hilerrria
Gazttelua
Etxe museoa
Suhilltzaileak

Gaitasunak frogatzen 
atalean, erronka bat edo 
eguneroko problemaren bat 
ebatzi beharko duzu.

Dakidana antolatzen atalean, eskema 
bat osatu ahal izango duzu, unitateko 

edukirik garrantzitsuenekin. 

Unitate bakoitietan, Ikasten 
ikastea atalean, zure ikasketa 

denborari etekin handiagoa 
ateratzeko teknikak aurkituko 

dituzu. Unitate bikoitietan, berriz,  
IKTak erabiltzen atalean, Interneti 

eta ordenagailuko zenbait 
programari buruzko gauzak 

berrikusi edo gauza berriak ikasi 
ahal izango dituzu, gero 

jardueretan aplikatu ahal izateko.

KKKoKo

gero, ..... bihurtu ziren.

0
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12  Proposamen didaktikoa 

Ikaslearentzako 
materiala II

Hiruhileko bakoitzaren amaieran…
  Gaitasunak proban. Oinarrizko gaitasunak ebaluatzeko 
hiruhilekoko orrialdeak.

  Lankidetzan ikastea. Taldean lan egiteko lantegi diberti-
garriak.

Eta gainera:
  Tarteko eranskinak, Euskal Autonomia Erkidegoko babestutako 
guneak, mapa fisikoa eta mapa politikoa .

Gaitasunak proban

68

Zer erreakzio izaten du gure gorputzak iratzargailuak jotzen 
duenean? Zer organok hartzen dute parte prozesuan?

1

Azaldu zer gertatzen den digestio aparatuan
gosariko elikagaiak hartu ondoren.

2

Piiii, piiiii, piiii! Iratzargailuak jo du, jada zazzpi eta erdiak 

dira… Jaiki eta egun berri bati ekiteko garaiaa da. Zure 

muskuluak esnatzen doazen bitartean, garunnak komuneraino 

eraman zaitu, dutxa freskagarri bat har dezazzun.

Minutu batzuk geroago, sukaldean sartu, eta goizero 

bezala, amak egun ona opa dizu, eta gosari goozo eta 

osasungarri batekin itxaron zaitu. 

Uf! Zortziak eta laurden dira. Pixka bat beranndutu zaizu. 

Eskerrak atzo gauean prestatu zenuela eskolakko eta hockey
taldeko bizkar zorroa. Gaur, entrenamendua dduzu! Lan guztia 

orain egin beharko bazenu, berandu iritsiko zzinateke eskolara. 

Gaur, aitak eramango zaituenez, parkea guruutzatu beharko 

duzu Parkearen ingurutik joan daitekeen arrren zure aitak osoduzu. Parkearen ingurutik joan daitekeen arrren, zure aitak oso 

gogoko du parkean bizi diren zenbait animaliia eta landare 

mota ikustea eta haiei buruz hitz egitea zurekkin. 

Egia esan, zure ustez ere plan ona da, nahiz eteta pixka bat 

gehiago ibili behar den… Eguna hasteko moddu ona da.

Begiratu segida hauei. Zer-nolako jokaera izan zenuen atzo, gaur 
atseden hartuta eta egun berri bati ekiteko energiaz jaikitzeko? 
Azaldu zure erantzuna.

333

Zure amak gosari gozo eta osasungarri bat prestatu badizu, elikagai 
hauetako zein egon daitezke mahaian? Idatzi zer mantenugai 
ematen dizun elikagai horietako bakoitzak.

444

Bizitzako zer etapatan daude gaur goizean parkean topatu dituzun 
pertsonak? 

555

Zer onura egiten dizu kirola egiteak? Ordenatu zure koadernoan segida 
hau. Zure ustez, falta al da kirola modu osasungarrian eta seguruan 
egiteko urratsik? Idatzi.

666

Begiratu parkearen irudiari, eta sailkatu irudian ageri diren 
elementuak, osagai biziak edo osagai bizigabeak diren kontuan 
hartuta.

7
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70

Lankidetzan ikastea

Ekosistemei buei buruzko horma irruzk udia

Gure planetako ekosistemak zaintzen lagun dezaketen

hainbat neurri hartzeko, lehenik eta behin, 

oso ondo jakin behar dugu zein diren ekosistema 

bakoitzaren ezaugarriak. 

Lau edo bost ikasleko taldetan jarrita, horma irudi

bat egin, eta ekosistema garrantzitsuenetako batzuk,

haien ezaugarriak eta bakoitza zaintzeko neurriak 

adieraziko ditugu bertan. 

Ekosistemmak ikerrtuko ditugu

Horma irudia egiten hasi baino lehen, informazioa bildu behar 

dugu ekosistema baten funtsezko ezaugarriei, bertan bizi diren 

animaliei eta landareei, eta haiek dituzten oinarrizko arazoei 

buruz. Horretarako, ikasleak lau taldetan banatuko ditugu. 

Talde bakoitzak gai hauetako bat aztertuko du:

Taldeetan, taldekide bakoitzak gai hauei buruzko informazio 

zehatza bilatu beharko du:

Denon arteaan

Taldeko kideek elkarri jakinaraziko diote ikerketan zehar lortutako 

informazioa, eta interesgarrienak iruditzen zaizkien datuak hautatuko dituzte.

71

HHorrmma iruudia eeginngoo dugu

Egokitu zaigun ekosistemari buruzko informazioa hautatu eta gero, 

horma irudi bat egingo dugu, urrats hauei jarraituz:

Zatitu kartoi mehea tamaina bereko lau 

zatitan, zati bakoitzean lanaren gai bat 

lantzeko.

Jarri kartoi mehean lortu dituzuen argazkiak, 

irudiak edo marrazkiak, informazioa bisualagoa 

izan dadin.

Atal bakoitzean, idatzi laburpen bat, gai 

bakoitzean hautatu dituzuen datu 

garrantzitsuenak erabiliz.

Azpimarratu kolore biziekin testu bakoitzeko hitz 

garrantzitsuenak. Gogoratu egileen izenak jarri 

behar direla!

  Koloretako kartoi meheak

  Errotuladoreak eta argizariak

  Bildutako irudiak eta argazkiak

  Zeloa edo kola

  Guraizeak

Zer behar dugu?Zer behar dugu?Zer behar dugu?Zer behar dugu?

GGellakko auurkezzpennaa

Bukatzeko, talde bakoitzak gainerako ikaskideen aurrean 

aurkeztuko du egindako horma irudia. Prest al zaudete?

Zorionak! Ekosistemei buruzko ikerketa lana, 

horma irudia eta aurkezpena egin dituzue. Segur 

aski, lan horri esker, asko ikasiko zenuten eta 

ekosistemak zaintzen hobeto lagun dezakezue.
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CD elkarreragilea
CD elkarreragileak ikasturtean ikasitako eduki nagusiak jolasen bidez berrikusteko eta 
maila honetan legediak eskatzen dituen oinarrizko gaitasunak zehazki lantzeko aukera 
ematen die ikasleei.

CDaren egitura
  Hamabi unitatetan banatuta dago, eta oinarrizko gaitasunak 
lantzeko hiru joko ditu, hiruhileko bakoitzeko bat.

  Hiruhileko bakoitzeko jokoa Ikaslearen liburuko Gaitasunak 
proban atalaren osagarria da. Jokoetan oinarrizko gaitasu-
nak ebaluatzeko probak egiten dira.

  Unitate bakoitza aukeratzean, hiru jarduera ageri dira.

  Jarduerak unitate bakoitzeko eduki nagusiei buruzkoak 
dira.

Ingurunearen
Ezaguera

LEHEN HEZKUNTZA

CD ELKARRERAGILEA

Baldintza teknikoak: 
Pentium multimedia

prozesadorea, 1024x768, 
512 Mb RAM,
bozgorailuak. 

LINUX, MAC eta
WINDOWSekin

bateragarria.

4
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14  Proposamen didaktikoa 

Irakaslearentzako eta ikasgelarako 
materiala

Proposamen didaktikoa
Hor duzu irakasle lana egiteko behar duzun guztia.

Beste alderdi metodologiko batzuez gain, honako hau azaltzen da: nola ebaluatu 
gaitasunen arabera, nola landu adimen emozionala eta nola lantzen hasi lanki-
detzan ikastea azaltzen da.

Oinarrizko gaitasunen 
araberako 
programazioa 
(gaitasunak eta 
adierazleak) eta ebaluazio 
irizpideekin duten lotura

Beste gai batzuk ere jasotzen 
dira: metodologia eta 
ikasteko zailtasunak, 

aniztasunaren trataera, 
irakurketa sustatzea, 

IKTen erabilera, eta abar
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Nutrizio funtzioa: definizioa eta parte hartzen duten aparatuak.

 Digestio aparatua eta digestioa. 

Arnasa aparatua eta arnasketa: arnasa hartzea eta arnasa botatzea.

 Zirkulazio aparatua eta zirkulazioa.

 Gernu aparatua eta iraizketa.

 Datuak antolatzea edo sailkatzea.

 Gainerakoei laguntzea balioestea.

Eskola agenda.

 Bizi ohitura eta bizimodu osasungarriak hautatzea.

EDUKIAK

1. unitatea. Energia gure gorputzarentzat

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Nutrizio funtzioa eta prozesu horretan parte hartzen duten aparatuak 
ezagutzea.

a  Ea definitzen duen nutrizio funtzioa eta ea 
identifikatzen dituen parte hartzen duten 
aparatuak. 

Digestio prozesua definitzea eta prozesu horretan parte hartzen duten 
digestio aparatuaren atalak identifikatzea.

b  Ea ezagutzen eta identifikatzen dituen digestio 
aparatuaren atalak eta digestioan duten funtzioa. 

Arnasa aparatuaren atalak eta arnasketa prozesuan duten funtzioa 
identifikatzea.

c  Ea ezagutzen eta identifikatzen dituen arnasa 
aparatuaren atalak eta arnasketan duten 
funtzioa.

Odol zirkulazioa definitzea eta prozesu horretan parte hartzen duten 
organoak identifikatzea.

d  Ea ezagutzen eta identifikatzen dituen zirkulazio 
aparatuaren atalak eta zirkulazioan duten 
funtzioa.

Gernu aparatuak iraizketan zer eginkizun duen jakitea eta hura osatzen 
duten organoen funtzioa identifikatzea.

e  Ea ezagutzen eta identifikatzen dituen gernu 
aparatuaren atalak eta iraizketan duten funtzioa.
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 OINARRIZKO GAITASUNAK

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea adierazten dituen gorputz barruan gertatzen zaiona ulertzen laguntzen 
dioten eguneroko egoerak.

12-13 a

Ea azaltzen duen zer elementuk hartzen duten parte nutrizioan. 14-15 a

Ea, modu ordenatuan, azaltzen dituen digestioaren eta arnasketaren prozesuak. 16-17 b c

Ea bereizten dituen zirkulazio eta iraitz aparatuen osagaiak. 18-19 d e

Ea egituratzen eta laburtzen dituen nutrizioaren eduki garrantzitsuenak. 20
a b
c d

e

Ea arrazoitzen dituen hartutako erabakiak, garrantzitsuak direla badakien 
ohitura osasungarriak hartzeko.

23 a

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako 
gaitasuna

Ea ezagutzen duen gure gorputzeko bizi organoen garrantzia. 12-13
b

Ea identifikatzen dituen nutrizio funtzioak bere baitan dituen lau prozesuak. 14-15

Ea azaltzen eta ulertzen duen digestioaren eta arnasketaren garrantzia. 16-17

Ea onartzen duen zirkulazio eta iraitz aparatuen garrantzia. 18-19 d e

Ea onartzen duen ohitura onen garrantzia, bizitza osasuntsua izateko. 23
a b
c d

e

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko gaitasuna

Ea erabiltzen dituen ikasitako ezagutzak, agenda modu arduratsuan 
erabiltzeko.

22 a

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea onartzen duen odola emateak duen garrantzia. 21 d

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea garatzen duen munduko errealitate sozialaren ikuspegi kritikoa. 21
a b
c d

e

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea hautatzen eta antolatzen dituen datuak, taula bat egiteko. 20 b c
d e

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea ikasten duen eguneroko zereginak antolatzen. 22

Ea bizimodu osasuntsua izateko helburuak pentsatzen dituen. 23
b c
d e

1 unitatea. Energia gure gorputzarentzat
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Nutrizio funtzioa: digestio aparatua (digestioa). 
Zirkulazio aparatua (bihotza eta odol hodiak). 

ugimenduak).
n zainketa. 

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Unitate honetako edukiek zenbait arlorekin dute lotura: 
Hizkuntza arloarekin, unitateko lexikoa erabiltzen delako; 
Matematika arloarekin, organo bakoitzaren orientazio 
espaziala lantzen delako; Gorputz Hezkuntza arloarekin, 
ariketa fisikoarekin eta osasunarekin lotura duelako.

BALIOAK ETA JARRERAK

Gainerakoei laguntzea. Gainerakoei arazoren bat edo 
egoeraren bat konpontzen laguntzeak edo horrelakorik izan 
ez dezaten eragozteak zer-nolako garrantzia duen jakitea. 

Balioestea bizi ohitura osasungarriak hartzea. Ohitura 
osasungarriak hartzeak gure osasunari dakarzkion onurak 
identifikatzea. 

Jarrera antolatzailea, jarduerak antolatzeko. Agenda 
erabiltzea, gure zereginak gogoratzeko eta txukun 
planifikatzeko, eta balioestea edukiak sailkatzea, haiek 
errazago ikasteko.

IRAKURKETA SUSTATZEA

Testu batean zuzenean adierazitako ideiak 
identifikatzeko trebetasuna garatzea. Trebetasun hori 
taldean eta ahoz landuko da, irakurgai motibatzaileari eta 
hasierako testuei buruzko galderen bitartez.

IKT-EN ERABILERA

Ikasleek gai bat aukeratu eta ikasturtean zehar lan bat 
prestatu behar dute ordenagailuz. Sistema eragilea nola 
erabili erakusten hasi aurretik, haurrek aurreko ikasturtean 
Interneti buruz ikasitakoa erabili behar dute, sarean 
segurtasunez nabigatzeko, betiere heldu batek gidatuta.

GURASOEN ESKU HARTZEA

Komeni da osasuna zaintzeko beharrari buruz eta 
gaixotasunei aurre hartzeko neurriei buruz hitz egitea: dieta 
osasungarria eta askotarikoa egitea, atsedenerako denbora 
errespetatzea, kirola egitea… Haurrekin anatomiako atlas 
bat ikusteko tartea ere har daiteke, haientzat interesgarriak 
diren alderdi guztiak azaltzeko. 

O ZAILTASUNAK

Unitaterako sarrera gisa, nutrizioan parte hartzen duten 
aparatuen hainbat irudi eta/edo anatomiako atlasa erakuts 
dakizkieke ikasleei. Anatomia eredurik edo gizaki klastikorik
badugu, ikasleen eskura jartzea komeni da; izan ere, oso 
lagungarriak izango dira ikasleen aurretiazko ezagutzak 
identifikatzeko, gure azalpenak finkatzeko eta zenbait 
jarduera egiteko. Unitateko edukia kontuan hartuta, eta 
anatomia ereduak ikastetxeko laborategian badaude, 
ezinbestekoa da horiek ikustera joatea, haiekin lan egiteko. 
Unitatean zehar sortuko den material eta informazio guztia 
ikasgelan ikusteko moduko leku batean egotea komeni da. 
Barneratutako kontzeptuak finkatzeko modu on bat da saio 
bakoitzaren amaieran landutako lexikoa eta edukiak 
berrikustea.

Unitate honetako zailtasun nagusia aparatu bakoitza 
osatzen duten elementuak eta organoak buruz ikastea izan 
daiteke, bai eta gorputzean, gutxi gorabehera, non dauden 
ikastea ere.

Zailtasun horiek konpontzeko, hainbat gauza egin daitezke: 
aparatuen marrazki xumeak (zatien idazkuna jarrita), 
anatomia ereduak eskuz maneiatu, eta norberaren nahiz 
gainerakoen gorputzean organoak kokatu.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

Finkatzeko

 Organoen multzoa osotasunean ikusteko, erabili 
enborraren anatomia eredu bat. Eredu hori oinarritzat 
hartuta, organoak kokatuko dira eta haien funtzioei 
buruz hitz egingo da.

Zabaltzeko

 Aztertu aparatu bakoitzari erasan diezaioketen hainbat 
gaixotasun eta horiei nola har diezaiekegun aurre. 
Adibidez, zirkulazio aparatua eta bihotzekoak, zerk eragin 
ditzake? Nola har diezaiekegu aurre?

INTERESGUNEAK
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LEXIKOA 

MATERIALEN ZERRENDA

materialak

 6.-10. eta 
66.-67. or.

 8.-11. eta 
88.-89. or.

8. Digestioa eta iraizketa.

9. Zirkulazioa eta arnasketa.

 1. unitatea.

Nutrizio funtzioa, digestio aparatua, digestioa, arnasa aparatua, 
arnasketa, zirkulazio aparatua, zirkulazioa, iraitz aparatua, 
mantenugaia, ahoa, hortzak, listua, elikadura boloa, faringea, 
esofagoa, urdaila, urin gastrikoak, heste lodia, heste meharra, 

uzkia, sudurra, faringea, laringea, trakea, birikak, pultsua, 
bihotza, aurikula, bentrikulua, odola, odol hodiak, kapilarrak, 
zainak, arteriak, izerdia, gorotzak, giltzurrunak, maskuria, 
uretra, ureterra, gernu aparatua.

beste
mater
batzubatzu

Uxue irrikan egoten da aita 
noiz itzuliko zain, lurralde 
arrotzetatik zer opari 
ekarriko dion ikusteko.

Oparien artean, aitak 
ekarritako atlasa du 
gogokoen. Orduak ematen 
ditu atlasari begira, 
ametsetan. Aitak urrutiko 
leku horietatik bidalitak
gutunetan ipuin politak
kontatzen dizkio. 

Ikasgelako programazioak

Ustiapen didaktikoa

Unitate bakoitzeko 
helburuen, edukien 

eta ebaluazio irizpideen 
programazioa

Unitateko lexikoa

Ikaslearen 
liburuko 
jardueren 
erantzunak

Lortu nahi diren 
helburuak

Iradokizun 
metodologikoak, edukiak 

lantzeko eta ikasleei laguntza 
emateko argibideak

Proiektuaren 
materialak

Beste baliabide 
batzuk

Oinarrizko gaitasunen garapena, 
gaitasunen adierazleekin eta 
jarduerekin

pultsua, 

a b
c d

e

aaaaa

bbb cccc

Proiektuaren gainerako 
materialekiko lotura grafikoa

Interesgunearekin lotutako 
irakurgai gomendatuak

Aniztasunaren trataera lantzeko  
jarduerak, finkatzeko eta zabaltzeko  

jardueratan zatituta. Horrez gain, unitate 
bakoitzeko orrialde bikoitz motibatzailean, 
Jarraitu irakurtzen atala aurkituko duzu, 

edukiekin lotutako testu batekin eta 
irakurmena lantzeko jarduerekin

eko
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IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

 Hasierakoak 

esanahia azaltzeko. Beharrezkoa bada, mota 
honetako galdera gidatuak egin daitezke: 
energia? Zer energiari buruz ari da? Zertarako 
behar du energia gure gorputzak?

izenburuarekin, gisa honetako galderak erabilita: 
Oparitu al dezakegu bihotza edo gorputzeko 
beste atalen bat? Nori oparituko zenioke? 
Oparitu al daiteke garuna?

 Garapenekoak

2. JARDUERA: esan transplante ebakuntza batek 
arrakasta izateko oso garrantzitsua dela 
pertsona askoren lana koordinatzea, bai eta 
talde lana ere.

JARDUERA: galdetu zein izan daitezkeen eztul 
egitearen arrazoiak eta zertan izan dezaketen 
antza eztul egiteak eta zotinak.

 irakurketaren ostean, hitz 
egin ikasleekin neguan hotz egiten duenean eta 
ia izerdirik botatzen ez dugunean gertatzen 
denari buruz.

 Amaierakoak

aparatua osatzen duen organo bakoitzarekin. 
Ondoren, osatu taldeak ikasleekin: talde 
bakoitzari organoetako bat duen txartel bat 
emango zaio. Talde bakoitzak azalpen bat 
prestatu beharko du, egokitutako organoak 
digestioan betetzen duen funtzioari buruz. Gero, 
digestioan zer ordenatan parte hartzen duten 
kontuan hartuta, talde bakoitzak bere organoaren 
funtzioa azalduko du. 

HELBURUAK

Nutrizioan parte hartzen duten aparatuak 
identifikatzea, haiekin lotutako bitxikerien bidez.

Arnasketa eta digestio kontzeptuak gogoratzea.

1. UNITATEA

JARRAITU IRAKURTZEN

Gezurra dirudi... 

Gure urdaila gai da bi litro elikagai jasotzeko; jatekoak hirutik 
bost ordura artean behar ditu digestioa egiteko. Horren 
ondoren hasten da mantenugaiek heste meharrean barrena 
egiten duten ibilbidea. Hodi hori 7 metro luze inguru da, eta 
gure sabelean dago! Gure gorputzak behar ez duen guztia 
heste lodira igarotzen da; hodi hori metro eta erdi luze baino ez
da, gutxi gorabehera.

http://www.cienciapopular.com

Jarduerak

 Galdetu ikasleei: Zein heste da luzeena, meharra ala lodia? 
Zure ustez, nola sartzen da heste meharra gure gorputzean? 

Galdetu ikasleei: Zer esan nahi du jatekoak digeritu egin 
behar dela esateak? 

PROIEKTUKO MATERIALAK

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 8. or.

 9. or.
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OINARRIZKO GAITASUNAK

 Gorputz barruan gertatzen zaiona ulertzen laguntzen dioten  
eguneroko egoerak adierazten ditu.

 Eskatu ikasleei azaltzeko, beren ustez, zer gertatzen den 
gorputzean hainbat egoeratan: jatean, gosaldu ostean, 
komunera joateko gogoa dugunean, gehiegi jaten 
dugunean, eta abar. 

 Gure gorputzeko bizi organoen garrantzia ezagutzen du.

 Galdetu ikasleei gorputzeko zer organo ezagutzen 
dituzten, eta idatzi arbelean. Ondoren, sailkatu bizi 
organoak diren ala ez kontuan hartuta, eta idatzi bizi 
organoen funtzioak.

BALIABIDEAK

Atlas de anatomía: el cuerpo humano 
y sus funciones  liburuan, 
nutrizio funtzioan parte hartzen duen aparatu 
bakoitzaren irudi zehatzak lor daitezke. 

1. UNITATEA

ERANTZUNAK

Christiaan Barnard doktoreak lortu zuelako lehenengo aldiz 
gizaki bati bihotz transplante bat egitea.

Itxaropentsu eta pozik.

Odola. Odol hodiak.

Digestio aparatuak.

Ez, sartzen denak oxigeno gehiago dauka, eta irteten denak,
 CO2 gehiago.

Gernuaren eta gorotzen bidez.

14

Digestio aparatuak, arnasa aparatuak, zirkulazio aparatuak
eta iraitz aparatuak, besteak beste, esku hartzen dute nutrizio 

funtzioan.

Aparatu bakoitzak bere zeregina du
Aparatu bakoitzak berariazko zeregina betetzen du nutrizio 

funtzioan. Adibidez:

•  Digestio aparatuak irensten ditugun elikagaiak eraldatzen 

ditu, gure organismoak behar dituen mantenugaiak haietatik 

ateratzeko. Aldi berean, elikagai horietatik behar ez ditugun 

zatiak bereizten ditu, gorputzetik kanpora botatzeko.

•  Arnasa aparatuak airetik hartzen du gure gorputzak behar 

duen oxigenoa, elikagaietatik eskuratzen ditugun mantenu-

gaiak energia bihurtzeko. Halaber, gure organismoak sortzen 

duen karbono dioxidoa kanporatzen du.

•  Mantenugaiak eta oxigenoa gorputz atal guztietara garraiatzen 

ditu zirkulazio aparatuak. Gainera, karbono dioxidoa biriketa-

ra eta hondakinak iraitz aparatura eramaten ditu, gure gorpu-

tzetik kanpora botatzeko.

•  Iraitz aparatuak gure organismoak sortzen dituen hondakin k
gehienak kanporatzen ditu gernuan —gernu aparatuaren bidez— 

eta izerdian.

Digestio aparatuak, arnasa aparatuak, zirkulazio aparatuak 

eta iraitz aparatuak nutrizio funtzioa egiten dute.
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Digestio aparatua               Airetik oxigenoa hartzen du.

Arnasa aparatua                 Hondakinak kanporatzen ditu.

Zirkulazio aparatua Elikagaiak hartzen eta eraldatzen ditu.

Iraitz aparatua                    Mantenugaiak eta oxigenoa garraiatzen ditu.

 Eskatu entziklopedietan, liburuetan edo Interneten ikertzeko nutrizioan 
parte hartzen duten eta testuan aipatu ez diren beste organo batzuen 
izena eta funtzioa (area, gibela, behazuna, bronkioak, bronkioloak, eta 
abar).

1. UNITATEA

HELBURUAK

Nutrizio funtzioa eta prozesu horretan parte 
hartzen duten aparatuak ezagutzea.

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

 Hasierakoak 

elikadura
eta nutrizio hitzen esanahia. Ondoren, hitz egin 
ikasleekin desberdintasunei buruz, bai eta 
kontzeptu horiek zuzen erabiltzeari buruz ere.

 Garapenekoak

JARDUERA: jarduera egin baino lehen, begiratu 
ikaslearen liburuko 15. orrialdeko irudiari, lau 
aparatuak erakusten dituenari, eta aipatu 
organoen izena eta kokapena. 

JARDUERA: jarduera egin ondoren, galdetu: 
Egin al daiteke nutrizio funtzioa bertan parte 
hartzen duen aparaturen bat izan gabe? 
Zergatik?

 Amaierakoak

irudi bat egingo du, nutrizioarekin eta hura 
osatzen duten organoekin lotutako aparatu bati 
buruz. Organo bakoitzaren ondoan zuriune bat 
utziko da. Horma irudiak amaitutakoan, bata
bestearen ondoan itsatsiko dira paper jarraituan, 
Nutrizio funtzioa izenburupean. Jarraian, talde 
bakoitzeko ikasleek kasu bakoitzean aipatzen 
diren organoen izenak osatu behar dituzte. 

Horma irudiak osatutakoan, ikasleei ausaz 
eskatuko zaie, irudiak begiratuta, adierazteko 
beren gorputzean non dauden nutrizioan parte 
hartzen duten organoak.

PROIEKTUKO MATERIALAK

1. UNITATEA

OINARRIZKO GAITASUNAK

Nutrizioan zer elementuk hartzen duten parte azaltzen du.

Gizaki klastikoaren (desmuntagarria) behaketan oinarrituta, 
eskatu hainbat ikasleri organoak izendatzeko eta nutrizio 
funtzioan parte hartzen duten aparatuekin lotzeko.

 Nutrizioak bere baitan dituen lau funtzioak identifikatzen 
ditu. 

 Galdetu ikasleei zer gerta litekeen gure gorputzean 
zirkulazio aparatuak nutrizio funtzioan parte hartuko ez 
balu: nola eragingo lioke horrek nutrizio funtzioan parte 
hartzen duten gainerako aparatuen funtzioari?

BALIABIDEAK

¡Qué mágico es mi cuerpo! (SM, colección El 
 liburuak lagundu 

dezake giza gorputza ikuskizun zoragarria dela 
ikusten. Trikimailuz, ustekabez eta misterioz beteta 
dago, galderaz eta erantzunez, jokoz eta testez 
gain.

Descubre el cuerpo humano, David Suzuki eta 
giza 

gorputzaren inguruko esperimentuak ditu eta, 
saio xumeen bidez, gure organismoaren
funtzionamendua hobeto erakusteko balio dezake.

CD ELKARRERAGILEA

1. jarduera.

HORMA IRUDIAK

8. horma irudia: Digestioa eta iraizketa. 

Zirkulazioa eta arnasketa.

Digestioa eta iraizketa.

Zirkulazioa eta arnasketa.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 6. eta 7. or.

Gure gorputza ez delako
zati bat kanporatzeko.

Zirkulazio aparatua (bihotza eta
Arnasa aparatua (arnasaren mu
Iraitz aparatua. Organismoaren

METODOLOGIA ETA IKASTEKO

e 
riaaalal riarial a
ukkkukkkkuk
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ak

H

nasketa.

o gai sortzen dituen hondakinen

A

Proposamen didaktikoa 59

akusteko balio dezake.



Aniztasunaren trataera
Gaikako bloketan banatutako fotokopiatzeko materiala. 
Ikaslearen liburuko programazioan oinarrituta dago, eta 
beste eduki eta praktika batzuk ere baditu.

Ebaluaziorako materiala
Hasierako, unitateko, hiruhilekoko eta amaierako 
ebaluazioak biltzen dituen fotokopiatzeko 
materiala 

 Unitate bakoitzak maila 
desberdineko bi 
ebaluazio ditu.

  Eduki batzuk 
zabaltzeko
fitxak

  Abilezia 
emozionalak 
garatzeko 
fi txak

Beste prozedura 
eta esperimentu 

batzuk

Mapak 

Edukirik 
zailenak 

finkatzeko 
fitxak
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A

Marrazki honetan, bi akats daude. Zirrimarratu, eta idatzi zergatik ez diren zuzenak.5

8

Izendatu, eta adierazi mapan: itsasoa, ibaia, mendilerroa, gailurra eta ordokia.6

1. 

 

2. 

 

goi ibilbidea

behe ibilbidea

erdi ibilbidea

© IBAIZABAL / FOTOKOPIATZEKO MATEA RIAL BAIMENDUA

Marrazki honetan, bi akats daude. Zirrimarratu, eta idatzi zergatik ez diren zuzenak.5

Izendatu, eta adierazi mapan: itsasoa, ibaia, mendilerroa, gailurra eta ordokia.6

1.

2.

goi ibilbidea

behe ibilbidea

erdi ibilbidea
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Azaldu nola aurki ditzakegun mineralak naturan, eta inguratu zeri erreparatuko zeniokeen 
zer mineral diren jakiteko. 

• forma  • kolorea   • egoera  • distira   • gogortasuna   • tamaina   • usaina

1

Osatu lurzoruen eskeman hau.2

Lagunak esan dizu mendira joan zela, ibilaldi bat egitera, eta mendiaren hegalera arte iritsi 
zela. Azaldu zer den mendi bat, eta nolakoa den haren hegala. Gero, adierazi marrazkian.

3

Ingurunea esploratzen
B

8

• Mendiak 

 

. 

• Hegala 

 

. 

Tarteko geruza

 da; 

, hareaz, 

buztinez eta ur pixka 

batez osatuta dago.

 

handiz osatutako 

geruzari  

esaten zaio. Goiko geruza  horizontea da; bertan,  

batzuk bizi dira, eta landareen hazten dira.
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Beste kide bat familian

Zure gurasoek zu eta zure neba txikia 
elkartu zaituzte, albiste garrantzitsu bat 
emateko: zuretzat ahizpa edo neba eta 
zure nebarentzat anaia edo arreba txiki 
bat izango duzue, ama haurdun baitago! 

Denok oso gustura zaudete, hilabete 
gutxi barru familian beste kide bat 
izango baituzue. Orain, ama zaindu 
behar duzue, dena ondo joan dadin.

Zure neba txikiari deigarri gertatu zaio amari nola ari zaion tripa handitzen, baina ez du 
oso ongi ulertzen zer gertatzen den. Deskribatu nola osatzen den haur bat eta zer 
gertatzen den haurdunaldian.

 

1

Zure nebari ikaragarri gustatu zaio haurdunaldiaren ideia; tripa handitzea eta bertatik haurra 
irtetea. Esan du, handitzean, haurdun egon nahi duela. Gerta al daiteke? Azaldu zergatik.

 

2

Elikadura ere garrantzitsua da bizitza osasungarria izateko. Orain, amak gauza osasungarriak 
jan behar ditu, bai bere onerako, bai haurraren onerako. Aholkatu zer dieta egin behar duen, 
orekatua izan dadin, elikagaien piramidea eta bere egoera aintzat hartuta.

 

4

Ama medikuaren kontsultatik etorri berri da, eta hark esan dio zaindu egin behar duela, 
ahalik eta osasuntsuen egoteko. Adierazi zer ohitura osasungarri gomendatuko zenizkiokeen.

 Egunero oinez ibiltzea  Haurdunaldian, frutarik ez jatea

 Baso bat kafe gosaltzea, bizkor-bizkor  Egunean bost otordu egitea

 Ez dutxatzea  Goiz oheratzea eta atseden hartzea

3
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OG

Ikuskizuna ari zela, neska txiki bat negarrez hasi zen eta, egoera horren ondorioz, haren bi 
anaiak ere negarrez hasi ziren. Zarata handia egin zuten denbora luzean. Zure ustez, zer 
ondorio ditu era horretako soinu kutsadurak aretoan dauden ikusleengan eta aktoreengan?

 

 

• Azaldu soinu kutsadura jasan duzun egoeraren bat.

2

Entzun eta erakutsi!

 Gorka eskolako lagunak kontatu dizu, aurreko 
asteburuan, osaba Koldok antzerkia ikustera eraman 
zuela. Hasiera batean, ez zeogen oso ziur gustatuko ote 
zitzaion, baina zoratzen itzuli da. Haurrentzako 
elkarreraginezko ikuskizuna zen: Entzun, eta egin argi!

Pentsatu, eta erantzun

Gorkak gehien zerk harritu zuen kontatu dizu: ez zuen hezur haragizko aktorerik ikusi 
antzezlan guztian. Argi eta soinu ikuskizuna zen. Ba al dakizu zer energia iturri erabili 
zituzten hori lortzeko?

 

 

• Zure ikaskideak baieztatu du argia alde guztietatik ateratzen zela modu naturalean. Zure ustez, 
nolakoa zen argi iturria, naturala ala artifiziala? Argitu iezaiozu.

1

Ikuskizuneko protagonista itxura bereziko esku argi bat zen: Argia andereñoa. Argia bi 
solairuko etxe batera iritsi da, eta solairu bakoitzeko leihoak desberdinak dira. Gorkak erronka 
egin dizu: Argia andereñoa leiho bakoitzetik nola ikusiko den azaltzea. Azal iezaiozu.

• Kristal gardeneko leihoa: 

 

• Beltzez tindatutako kristalak dituen leihoa: 

 

3
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Autoan sartu, amak GPSa konektatu, eta bidaiak gutxi gorabehera zenbat iraungo duen 
agertu da: sei ordu! Asko iruditu zaizu. Aitak esan dizu autoak asmakizun modernoa direla, 
eta lehen, oinez, animaliek tiratutako gurdietan edo oso tren moteletan mugitzen zirela.

• Autoak eta GPSak makinak dira. Sailkatu eta adierazi zer motatakoak diren eta zertarako erabiltzen 
dituzun zure eguneroko bizitzan.

 

 

 

1

Iristear zaudete. Azkenean, bidaia ez zaizu hain luzea egin. Bat-batean, zure nebak hau 
esan du: «Begira, zenbat errota handi!». Ohartu zara aerosorgailuak direla. Adierazi zer 
energia iturri erabiltzen duten, eta zertarako balio duten.

2

Eguneroko elektronikoa
A

Uda iritsi da, eskola amaitu da, eta oporretara zoazte. Garazi zure 
lagunik onena da, eta denbora luzean elkar ikusi gabe egongo 
zaretenez, mezu elektronikoen bidez egongo zarete harremanetan, 
zuen helmugetan zer gertatzen zaizuen elkarri kontatzeko. 

Zu joango zara lehenbizi. Familiarekin zoaz, Espainiako 
kostaldeko herri batean dagoen apartamentu batera. Iristeko 
irrikaz zaude, lagunari hura nolakoa den kontatzeko. Aurrera!

Pentsatu, eta erantzun

 Bost diagnostiko ebaluazio 
ditu: hasierakoa, aurreko 
ikasturteko edukiei buruzkoa; 
bat hiruhileko bakoitzaren 
amaieran; eta amaierakoa, 
ikasturteko edukirik 
garrantzitsuenei buruzkoa.

 Hiruhilekoko 
oinarrizko gaitasunen 
ebaluazioei esker, 
ikasleek hiruhileko 
bakoitzaren amaieran 
duten maila jakin daiteke.

 Unitate bakoitzeko 
oinarrizko gaitasunen 
ebaluazioa.

Material horrek guztiak ebaluazio irizpideak eta gaitasunak betetzeko adierazleak proposatutako 
jarduerekin lotzen dituzten taulak eta ikasleek barneratutako edukiak eta gaitasunak kontrolatze-
ko ebaluazio saretak ditu.
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Energia gure gorputzarentzat
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Elikagai energetikoak

Ariketa edo ahalegin fisiko handia egiten 
dugunean, ener
Horregatik, be
osagarriren ba
galdutako ener

Goi mailako 
kirolari asko
jan ohi dituzt
eta eraginko
prestakin ener
adibidez, barr
izerdiaren bid
berriro horni

Honako elik
besteak beste, energia gehien: arrozak, 
pastak, azukreak eta fruitu lehorrek. 

Inoiz sentitu al zara ohi baino nekatuago ariketa fisikoa egin ostean?1

Idatzi energia asko eskatzen duten bi jarduera fisiko, eta gutxi eskatzen duten beste bi.

Zer hartuko zenuke gorputza energiaz hornitzeko?

 galletak       sagarrak       dilistak       zopa 

2

3
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2
Besteen emozionalitatea bereizten jakitea pertsonarteko adimenaren alderdia da, eta enpatia garatzeko 
funtsezko eta hastapeneko osagaietako bat ere bai. Inguruko pertsonen emozioak eta sentimenduak 
identifikatzera iristeko (ikaskideenak, gurasoenak eta adiskideenak, besteak beste), solaskidearen 
hitzezkoak ez diren mezuak ulertzeko gai izan behar dugu, nahitaez. Ikasleak solaskideen jokabideari 
etiketa emozionalak narritzat hartuta: keinuena eta 
jokabide motorraren rena, bolumenarena eta erantzuten 
emandako denboraren tzezko mezua bera ere aztertu 
behar da: solaskidea dituen, kritikarik egin duen, iritziren bat 
defendatu nahian dabile ela, mezu subliminalik edo 
ezkutukorik dagoen ikusiko dugu.

Adierazkortasun em haien intentsitate maila 
komunikatzen dira. Zenbat et hiago izan pertsonarteko 
harremanetarako, or ional hau.  

Abilezia hori gara

1. Zehaztu zer emoz  adibidez:

 •  Pertsona batek asti dago.

 •  Pertsona batek itzen da.

2.  Galdetu ikasleei ze zpen hauek entzutean:

 •  «Ez egin berriro horr

 •  «Berdin dio, inor

3.  Egin igarkizun em go du, eta gainerakoak zer 
sentimendu adiera  adieraziko diren etiketa 
emozionalen zerrenda bat er

4.  Eskatu ikasleei azal tan:

 •  Zerbaitegatik gogogabe ke?

 •  Zerbait egiteko ?

Iradokizun didakt

◗    Erreparatu telebista saio ba rtu hitzezkoak ez diren zer keinu 
adierazten dituzten beren gorput r gogo aldarte adierazten dituzten 
keinu hizkuntzaren bidez. Prozedura hori oinarritzat hartuta, simulazio jolas bat ere egin daiteke. 

◗      Erabili baliabide didaktiko gisa aldizkarietan, ipuinetan, iragarkietan, eta abarretan ageri diren 
aurpegien argazkiak, zer gogo aldarte adierazten dituzten identifikatzeko.

◗      Egin role play bat, jokabideak dramatizatzeko. Bi edo hiru ikasle hizketan arituko dira elkarrekin eta, 
bien bitartean, gainerakoek haien arteko elkarrekintzaren alderdiei erreparatuko diete. Esaterako, 
talde batek (3 edo 4 ikasle) ahotsaren bolumenari erreparatuko dio; beste batek jarrera adeitsua izan 
duten aztertuko du; eta hala, adierazkortasunarekin zerikusia duten hainbat alderdiri behatuko diete: 
hizkerari (argia den edo ez), begiradari, irribarreari, etab. Jarduera honen helburua da ikasleek 
abilezia emozionalari dagozkion azpiabileziak garatzea (hitzezkoak ez diren abilezia sozialak). 

Besteen emozioak eta sentimenduak bereiztea

OPIATZEKO MATEA RIAL BAIMENDUA

agai energetikoak

keta edo ahalegin fisiko handia egiten
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ako elik
eak beste, energia gehien: arrozak,
ak, azukreak eta fruitu lehorrek. 

z sentitu al zara ohi baino nekatuago ariketa fisikoa egin ostean?

zi energia asko eskatzen duten bi jarduera fisiko, eta gutxi eskatzen duten beste bi.

hartuko zenuke gorputza energiaz hornitzeko?

galletak      sagarrak      dilistak     zopa
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1

Zer-nolako ekarpena egiten diote bananek gure gorputzari?

Zergatik jan ohi dituzte maiz kirolariek?2

Aipatu energia azkar ematen duten landare jatorriko beste elikagai batzuk.4

Gure gorputzari energia emateaz gain, zer beste onura ditu bananak?

Banana

Bananek karbohidrato asko dute. Horregatik, 
baliabide onenetakoak dira gure gorputza 
landare jatorriko energiaz elikatzeko. Oso 
egokiak dira haurren dietarako, gosea azkar 
asetzeko elikagaiak behar izaten baitituzte 
askotan. Era berean, oso onuragarriak dira 
kirolarientzat edota uneren batean mokadu 
osasungarriren bat behar duen edozein 
pertsonarentzat. […] 

Erraz digeritzen den fruitua da eta digestioa 
suspertzen duten osagai asko ditu. Hortaz, 
digestio lagungarria izateaz gain, oso egokia da  
jangalerik eza izaten denerako ere.

www.botanical-online.com

1

3

OPIATZEKO MATEAA RIAL BAIMENDUA

tifikatzera iristeko (ikaskideenak, gurasoenak eta adiskideenak, besteak beste), solaskidearen
ezkoak ez diren mezuak ulertzeko gai izan behar dugu, nahitaez. Ikasleak solaskideen jokabideari
ta emtt ozionalak narritzat hartuta: keinuena eta
bide motorraren rena, bolumenarena eta erantzuten
ndako denboraren tzezko mezua bera ere aztertu 
ar da: solaskidea dituen, kritikarik egin duen, iritziren bat 
ndatu nahian dabile ela, mezu subliminalik edo 
tukorik dagoen ikusiko dugu.

razkortasun em haien intentsitate maila 
unikatzen dira. Zenbat et hiago izan pertsonarteko
emanetarako, or ional hau.

ezia hori gara

ehaztu zer emoz  adibidez:

Pertsona batek asti dago.

Pertsona batek itzen da.

aldetu ikasleei ze zpen hauek entzutean:

«Ez egin berriro horr

«Berdin dio, inor

gin igarkizun em go du, eta gainerakoak zer
ntimendu adiera  adieraziko diren etiketkk a tt

mozionalen zerrenda bat er

katu ikasleei azal tan:

Zerbaitegatik gogogabe ke?

Zerbait egiteko ?

okizun didakt

rreparatu telebista saio ba rtu hitzezkoak ez diren zer keinu 
dierazten dituzten beren gorput r gogo aldarte adierazten dituzten
einu hizkuntzaren bidez. Prozedura hori oinarritzat hartuta, simulazio jolas bat ere egin daiteke.

rabili baliabide didaktiko gisa aldizkarietan, ipuinetan, iragarkietan, eta abarretan ageri diren
urpegien argazkiak, zer gogo aldarte adierazten dituzten identifikatzeko.

gin role playll bat, jokabideak dramatizatzeko. Bi edo hiru ikasle hizketan arituko dira elkarrekin eta,
en bitartean, gainerakoek haien arteko elkarrekintzaren alderdiei erreparatuko diete. Esaterako,kk

alde batek (3 edo 4 ikasle) ahotsaren bolumenari erreparatuko dio; beste batek jarrera adeitsua izan
uten aztertuko du; eta hala, adierazkortasunarekin zerikusia duten hainbat alderdiri behatuko diete:
zkerari (argia den edo ez), begiradari, irribarreari, etab. Jarduera honen helburua da ikasleek
bilezia emozionalari dagozkion azpiabileziak garatzea (hitzezkoak ez diren abilezia sozialak).
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Begiratu haurrei, irakurri, eta aukeratu zerrendan bakoitzari egokitzen zaion sentimendua.1

Idatzi zer egingo zenukeen honako egoera hauetan:

a) Ikaskide bat iraindu duzu, berari hitz egiteko moduagatik.

 

 

 

b) Ikaskide bati esan diozun zerbaitek tristura eragin dio.

 

 

 

c) Zurekin hitz egin ondoren, zure laguna negarrez hasi da.

 

 

 

2

Bai 
tamalgarria! 

Uste dut hanka 
sartu dudala, nahi 

gabe.

Nire 
urtebetetze festara 

etorriko zara!
Zoragarria 

da!

Barkatu ,
mesedez. Ez nuen.

hori egin behar. 
Ez da berriro 

gertatuko.

Eta nik 
nire lagunik 

onena zinela uste 
nuen! Hau bai 
desengainua!

damua

lotsa

poza 

etsipena
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Osatu testua, honako hitz hauek idatzita:1

Aipatutako honako aparatu hauetatik, zeinek esku hartzen duten benetan nutrizio 
funtzioan? Idatzi. 

• Digestio aparatuak, lokomozio aparatuak, zirkulazio aparatuak, ugaltze aparatuak, arnasa aparatuak 
eta iraitz aparatuak esku hartzen dute nutrizio funtzioan.  

 

 

Osatu taula.

mantenugai      funtzioak      nutrizio      oxigenoa

•   funtzioa arduratzen da hartzen ditugun elikagaiak 

eta arnasten dugun  gure gorputzak hazteko eta 

bizi  egiteko behar dituen energia eta 

 bihurtzeaz. 

Aparatua Funtzioak

Gure gorputzak sortzen dituen hondakin 
gehienak kanporatzen ditu, gernuan eta 
izerdian.

Airetik hartzen du gure gorputzak behar duen 
oxigenoa, mantenugaiak energia bihurtzeko. 
Halaber, gure gorputzak sortzen duen karbono 
dioxidoa kanporatzen du.

Irensten ditugun elikagaiak eraldatzen ditu, gure 
gorputzak behar dituen mantenugaiak haietatik 
ateratzeko, eta behar ez ditugun zatiak bereizten 
ditu, gorputzetik kanpora botatzeko.

Mantenugaiak eta oxigenoa gorputz atal 
guztietara garraiatzen ditu; eta hondakinak, 
ostera, kanpora.
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• Zenbat aparatuk hartzen dute parte nutrizio funtzioan? Zerrendatu izenak.

Silueta

Jarduera honetan, ikaskideekin batera, giza gorputzaren 
nutrizio funtzioa erakitzeko aukera izango duzu.

Zer behar dugu?

• Plastilina 

• Artile gorria eta urdina

• Itsasgarria

• Paketatzeko papera

1 Egin sei talde. Lehen 
taldeak ikaskide baten 
silueta marraztuko du, 
benetako neurriarekin, 
paketatzeko paperean. 

2 Bigarren taldeak ahoaren zatiak 
modelatuko ditu koloretako plastilinaz. 
Beste talde batek digestio aparatuaren 
silueta egingo du, plastilinaz. Gero, 
paketatzeko paperean itsatsiko dituzte.

3 Zirkulazio aparatua egiteaz arduratuko 
den taldeak artile gorria eta urdina 
itsatsiko ditu, siluetan zainak 
adierazteko.  

4 Beste talde batek arnasa aparatua 
marraztuko du siluetan; eta azken 
taldeak, aldiz, iraitz aparatua. 
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Osatu testua, honako hitz hauek idatzita:1

Aipatutako honako aparatu hauetatik, zeinek esku hartzen duten benetan nutrizio
funtzioan? Idatzi. 

• Digestio aparatuak, lokomozio aparatuak, zirkulazio aparatuak, ugaltze aparatuak, arnasa aparatuak
eta iraitz aparatuak esku hartzen dute nutrizio funtzioan.

Osatu taula.

mantenugai      funtzioak      nutrizio      oxigenoa

• funtzioa arduratzen da hartzen ditugun elikagaiak

eta arnasten dugun gure gorputzak hazteko eta 

bizi  egiteko behar dituen energia eta 

 bihurtzeaz.

Aparatua Funtzioak

Gure gorputzak sortzen dituen hondakin
gehienak kanporatzen ditu, gernuan eta 
izerdian.

Airetik hartzen du gure gorputzak behar duen
oxigenoa, mantenugaiak enerk gia bihurtzeko.
Halaber, gure gorputzak sortzen duen karbono
dioxidoa kanporatzen du.

Irensten ditugun elikagaiak eraldatzen ditu, gure
gorputzak behar dituen mantenugaiak haietatik 
ateratzeko, eta behar ez ditugun zatiak bereizten 
ditu, gorputzetik kanpora botatzeko.

Mantenugaiak eta oxigenoa gorputz atal
guztietara garraiatzen ditu; eta hondakinak, 
ostera, kanpora.
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1

Idatzi digestioan esku hartzen duten gorputzaren zatien izenak. 4

Markatu X batez esaldi zuzenak.

 Zirkulazio aparatua mantenugaiak gorputz osora garraiatzeaz arduratzen da.

  Odola likido gorria da, eta mantenugaiak, oxigenoa, karbono dioxidoa eta hondakinak 
garraiatzen ditu.

  Bihotza lau barrunbetan zatituta dago: goiko biei aurikula esaten zaie, eta beheko aldean 
dauden beste biei, bentrikulu. 

  Zirkulazio aparatuan odolak, bihotzak eta odol hodiek hartzen dute parte.

6

Lotu, lerro bidez, kontzeptu hauetako bakoitza eta haren definizioa.

 Arnasketa • • Gure gorputzak airetik oxigenoa hartzeko prozesua

 Arnasa botatzea • • Gure gorputzak behar ez duen karbono dioxidoa kanporatzea

 Arnasa aparatua • • Arnasketaz arduratzen den aparatua

5

Azaldu zertaz arduratzen den gernu aparatua. 7
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16  Proposamen didaktikoa 

Irakaslearentzako eta ikasgelarako 
materiala

Ikasgelako horma irudiak
Ikaslearen liburuko unitateetan jorratutako edukiak lantzeko horma irudi monografikoak: 

 Digestioa eta iraizketa.

 Zirkulazioa eta arnasketa.

 Lokomozio aparatua.

 Makinak.

 Historiako etapak.

 Espainiako mapa fisikoa.

 Espainiako mapa politikoa.

© IBAIZABAL

Ingurunearen Ezaguera - Lehen Hezkuntzako 2. zikloa

10. Lokomozio aparatua
I B A I Z A B A L 

G R U P O  E D I T O R I A L  L U I S  V I V E S

garezurra

masailezurra

humeroa

erradioa

kubitua

saihets hezurrak

ornoa

femurra

tibia

peronea

bizkarrezurra

omoplatoa

frontala

pektoralak

abdominalak

bizepsa

koadrizepsa

bikia

gluteoa

Muskuluak

Hezurrak

© IBAIZABAL
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8. Digestioa eta iraizketa

I BA I ZABALGRUPO  ED I TOR IA L  LU I S  V I V E S

Ahoan, hortzek elikagaiak txikitzen 

dituzte, mihiak nahasi egiten ditu 

listuarekin, eta elikadura boloa 
sortzen da.

Boloak faringea eta  esofagoa zeharkatu, eta urdailera iristen da.

Urdailean, elikagaiak urin gastrikoarekin nahasten dira eta ahi moduko bat eratzen da.

Heste lodian, elikagai hondakinak 
gorotz bihurtzen dira eta gorputzetik 

kanporatzen dira uzkitik. 

Giltzurrunek odola iragazten dute, hartatik 
hondakinak ateratzeko. 
Substanzia horiek eta ura 
baliatuz, giltzurrunek gernua eratzen dute.

Ureterrek gernua giltzurrunetatik maskurira eramaten dute.

Maskurian biltzen da gernua. Beteta dagoenean, pixa egiteko 
gogoa izaten dugu.

Uretra maskuria eta gorputzaren kanpoaldea 
lotzen dituen hodia da, 
eta hortik kanporatzen da 
gernua.

Heste meharrean, bereizi egiten 
dira elikagaitik beharrezko ditugun 

zatiak eta behar ez ditugunak.
Ondoren, mantenugaiak odolera 
igarotzen dira, eta elikagai 
hondakinak, berriz, heste lodira.

1
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3
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1

2

3
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2
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Digestioa

Iraizketa
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sortzen d
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 elikagai ho
gorotz bihurtzen dira eta
kanporatzen dira uzkitik.
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9. Zirkulazioa eta arnasketa I B A I Z A B A L
G R U P O  E D I T O R I A L  L U I S  V I V E S

aurikulak

bentrikuluak

bihotza

odol 
hodiak

Airea sudurretik 
sartzen da.

Faringea, laringea
eta trakea zeharkatu, 
eta biriketara iristen 
da.

Biriketara iristen 
den aireak 
oxigenoa utzi, eta 
gure gorputzak 
sortzen duen 
karbono dioxidoa 
jasotzen du.

Azkenik, aireak, 
karbono dioxidoa 
daramala, gora 
egiten du trakean, 
laringean eta 
faringean zehar, eta 
kanporatu egiten 
da ahotik edo 
sudurretik.

1

2

3
4

Arnasketa

Zirkulazioa

Material osagarrien ebazpenak: 
Koadernoak, 
Aniztasunaren trataera eta 
Ebaluaziorako materiala

Baliabideen CDa

Fotokopiatzeko baliabide 
guztien PDFa, beharren 

arabera molda 
dezakezuna

Ikasgelako 
programazioak worden

Ikaslearen liburu digitalak, 
arbel elkarreragilean 

proiektatzeko

Irakaslearentzako 
baliabide digitalen CDa

rentzako 

Ingurunearen
Ezaguera

BALIABIDEEN CD-A4 LM
H
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JARDUERA 
ELKARRERAGILEAK
Baldintza teknikoak: 
Pentium multimedia prozesadorea,
1024x768, 512 MB RAM. 
LINUX, MAC eta WINDOWSekin 
bateragarria.
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Jarduera elkarreragileak daude  
gai hauei buruz: digestio, arnasa, 

iraitz, zirkulazio eta lokomozio 
aparatuak; makinak; Historiako 

etapak; eta Espainiako mapa 
fisikoa eta politikoa.



18  Proposamen didaktikoa 

Gizakiak jakiteko nahia izan du betidanik, eta horregatik, 
inguruan gertatzen diren gertakariei buruzko galderak egi-
ten dizkio bere buruari, erantzun bila. Ingurunearekin eta 
gainerakoekin erlazionatzen da, eta ikasi egiten du bere 
ezagutza eraikitzeko eta egituratzeko.

Ildo horretatik, Lehen Hezkuntzako Ingurunearen Ezaguera 
arloaren helburua da zenbait gaitasun eta oinarrizko tresna 
barneratzea ikasleek, gai izan daitezen, besteak beste, au-
rretiko esperientzien eta egoera berrien arteko loturak egi-
teko, beren ikuspegia zabaltzeko eta pertzepzioak aberas-
teko, eta ingurunea interpretatzeko eta bertan modu 
independentean eta konstruktiboan esku hartzeko.

Beraz, gaur egun Lehen Hezkuntzako curriculumaren espa-
rruan ezarrita dauden helburuetatik, edukietatik, ebaluazio 
irizpideetatik eta oinarrizko gaitasunetatik abiatuta, propo-
samen didaktiko hau egin dugu, etapa horretako bigarren 
zikloko Ingurunearen Ezaguera arlorako. Bloke hauetan 
dago zatituta:

• Ingurunea eta haren zaintza. Espazioa eta ingurume-
na hautematea eta ezagutzea landuko da, bertan jardu-
ten baitute elkarrekin eta bertan egoten baitira harrema-
netan izaki bizidunak. Ingurunea errespetatzeko eta 
zaintzeko beharra ere landuko da.

• Izaki bizidunen aniztasuna. Izaki bizidunei behatzea 
abiapuntutzat hartuta, landareak eta animaliak ikasten ja-
rraituko dute ikasleek.

• Osasuna eta norberaren garapena. Ikasleek beren bu-
rua eta beren bizi funtzioak ezagutzen jarraituko dute, 
bai eta bizi funtzio horietan parte hartzen duten orga-
noak ezagutzen ere, eta ohitura osasungarriak hartzeko 
eta edukitzeko beharraz jabetuko dira.

• Pertsonak, kultura eta gizarte antolaketa. Gizartea-
ren eta gizarte taldeen antolaketa ulertzeko beharra azpi-
marratuko da, eta ikasleak kide parte hartzaile eta ardu-
ratsu bihurtzea sustatuko da.

• Denboran zehar izandako aldaketak. Historia etenga-
be mugitzen ari den kontzeptu bat dela adieraziko da eta, 
horretarako, garai historikoak eta gertakari garrantzitsue-
nak aztertuko dira.

• Materia, indarra eta energia. Helburua da, esperimen-
tazioaren bitartez, ikasleek zenbait kontzeptu erabilgarri 
ikastea eta haien aurretiko ezagutzak izatea; gero, feno-
meno fisiko eta kimiko errazekin lotutako beste kontzep-
tu batzuk ikasteko.

• Objektuak, makinak eta teknologiak. Zenbait tresna-
ren eta makinaren erabilera landuko da, haien osagaiak 
aztertuz; horrez gain, iraultza teknologikoaren eta iraul-
tza horren etorkizuneko ondorioen garrantzia azpimarra-
tuko da.

Zazpi bloke horiek honako ardatz nagusi hauetan egitura-
tuta daude:

• Irakurketa eta irakurmena. Irakurketak berebiziko ga-
rrantzia du hezkuntzan, eta ez Hizkuntza arloan soilik; 
arlo guztietarako da funtsezkoa, ikasketa eraginkorra iza-
teko. Horregatik, unitate bakoitzaren hasieran, edukien 
orrialde bikoitzekin lotutako irakurgai motibatzaile bat 
eta hiru testu labur daude, eta Mundu hobe bati ateak 
zabaltzen atalean, balioei buruzko beste testu batzuk 
aurki daitezke.

• Oinarrizko gaitasunak barneratzea. Proiektu honetan 
proposatzen dugun irakasteko eta ikasteko ereduaren hel-
burua da ikasleek oinarrizko gaitasunak barneratzea. Ikus-
pegi integratzaile eta funtzional batetik abiatuta, ikasleek 
hezkuntza curriculumean oinarrizkotzat adierazitako gai-
tasunak barneratzea lortu nahi da. Horretarako, unitate 
bakoitzak Gaitasunak frogatzen izeneko atal espezifiko 
bat dauka; atal horretan, ikasleek zenbait gaitasun erabili 
beharko dituzte batera, egoera praktiko bat ebazteko. 
Bestalde, hiruhileko bakoitzaren amaieran, Gaitasunak 
proban atala dago, eta ikasleek oinarrizko gaitasunak zen-
bateraino barneratu dituzten ebaluatzea du helburu.

Ingurunearen Ezaguera arloko
metodologia

M.a del Mar de la Mata eta José Javier García



• Ikaskuntza autonomoa garatzea. Ikasleek beren ka-
buz ikasteko behar dituzten gaitasunak eta ezagutzak 
izateko, proiektu honek Ikasten ikastea izeneko atal espe-
zifiko bat dauka unitate bakoitietan; atal horretan, ikaste-
ko zenbait teknika lantzen dira, eta unitate bakoitzeko 
kon tzeptuen eskema egiten da.

• IKTak ezagutzea eta erabiltzea. Unitate bikoitietan, 
IKTak erabiltzen izeneko atal bat dago; atal horretan, or-
denagailua edota testu prozesadorea erabiltzeko oinarriz-
ko ezagutzak eskuratuko dituzte ikasleek, eta Interneten 
bilaketa gidatuak egiten ikasiko dute, lan bat edo jardue-
ra bat egiteko informazio erabilgarria eskuratzeko. 

• Lankidetzaren balioa. Hiruhileko bakoitzeko lantegia-
ren barruan, Lankidetzan ikastea atala dago. Helburua da 
ikasleek taldeko lan bat egitea, hiruhilekoan zehar landu-
tako ezagutzak aplikatuz, eta, horretarako, lankidetzan 
aritzea. 

Azkenik, adierazi behar da proposamen didaktiko honek 
irakasteko eta ikasteko metodologiaren honako printzipio 
hauek har tzen dituela oinarritzat:

• Edukiak behar bezala hautatzea eta ordenatzea. 
Metodoaren egiturari esker, kontzeptuak eta edukiak el-
karrekin erlaziona daitezke, landutako gaiak finkatzeko.

• Ikaskuntza esanahiduna. Ikasleak aurrez dituen ezagu-
tzetatik eta esperientzietatik abiatuko da ikaskuntza; har-
tara, ikasten ikasiko dute ikasleek.

• Ikuspegi funtzionala. Ingurumena ikuspegi praktiko eta 
kritiko batetik aztertuko dute ikasleek, ingurumenarekin 
eta haren osagaiekin erlazionatzeko behar diren ezagu-
tzak eta abileziak eskuratzeko. 

• Ikasleak motibatzea. Ezinbestekoa da ikasleek irakas-
teko eta ikasteko prozesuan parte hartze aktiboa iza-
tea. Hori hala dela bermatzeko, proposamen honek es-
perientzia motibatzaile bihurtu nahi du ikaskuntza. 
Horregatik, ikasleei zer ikasi duten eta zer lorpen egin 

dituzten jakiteko aukera ematen dieten jarduera batzuk 
daude, bai eta, edukiekin lotutako galdera espezifikoeta-
tik abiatuta, arrazoibide deduktiboaren eta induktiboaren 
erabilgarritasuna indartzeko balioko dietenak ere.

• Ikasten aurrera egitea eta ikasitakoa finka tzea. Edu-
kiak eta jarduerak errazenetatik hasi eta pixkanaka zailta-
suna handitzen joateko eran antolatuta daude. Helburua 
da behar bezala uztartzea irakasteko eta ikasteko proze-
sua eta edukien konplexutasun maila. Horrez gain, Gogo-
ratzen al zara? atalean, ikasleek dagoeneko ikasitakoa 
berrikusteko eta finkatzeko jarduerak daude.

• Aniztasunaren trataera eta ikasleen ikasteko esti-
loak kontuan hartzea. Irakasleak irakasteko eta ikaste-
ko prozesua gelako aniztasunera eta ikasle bakoitzaren 
ikasteko estilora egokitzeko, proiektu honek era askotako 
material eta baliabide didaktiko ugari jartzen ditu zure 
esku. Azpimarratzekoak dira, besteak beste, ikaslearen li-
buruaz eta proposamen didaktikoaz gain, horma  irudiak, 
Arbel Digital Elkarreragilerako jarduera elkarreragileak, 
CD elkarreragilea (unitate bakoitzeko atalak berrikusteko 
jarduerekin eta hiruhilekoko oinarrizko gaitasunei buruz-
ko joko batekin), Aniztasunaren trataera liburua osatzen 
duten fotokopiatzeko fitxak (finkatzekoak, zabaltzekoak 
eta era askotako prozedurenak), Ebaluaziorako materiala 
(edukien eta oinarrizko gaitasunen ebaluazioekin unitate 
bakoitzerako, eta diagnostikorako ebaluazioekin eta oina-
rrizko gaitasunen ebaluazioekin hiruhileko bakoi tzerako) 
eta ikasleen koadernoak.



20  Proposamen didaktikoa 

Proiektuan, gaitasunen ebaluazioan egin dugun lana 
estu-estu lotuta dago testuinguruan burututako ekin-
tzarekin. Eta horrek, hasteko, gaitasunak zer diren azaltze-
ra behar tzen gaitu. Hona hemen: «Ekintza eraginkorra lor-
tzeko jakintza, ezagutzetan nahiz balioetan oinarritutakoa, 
testuinguru anitzetan askotariko egoeratara modu egokian 
eta eraikitzailean moldatzeko aukera ematen duten atazen 
bidez garatzen dena» (Escamilla, 2008: 173).

Gaitasunak ulertzeko modu horrek garapen testuinguru 
bat izatea eskatzen digu. Ezinezkoa da ebaluatzea, ez bada-
go irakasteko eta ikasteko prozesuaren lan bat aurrez. 
Horregatik, gure ebaluazio probak eraikuntza proiektu 
baten osagarria dira, eta proiektu hori osatuta dago, bate-
tik, Ikaslearen liburuko oinarrizko ezagutzez, eta bestetik, 
liburu horretan ikasleek bizitzako egoerei aurre egitea eska-
tzen duten atazez, gaitasunen ikuspuntutik ezinbestekoa 
baita urrats hori egitea. Hasteko, gure proposamenaren 
erreferentzia teorikoak eta arau erreferentziak aurkeztuko 
ditugu eta, ondoren, erreferentzia horiek zer ildotan gauza-

tzen diren azalduko dugu, elementu bakoitzaren zeregina 
adierazita: irizpideak, adierazleak eta probak.

Zentzua, oinarriak eta araudia

PISA probak eta diagnostikorako probak ebaluazioan izaten 
ari diren eraginaren ondorioz, eta oinarrizko gaitasunak 
araudiari jarraiki aplikatzeko eta programazioko elementu 
guztiekin integratzeko beharrak eraginda, guztiz ezinbeste-
koa da:

• Zenbait helburu eta eduki gaitasunen ikuspegiaren arabe-
ra aurreikustea. 

• Atazak ikuspegi horretatik diseinatzea. 

• Atazak gauzatzeko baliabideak aukeratzea. 

• Gaitasunak eraikitzeko prozesua ebaluatzea. Ebaluazioa, 
gure ustez, hausnarketa, analisi kritikoa, balioespena eragi-
ten duen ekintza da, hobekuntza bultzatzen duena, finean.

Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoan, eta legea 
garatzen duten Errege Dekretuan eta curriculum dekretue-
tan, printzipio pedagogiko moduan agertzen da oinarrizko 
gaitasunetan hezteari garrantzi handia ematea. Xedapen 
horietan, ebaluazioa etengabeko prozesu gisa agertzen da, 
eta azpimarratzen dute ikasleak mailaz igotzeko erabakiak 
oinarrizko gaitasunak eta mailaren helburuak lortu diren ala 
ez kontuan izanda hartu behar direla. Erreferentzia zuzene-
na ebaluazio irizpideak dira.

Halaber, ezartzen dute diagnostikorako ebaluazio orokorrei 
dagokienez, Ebaluazio Institutuak eta hezkuntza adminis-
trazioetako organismoek, dagokien hezkuntza sistemaren 
ebaluazio orokorraren esparruan, autonomia erkidegoeta-
ko nahiz Estatuko ikasleei eta ikastetxeei buruzko datuak 
jaso tzea ahalbidetuko duten diagnostiko ebaluazio oroko-
rrak egiten lagunduko dutela. Ebaluazio horiek curriculu-
meko oinarrizko gaitasunei buruzkoak izango dira, eta 
Lehen Hezkuntzan zein Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan 
egingo dira.

Oinarrizko gaitasunen
ebaluazioa

Amparo Escamilla González



Stuffebeam eta Shinkfield (1993) autoreek azpimarratu dute 
ebaluazioa balio handiko tresna dela planei buruzko infor-
mazio erabilgarria identifikatzeko, bai eta planen helburuak, 
bitartekoak, prozesuak eta produktuak identifika tzeko ere. 
TIPP akronimoan laburbildu zuten (testuinguruaren, inputa-
ren, prozesuaren eta produktuaren ebaluazioa). Halaber, 
metaebaluazioaren garrantzia ere aldarrikatu dute; ebalua-
zio jarduerak berak etengabeko hausnarketa kritiko horren 
parte izan behar du: helburuak, bitartekoak eta egiten du-
gun lana ebaluazioen kalitatea egiaztatzeko eta baiezta tze-
ko ezinbesteko tresna gisa ebaluatu behar dira.

Zer ebaluatu behar da? Irizpideak eta adierazleak

Ebaluazio sistematikoa gauzatzerakoan, gure programa- 
zioaren erreferentziek bete egin behar dituzte araudiak (le-
geak, curriculumak eta ebaluazioari buruzko xedapenak) 
zehaztutako esparrua eta irakasleen lantaldeak ikastetxean, 
etapan, zikloan eta mailan lortutako akordioak. 

Ebaluazioari buruzko xedapenen arabera, oinarrizko errefe-
rentziak helburuak, gaitasunak eta ebaluazio irizpideak 
dira. Aipamen irekiak dira, inondik ere, eta gelako ikasleen 
testuinguruan interpretatu eta garatu beharko dira.  

Tenbrinken arabera (2006: 106-109), irizpideek honako bal-
dintza hauek bete behar dituzte:

1.  Ikastera zuzenduta egotea.

2.  Ikastearen emaitzak deskribatzea.

3.  Esplizituak izatea (argi adierazita egotea, anbiguotasunik 
gabe).

4.  Behatzeko modukoak izatea (ekintza aditzak —ariketa 
mentalak izan daitezke—).

Maila eta arlo bakoitzeko materialean erabili ditugun irizpi-
deek baldintza horiek betetzen dituzte. 

Gaur egun, gaitasunen ebaluazioa argitzeak eta oraintsu ai-
patu dugun akordio esparruan eta prozesuan zehazteak 
hainbeste kezkatzen gaituen garaiotan, betetze edo lor-
tze adierazleak funtsezko elementuak dira. «Bilakaera 
erakusten duten, adierazten duten, seinalatzen duten, age-
rian jar tzen duten elementuak» dira. Beraz, gaitasunen 
ebaluazioaren erreferente espezifikoa eta berezkoa dira. 
Honela definitu ditu Escamillak (2009: 209): «gaitasun jakin 
bati edo gehiagori dagokionez, jokaera ildo edo eredu  ego-
kia eta eraginkorra identifikatzen duten enuntziatuak. Ho-
rrekin batera, zuzen-zuzenean adierazten dute, modu ob-
jektibagarrian, zenbateraino agertzen diren». 

Betetze adierazleen formulazioa egitea gaitasunen eba-
luazioaren diseinuari kalitatezko erantzuna emateko mo-
dua da. Oinarrizko gaitasunen bidez justifikatzen da; eta 
gogoan izan behar da trebetasunak edo gaitasunak eza-
gutza osagarrietan oinarrituta ere eskura edo gara daitez-
keela. 

Adierazle multzoa azaltzean, adierazleen arrazoia eta era-
bilera identifikatuko ditugu, eta horrek adierazleen ezau-
garriei buruzko gogoeta egitera bultzatu behar gaitu. 
Hala, adierazleak ez dira lan testuinguru mekanikoetara 
eta zurrunetara mugatzen; aitzitik, honako ezaugarri 
hauek dituzte:
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• Eboluzioa/garapena dakarte.

• Aurrerabide maila objektibagarria dute. 

• Adostuta daude.

• Oinarrizko hainbat gaitasunekin lotuta daude.

• Transferentzia bultza dezakete; ikaste jarduerek eta gara-
tzeko prestatuta dauden ebaluazio jarduerek transferen-
tzia sustatzen dute (gradualki osatzen diren gaitasunak 
eta edukiak). 

Laburbilduz, betetze adierazleetan oinarrituta lan egiteak 
lorpenen integrazioa hautematen laguntzen du, eta hori 
da, hain zuzen, gaitasunen ebaluazioaren muina. Enuntzia-
tuek ikasketaren emaitzak esplizituki eta nabaritzeko mo-
duan deskribatu behar dituzte (Tenbrink, 2006).

Ebaluazioa egiteko teknikak. Proben egitekoa

Gaitasunen ebaluazioa ezagutzen ebaluazioaz harago doa, 
gai izateak ikasitakoa egoerak konpontzeko erabiltzea esan 
nahi baitu. 

Horrek esan nahi du gaitasunak irakasteko eta ikasteko 
atazak prestatuko eta landuko ditugula, eta behaketa 
sistematikoaren nahiz lanen analisiaren bidez eba-
luatuko ditugula. Teknika horiek plan batean egituratuta-
ko jardueren jarraipenaren bidez gauza daitezke. Horri 
buruz, hau dio Tenbrinkek (2006: 297): «Ez dago ikastea-
ri buruzko informazio iturri hoberik ikaste jarduerak be-
rak baino». 

Ikaslearen inplikazioa, parte hartzea, elkarlana, ahalegina, 
arreta, edukien funtzionalizazioa eta ezagutza teorikoen 
eta praktikoen integrazioa ebaluatzeak teknika horiek era-
biltzea eskatzen du.

Lanen behaketaren eta analisiaren osagarri taldeko komu-
nikazio eta eztabaida prozesuak eragingo dituzten 
teknikak erabiliko dira. 

Horien artean, aurrerapenak solasaldien, hizketaldien eta 
eztabaiden bidez hautemango diren hainbat saio mota  na-
barmentzen ditugu. Ataza horietan, zenbait eremu eta tes-
tuinguru zehaztuko dira, horiek ere familiako egoerekin, 
eskolako egoerekin eta egoera soziofamiliarrekin lotuta-
koak, hain zuzen.

Baina ikasleak lortzen ari direna laburbiltzeko, modu sin-
tetikoan adierazteko aukera emango diguten proba es-
pezifikoak ere behar ditugu. Gure materialean, hiru hilean 
behingo eta ikasturte amaierako probak bildu ditugu. 
Proba horiek, etengabeko ebaluazio printzipiora egoki-
tzeko, egindako lanekiko koherentziaz planteatu behar 
dira, eta, gainera, gaitasunen araberako ikuspegiak bere-
kin dakartzan baldintzak bete behar dituzte. Horrek eza-
gutzak erabiltzeko egoerak diseinatzeko gai izatea eska-
tzen du, egiazko ebaluazioa esaten zaionari lotutako 
egoerak diseinatzekoa. Monereok eta Castellók (2009) 
egiazko ebaluazioak izan beharko lituzkeen dimentsioak 
(horrela deritze) azaldu dituzte: errealismoa, garrantzia 
eta sozializazioa. Horrek esan nahi du gaitasunen ebalua-
zioarekin lotutako probetako atazek honako ezaugarri 
hauek izan behar dituztela:

• Errealismoa. Ebaluazio atazen baldintzek eta eskakizu-
nek eskolaz kanpoko bizitzan jarduera horrek berak di-
tuen baldintzen eta eskakizunen antzekoak izan behar 
dute.

• Garrantzia. Atazak eskatzen dituen gaitasunek erabilga-
rriak izan behar dute, epe laburrean edo ertainean, ikas-
leek parte har dezaketen eskolaz kanpoko jardueretarako.

• Sozializazioa. Ebaluazio atazak jarduera gertatu ohi den 
testuinguruari dagokion egoera (ingurua, hiztegia, ger-

Adierazleak kode honen arabera ebaluatuko dira:

B: beti | M: maiz | A: aldizka | I: inoiz ere ez



taerak) azaldu behar du, ikasleen sozializazio prozesuan 
modu eraginkorrean lagunduko duten gaitasunak eta tre-
betasunak garatzen laguntzeko.

Gure ebaluaziorako materialek zehatz-mehatz betetzen  di-
tuzte gaitasunak ebaluatzeko baldintzak. Hasteko, ebalua-
zio bat aurkezten dugu unitate bakoitzeko, jarrai tutasun 
eta prozesu printzipioa bermatzeko; bat dator ebalua-
zioaren prestakun tza izaerarekin ere. Proba horiek osa-
tzeko, hiruhileko bakoitzaren amaierakoak eta urte amaie-
rakoak daude, balio batutzailea gehitzen diotenak ikasleen 
ikaskuntza eraikuntzaren jarraipenari.

Balioespenen objektibotasuna bermatzeko 
erregistro tresnak

Ebaluatzeko teknikek ebaluazio sisteman beharrezkoak di-
ren sistematikotasuna eta zehaztasuna bermatuko dituzten 
tresna espezifikoak behar dituzte. 

Tresna guztien artean, honako hauek nabarmentzen dira: 
ikasgelako egunerokoak, paper zorroak (ikasleek lan na-
barmenenak gorde ditzaten) eta balioespen eskalak. 
Gure materialek horri buruzko proposamen bat dute: 
arlo eta hiruhileko bakoitzeko betetze adierazleak biltzen 
dituzte, eta amaierako proposamen bat ere badute. Lan-
dutako gaitasunak mailaz maila nola eskuratu erakusten 
duen informazioa jasotzeko aukera ematen dute eta, ho-
rretarako, zehaztuta eta gaitasuna garatzeko atazekin lo-
tuta agertzen dira. Tresna sistematikoa da, guztiz, eta 
harekin lotutako ebaluazio irizpideak ere identifikatzen 
ditu.

Proiektu honetan, lan handia egin dugu adierazleak disei-
natzen, baldintza horiek bete ditzaten. Ebaluaziorako mate-
rialek unitate bakoitzeko adierazleak biltzen dituzte; horie-
tako batzuk, trebetasunak identifikatzen dituztenak, 
orokortuz joaten dira hiruhileko bakoitzeko eta urteko adie-
razleetan, eta abilezia bihurtzen dira.
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Hau da adimen emozionala (AE): informazio afektiboa 
hautemateko, ebaluatzeko, adierazteko, ulertzeko, azter tze-
ko eta, hausnartuz, arautzeko ahalmena. Adimen horrek fe-
nomenologia afektibo deritzona erabiltzen du prozesamen-
duaren eduki gisa, eta fenomenologia hori emozioz, 
sentimenduz, emozio egoeraz eta gogo aldartez, maitasu-
nez, eta abarrez osatuta dago. Gardnerrek (1993, 1999, 
2002) garatutako Adimen Anitzen ereduan oinarrituta dago, 
eta pertsona barneko zein pertsona arteko adimenak nork 
bere buruan eta besteengan prozesu emozionalak identifika-
tzeko ahalmen gisa laburbiltzen ditu. Arrazoi  pedagogiko eta 
neuroanatomiko sendo-sendoak daude alfabetatze emozio-
nalaren beharra bermatzeko eta jus tifikatzeko.

Hezkuntzaren ikuspegitik, ikasleek adimen emozionala 
garatzea funtsezkoa da eskolako bizikidetzan eta izaera-
ren garapen integralean jarrera positiboak izateko:  zen-
bat eta handiagoa izan ikasleen adimen emozionala, or-
duan eta egokituagoak dira haien arteko harremanak 
(Schutte, Malouff, Bobik et al., 2001). Halaber, ongizate 
psikologikoa areagotzen du: autoestimu handiagoa, zo-
riontasun handiagoa, estutasun txikiagoa eta pentsamolde 
negatiboak bazterrean uztea (Fernández-Berrocal, Alcaide, 

Extremera eta Pizarro, 2002; Extremera, 2003). Eskolan ja-
rrera disruptiboa izatea irakaskuntzan ari direnen kezka 
nagusietakoa da; izan ere, egonkortasun emozionaleko giro 
egokian eman behar dituzte eskolak, ikasleek ikasteko. Ildo 
horretan, gaitasun emozional egokia izanik, gehiago kon-
trola daiteke oldarkortasuna eta hobeto kontrolatzen dira 
erantzun antisozialak (Extremera eta Fer nández-Berrocal, 
2004). Gaitasun emozionalak modulatzaile gisa joka tzen du 
ikasleen eskola errendimenduan: zenbat eta gaitasun 
emozional handiagoa izan —batez ere estresa gobernatze-
ko eta egokitzeko gai izateko—, orduan eta hobeto kontro-
latzen dira ikaskuntzan eta eskola errendimenduan eragiten 
duten abilezia kognitiboan. Horiek dira, beraz, besteak bes-
te, gaitasun emozionala garatzeko beharra justifikatzen du-
ten arrazoi pedagogikoak, hezkuntzaren helburu nagusie-
takoa lortzeko: izaeraren garapen integrala.

Hezkuntzarekin lotutako arrazoi horiez gain, kontuan har-
tu beharrekoa da LeDoux (1996, 1999, 2002) eta Damaso 
(1994, 2000) ikertzaileek adierazitakoa ere: ebidentzia 
neuroanatomikoen arabera, adimen emozionala garu-
neko neokortex prefrontal eta sistema linbiko egituren ar-
teko zirkuitu neurologikoetan dagoela. Sistema linbikoa-
ren erreakzioak ia ez dira kontzienteak, eta neokortex 
prefrontalak kudeatu egin behar ditu: hor gertatzen da 
emozioen  eta adimenaren arteko zirkulazioa. Beraz, 
zirkuitu neurologiko horien ezarpenak eta haien funtzio-
naltasunak finkatzen dute emozioak eta sentimenduak 
hautematen ikastea, emozio eta sentimendu horiek balo-
ratzea eta behar bezala adieraztea, ezagutza emozionala, 
emozio positiboak funtzio kognitiboen zerbitzura erabil-
tzea eta erreakzio emozionalekin eta gogo aldarteekin zer 
egin modu  adimentsuan erabiltzea edo kudeatzea; hau 
da, zirkuitu neurologiko horietan dago adimen emoziona-
la garunean. Hortaz, curriculumaren ikaskuntza intentzio-
nalaren eta sistematizatuaren bidez garatuko ditu ikasleak 
abilezia emozionalak.

Adimen

emozionala
Antonio Vallés



Irakaskuntzaren ikuspegitik, hezkuntza emozionalak ira-
kasteko eta ikasteko prozesuaren parte izan behar du. Ho-
rretarako, irakasleak ikasleei emozionalki zentzuduna den 
jokaeraren osagaiak eta edukiak transmitituko dizkien ere-
dua hartu behar du. Hona hemen profil horren ezaugarriak: 
alde batetik, irakasleak berak egonkortasun emozionala 
izan behar du, hau da, oreka afektiboa izan behar du, ikas-
leek enpatiaz entzutearen eta ulertzearen eredua izateko 
harengan; bestetik, irakasleak aurre egite emozionalaren 
eredu izan behar du, ikasleek beren pentsamenduak, emo-
zioak eta sentimenduak kudeatzen ikas dezaten. Irakasleak 
aurre egiteko estiloen eredu bihurtzen dira ikasleekin jardu-
tean. Mehatxuari, antsietateari, beldurrari, tristurari eta 
beste emozio egoera batzuei aurre egiteko moduen eredu 
bihurtzen dira, eta erabilitako hizkuntza motaren bidez dira 
eredu; adibidez: «Oraindik ez al zara hori ikasteko gai izan? 
edota «Ez kezkatu, lagunduko dizut eta hobeto ikasiko 
duzu, ziur» adierazpenek emozio egoerak eta zailtasunei 
aurre egiteko moduak sortzen dituzte.

Irakasleen profil emozionalaren beste ezaugarri bat enpatia 
ahalmena izatea da. Adimen emozionalaren funtsezko osa-
gai horretan gaitasuna izateak hauxe eskatzen du:

• Ikasleen behar emozionalak, motibazioak, interesak eta 
helburuak hautematea. 

• Ikuspegi ugari ulertzeko sentikortasuna izatea.

• Ikasleei helburu pertsonalak ezar ditzaten laguntzea. 

• Pertsonen arteko harreman egokiak bultzatuko dituen 
giro emozionala ezartzea. 

• Ikasleei emozioekin eta sentimenduekin zerikusia duten 
zailtasunak zentzuz kudeatzen irakastea.

Tutoreak, profil emozionalaren ezaugarri horiek edukitzeaz 
gain, lankide tzako metodologiak erabiltzeko gai izan behar 
du, gatazkak konpontzen eta hezkuntzan bitartekari lanak 
egiten aditua izan behar du, eta giza balioak sustatu behar 
ditu. 

Azaldutako arra-
zoiek eta profil emo-
zional egokiak age-
rian jartzen dute 
hezkuntza emozio-
nala ikasleen gaita-
sun emozionala ga-
ratzeko funtsezko 
eragile tzat jo behar 
dela. Jokabidearen hiru dimentsioek (portaera, ezagutza 
eta afektibitatea) hezkuntza programa guztietan txertatuta 
egon behar dute, eta, horregatik, alfabetatze emozional 
hori autoestimuaren garapenak (garapen kognitiboa), 
gaitasun sozialak (portaeraren garapena) eta balioetan 
hezteak (dimentsio moralaren garapena) osatu behar dute. 
Osagai horiek guztiak integratzeak benetako adimen emo-
zionala aberastuko eta sustatuko du.

Bibliografia
FERNÁNDEZ BERROCAL, P.; RAMOS, N. (2002): Corazones inteli-

gentes, Kairós, Madril.

GOLEMAN, D. (1996): La Inteligencia Emocional, Kairós,  Madril.

SHAPIRO, L. (1997): La inteligencia emocional en los niños, 
Grupo Zeta, Bilbo.

VALLÉS, A.; VALLÉS, C. (1999): Desarrollando la Inteligencia 
Emocional, 5 lib., EOS, Madril.

— (2000): Inteligencia Emocional, aplicaciones educati-
vas, EOS, Madril.

— (2003): Psicopedagogía de la Inteligencia Emocional, 
Promolibro, Valentzia.

— (2007): La Inteligencia Emocional de los padres y de los 
hijos, Pirámide, Madril.

VÁZQUEZ, C.; AVIA, M. D. (1999): Optimismo inteligente, Pirá-
mide, Madril.



26  Proposamen didaktikoa 

Ikastaldea modu kooperatiboan antolatzea ez da lan erraza, 
ez horixe; batzuetan, ametsa dirudi tenkak, lehiak eta baz-
terkeria nagusi diren ikastaldeetan, ikasleek elkarri  lagun-
tzea irakasleak emandakoa ikasteko. Askotan, ikastaldea 
lankidetzarako egituratzeko, lehenik eta behin, taldea pix-
kana-pixkana ikasteko komunitate bihurtu beharko da, eta 
horretarako, irakasleak talde osoan esku hartu beharko du. 
Ikastaldeak kolektibitate hutsa izateari utzi behar dio; one-
nean, espazio bera soilik partekatzen duen eta, okerrenean, 
elkarren arteko tenka asko dituen pertsona multzo izateari 
utzi behar dio, eta komunitate txiki bihurtu behar du. Talde-
kideek elkarrekiko interesa dutenean hasten da taldea ko-
munitate izaten; alegia, konturatzen direnean batzen dituz-
ten helburuak dituztela —eskolako edukiak ikastea— eta 
helburuak errazago lortuko dituztela elkarri lagunduta.

1. Zer da lankidetzako ikaskuntza? 

Ikasteko komunitate txiki bihurtu den ikastaldean, lankide-
tzako ikaskuntza ikasle talde txikien (3-5 ikaslez osatutako 
taldeen) erabilera didaktikoa da, ahalik eta onura handiena 
ateratzeko ikasleen arteko aldi bereko eragin trukeari eta 
guztien parte hartze orekatuari, ikasleek, beren ahalbidea-
ren arabera, ahalik eta gehien ikas dezaten eta, horrez gain, 
taldean lan egiten ikas dezaten (Johnson, Johnson eta Ho-
lubec, 1999; Kagan, 1999). Talde horien —oinarrizko talde 
izenekoen— funtsezko ezaugarrietako bat heterogeneota-
suna da, zentzu guztietan: generoan, motibazioan, errendi-
menduan, kulturan, eta abarrean.1

Lankidetzako ikaskuntzako taldeko kide den orok erantzu-
kizun bikoitza du: batetik, irakasleek irakasten dietena ikasi 
behar dute; baina, bestetik, ikasten lagundu behar diete tal-
dekideei.

1  Taldeen eta horien prestakuntzaren deskribapen zehatzagoa lor-
tzeko, kontsultatu D. W. Johnson, R. T. Johnson, E. J. Holubec 
(1999) eta P. Pujolàs (2004).

Kontua ez da gela bateko ikasleek, noizean behin, taldeko 
lanen bat egitea, lan taldetan modu iraunkorrean eta egon-
korrean antolatuta egotea baizik, batez ere, elkarrekin ikas-
teko, eta, noizbehinka, egokitzen bada, denen artean lanen 
bat egiteko.

Bi dira lankidetzako ikaskuntzaren oinarri nagusiak: alde 
batetik, ikasleen protagonismoa eta parte hartze aktiboa, 
eta, bestetik, irakasteko erantzukizun partekatua, lankide-
tza eta elkarri laguntzea. Izan ere, batetik, ikasteak ikas-
leen parte hartze zuzena eta aktiboa eskatzen du. 
Inork ezin du besteen ordez ikasi, ikastea ez baita ikusle 
huts gisa joan gaitezkeen kirol ikuskizun bat. Eta, bestetik, 
lankidetzak eta elkarri laguntzeak, modu egokian egiten 
baldin badira, ikaskuntza maila askoz handiagoa lortzeko 
aukera ematen dute.

Oinarrizko bi printzipio horiek betez gero, eta zer neurri-
tan betetzen diren kontuan hartuta, ikasteko oso egokia 
den giroa lortzen da apurka-apurka ikasgelan, ikasleek 
modu eraginkorrean ikasteko ezinbestekoak diren baldin-
tzak,  baldintza emozionalak zein harreman baldintzak, 
lortzen direlako.

Beraz, ikasteko komunitate txiki bihurtutako ikastaldearen 
filosofia honelako esaldiek jasoko dute: «Denek denengan-

Lankidetzako 
ikaskuntza

Pere Pujolàs Maset



dik ikasten dugu»; «Hemen guztiontzako lekua dago»2; 
«Nire ahalmenaren arabera, ikasteko eskubidea dut. Horrek 
esan nahi du inork ezin didala ezizenik jarri nire ikasteko 
moduagatik»; «Ni neu izateko eskubidea dut. Inork ez du 
nirekin bidegabekeriaz jokatuko, ez azalaren koloreagatik, 
ez pisuagatik, ez garaieragatik, ez neska ala mutila izatea-
gatik, ez eta itxuragatik ere»3. Ez dira ikasgelako hormak 
apain tzen dituzten esaldi polit edo eslogan hutsak, guztiz 
barneratuta behar luketen edukiak baizik, ikasle guzti-guz-
tiek bere egin dituztenak, ikastalde osoaren gogoetaren 
emaitza, beharbada, sortutako gatazka baten ondoriozkoa, 
talde osoak hausnartzea eskatu duen gatazka baten ondo-
riozkoa, hain zuzen ere.

2. Lankidetzako ikaskuntzaren onurak 

Ikasleen jarduerako lankidetzako egitura gure ikastaldeetan 
txertatzea eta lankidetzako ikaskuntzako taldeak arlo guztie-
tako edukiak irakasteko eskuarki erabiltzea lan neke tsua da, 
zalantzarik gabe, aldaketa handiak egin behar izaten baitira 
irakasleon lanean. Baina saiatzeak merezi du, inondik ere, 
ikasleen ikasteko prozesuan ere hobekuntza handiak lortzen 
baitira. Horregatik, beharbada, komenigarria litzateke, labur
-labur besterik ez bada ere, gogoratzea identifikatutako hiru 
ikasketa egituren (indibidualista, lehiakorra eta kooperatiboa) 
eraginkortasuna alderatzen duten zenbait azterketaren emai-
tzak. Hainbat eta hainbat azterketak4 lankidetzako ikaskun-
tzak honako onura hauek dakartzala frogatzen dute:

•  Lankidetzako ikaskuntzako esperientziek, ikasketa indibi-
dualistekin eta lehiakorrekin alderatuta, harreman askoz 
positiboagoak sortzea eragiten dute, kidetasuna, arreta, 
adeitasuna eta elkarrekiko begirunea ezaugarri dituzten 
harremanak sortzea.

2  Ikusi P. González Rodríguez (2000).
3  Ikusi S. Stainback, W. Stainback eta H. J. Jackson (1999).
4  Ikusi, adibidez, azterketa horien laburpena honako lan hauetan: 
Coll, 1984; Ovejero, 1990; Parrilla, 1992; Johnson eta Johnson, 
1997; Johnson, Johnson eta Holubec, 1999; Stainback, S. B., 2001

• Ikasleen arteko jarrera positibo horiek ikasleek irakaslee-
kin eta ikastetxeko talde osoarekin dituzten harremaneta-
ra hedatzen dira.

• Ikasketa jarduerak lankidetzaz jarduteko moduan anto la-
tuta, antolabide lehiakorrak eta indibidualistak baino  as-
koz errendimendu eta produktibitate handiagoa 
lortzen dute parte hartzaileek.

• Lankidetzako estrategiek ikasle guztiek ikastea errazten 
dute: ez ikasteko arazo handienak dituztenek soilik, baita 
ikasteko gaitasun handiena dutenek ere.

• Irakasteko lankidetzako metodoek desberdintasunak 
onartzen laguntzen dute, eta desberdintasunak errespe-
tatzen, bai ikasle arruntek, bai eta integratutako ikasleek 
ere.

• Lankidetzako metodoek aukera berriak ematen dizkiete 
irakasleei. Hala, aukera ematen dute ikasleei arreta per-
tsonalizatua emateko eta irakasle tutorearekin edo dago-
kion arloko irakaslearekin batera lan egiten duten beste 
profesional batzuk ikasgelan sartzeko (hezkuntza berezi-
ko irakasleak, psikopedagogoak...).

Johnson eta Johnson egileek sakon aztertu dute ikastearen 
lankidetzako egituratzea, eta zera diote: «Hainbeste ikerlan 
izanda, harrigarria da ikastaldeen praktikak oraindik ere 
ikasketa lehiakorrera eta indibidualistara zuzenduta egotea. 
Bada garaia ikerketen arabera irakasteko eraginkorra dena-
ren eta irakasleek benetan egiten dutenaren arteko desa-
dostasunak murrizteko».5

5  Johnson, R. T. eta Johnson, D. W. (1997): «Una visió global de 
l’aprenentatge cooperatiu». Suports. Revista Catalana d’Educa-
ció Es pecial i Atenció a la Diversitat, 1. lib., 1. zk., 62. or.



28  Proposamen didaktikoa 

3.  Lankidetzako ikaskuntza inplementatzeko 
esku-hartze eremuak 

Azaldu berri dugun guztian oinarrituta, argi ikusten da 
bide horretan aurrera egiteko aukera emango diguten ba-
liabide didaktikoak bilatu, garatu eta egokitu behar direla, 
ikastalde bateko ikasleek lankidetzan ikasteko aukera gero 
eta egingarriagoa izan dadin, hots, utopia hutsean gera ez 
 dadin.

Baliabide didaktiko horiek hertsiki lotuta dauden hiru esku- 
hartze eremutan banatuta daude:

a)  Lehen esku-hartze eremuak (A esku-hartze eremua) 
taldearen kohesioarekin lotutako ekintza guztiak bil-
tzen ditu, eta, apurka-apurka, ikasleek talde kontzientzia 
hartzea du helburu, ikasteko komunitate bihurtzea. 

   Ikastaldearen kohesioa eta ikasgelan ikasteko giro egokia 
izatea ezinbesteko baldintzak dira jardueraren lankide-
tzako egitura aplikatzeko, baina hori ez da nahi koa, 
inondik ere. Taldeak gutxieneko kohesiorik ez badu, ikas-
le gehienen artean afektibitaterako eta elkarri laguntze-
ko joerarik ez badago, zaila da taldean lan egitea, zaila 
da ikastaldeko lehena zein den erabakitzeko elkarren ar-
tean lehiatu ordez, ahalik eta gehien ikasteko elkarri la-
guntzen aritzea. Beraz, tutore tzan emandako tarteetan 
oso garrantzitsua izango da jolas kooperatiboak erabil-
tzea, bai eta kohesioa nahiz ikasteko giro egokia bultza-
tuko duten beste dinamika batzuk erabiltzea ere.

b)  Bigarren esku-hartze eremuak (B esku-hartze eremua) 
talde lana irakasteko baliabide gisa erabiltzen duten 
jarduerak hartzen ditu. Hona hemen jarduera horien hel-
burua: ikasleek, talde lanean jardunez, elkarri lagunduz, 
eskolako edukiak hobeto ikastea. Lehen Hezkuntzako 
lehen zikloan lehenengo bi esku-hartze eremu horiek 
landu genituen nagusiki, irakasleek talde lanaren baliabi-
dea gero eta gehiago erabil zezaten, ikasleek curriculu-
meko arloetan ezarritako ikasketa jarduerak ikasgelan 
egin behar zituztenean.

c)   Hirugarren esku-hartze eremuak (C esku-hartze ere-
mua) honako ideia hau du oinarri: talde lana, irakasteko 
baliabidea izateaz gain, irakatsi beharreko edukia ere 
bada, eta ikasleei, esplizituki eta sistematikoki, taldean 
lan egiten irakasteko jarduerak biltzen ditu. Eremu hau 
landuko dugu nagusiki Lehen Hezkuntzako bigarren eta 
hirugarren zikloetan. 

4.  Lankidetzako ikaskuntzako taldeak osatzea eta 
eratzea 

Lankidetzako ikasketako taldeak, eskuarki, lau ikasle izan 
behar ditu, gehienez ere bost. Taldeen osaerak heteroge-
neoa izan behar du generoari, etniari, interesei, gaitasunei, 
motibazioari, gustuei eta errendimenduari dagokienez. No-
labait ere, talde bakoitzak ikastaldearen ezaugarri berberak 
izan behar ditu. Gaitasunei eta errendimenduari dagokie-
nez, gomenda tzen da taldeko ikasle batek errendimendura-
ko gaitasun handia izatea, beste bik, ertaina, eta beste ba-
tek, maila apalagoa.

Beharrezkotzat jo dugun heterogeneotasuna bermatzeko, 
ohikoena ikasleak taldeka banatzen dituena irakaslea izatea 
da, ikasleen zaletasunak eta elkarren artean izan daitezkeen 
bateraezintasunak aintzat hartuta, jakina. Horretarako, test 
soziometrikoen bidez lortutako informazioa balia daiteke, 
esate baterako. Soziograma baino metodo soilago bat ere 
bada: ikasleei galdetzea zer hiru ikaskiderekin lan egin nahi-
ko luketen. Horrek gutxienek aukeratu dituzten ikasleak 
edo inork aukeratu ez dituenak zein diren jakiteko aukera 
ematen du. Irakasleak ondo pentsatu behar du ikasle horiek 
zer taldetan sartu, eta gutxien aukeratutako hark berak au-
keratu duen ikasle batekin, hura —irakasleak behar bezala 
gidatuta— taldean integratzen laguntzeko prest dagoen 
norbaitekin jartzen ahalegindu behar du.

Hona hemen oinarrizko taldeak osatzeko usuen erabiltzen 
den moduetako bat: ikastaldeko haurrak hiru ilaratan ba- 
natzen dira. Alde bateko ilaran ikasleen laurdena jarriko dira 



(osatu nahi ditugun laukote adina ikasle, hau da, ikasleen ko-
purua zati lau eginda lortzen den kopurua), arlo guztietan 
gaitasun handiena duten ikasleak aukeratzen ahaleginduta 
(ez errendimendu handiena dutenak soilik, baita motibatue-
nak, besteak motibatzeko eta animatzeko gaitasun handiena 
dutenak edo taldea aurrerantz eramaten dutenak ere).

Beste aldeko ilaran laguntza gehien behar duten ikasleek 
osatutako laurdena jarriko dugu. Erdiko ilaran, berriz, gaine-
rako bi laurdenak jarriko dira (ikastaldearen beste erdia, ale-
gia). Talde bakoitza lehen ilarako ikasle batek, erdiko ilarako 
bi ikaslek eta hirugarren ilarako beste batek osatuko dute. 
Horrez gain, gainerako aldagaietan ere oreka bilatu behar 
da: generoan, etnian, eta abar.

5. Lankidetzako ikaskuntza gure proiektuan

Aurrez esandako guztia gauzatzeko, gure proiektuak lanki-
detzako ikaskuntzaren proposamen bat edo bi dauzka uni-
tate bakoitzerako eta beste bat hiruhileko bakoitzerako. 

Alde batetik, unitate bakoitzean jarduera bat edo bi propo-
satuko dira; jarduera hori banaka egin daiteke, baina lanki-
de tzan arituz ere egin daiteke. Proposamen horiek  iko-

noaren bidez daude adierazita Ikaslearen liburuan, eta gida 
honetako ustiapen didaktikoan planteamendu horren ara-
berako proposamen labur bat dago.

Beste alde batetik, gogorarazi nahi dugu lantegi horien hel-
burua ez dela ikasleek zerbait taldean egitea soilik; taldean 
lan egiten ikastea ere bada helburua, helburu nagusia. 
Talde lanean jarduteko, beharrezkoa da bermatzea taldeki-
de guztiek modu orekatuan parte hartzen dutela (parte 
hartze orekatua) eta elkarren artean jarduten dutela (aldi-
bereko elkarrekintza). Lankidetzako egitura bat erabil tzeak 
bi baldintza horiek bermatzen ditu nolabait, lehen zikloko 
lantegietan ikusi ahal izan zen moduan. 

Bigarren zikloko lantegiekin, aurrekoei gehitu beharreko 
beste bi baldintzatan sakondu nahi dugu: elkarrekiko 
mendekotasun positiboan eta erantzukizun zibilean.

Horretarako, komeniko litzateke talde berberak izatea ikas-
turte osoan zehar, gutxieneko antolaketa batekin, eta talde 
bakoitzak bere funtzionamendua nolakoa izan den berri-
kustea lantegi bakoitzaren amaieran.

Taldeen antolaketa

• Talde bakoitzak izen bat eduki behar du.

•  Talde bakoitzak karpeta bat edukiko du bere izenarekin, 
eta sortutako dokumentuak eta lantegi bakoitzaren berri-
kusketak gordeko ditu han. 

•  Taldekide bakoitzak kargu hauetako bat izango du, eta 
kargu horri dagozkion funtzioak bete beharko ditu (egin-
kizunen elkarrekiko mendekotasun positiboa):

 –  Koordinatzailea: argi dauka zer egin behar den, eta 
taldekideei azaltzen die. Urrats bakoitzean adierazitako 
egitura betetzen dela bermatu behar du.

 –  Idazkaria: ahots tonua kontrolatzen du, eta lantegiaren 
ebaluazio orria betetzen du. 

 –  Arduraduna: taldearen karpetan gordetzen ditu sortu-
tako dokumentuak.
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 –  Laguntzailea: taldekideren bat ez bada eskolara etor-
tzen, haren funtzioak bete behar ditu.

Lantegiaren antolaketa

Lantegia hasi baino egun batzuk lehenago, taldekide bakoi-
tzak zer kargu izango duen erabaki beharko da, eta bakoi-
tzak argi izan beharko ditu bete beharreko funtzioak.  

Lantegian zehar, bakoitzak arduraz bete beharko ditu bere 
karguari dagozkion funtzioak.

Lantegia amaitzean, eginkizun bakoitzari dagozkion fun-
tzioak nola bete diren berrikusiko dute ikasleek, taldearen 
funtzionamendua hobetuz joateko hurrengo lantegietan. 
Irakasleak, nota jartzean, lantegian egin dutena ebalua-
tzeaz gain, taldean nola lan egin duten ere ebaluatu behar-
ko du.

Interesgarria da lankidetzan aritzeko lantegi bat egitea  hi-
ruhileko bakoitzaren amaieran, lankidetzako ikaskuntza lan-
tzeko. Nolanahi ere, ikasgelako jarduerak era horretan an-
tola tzeak ikasleen ikaskuntzarako dituen onura guztiak 
lortzeko, beharrezkoa da sarriago antolatzea ikasleak lanki-
detzan ari tzeko egituretan.

Alde horretatik, noizbehinka dokumentu honetan aurkez-
ten dugun lankidetzako egituraren bat aplikatzea (progra-
matuta dauden hiru hilean behingo lantegietan eta jardue-
retan erabiltzeaz gain) lagungarria izan daiteke irakasleak 
konfiantza hartzeko egitura horiekin, eta gero eta gehiago 
erabiltzeko. 

Lantegiaren berrikusketa

Lantegia amaitzean, eginkizun bakoitzari dagozkion fun-
tzioak nola bete diren berrikusiko dute ikasleek, taldearen 
funtzionamendua hobetuz joateko hurrengo lantegietan. Ira-
kasleak, nota jartzean, lantegian egin dutena ebalua tzeaz 
gain, taldean nola lan egin duten ere ebaluatu beharko du.

HB O OO

Modu orekatuan hartu al dugu parte 
guztiok lantegian?

Elkarrekin hitz egin al dugu, elkarri 
lagundu al diogu eta elkarri 
zuzenketak egin al dizkiogu, guztiok 
jarduerak ongi egingo genituela 
ziurtatzeko?

HB = Hobetu beharra O = Ongi OO = Oso ongi

Idazkariak honako balorazio hauek idatziko ditu: 

Kargua Hobetu beharra 
daukat, 
...lako

Ongi egin du, 
…lako

Koordinatzailea

Idazkaria

Arduraduna

Laguntzailea

Arduradunak taldearen karpetan gordeko ditu sortutako 
dokumentuak, bai eta taldearen amaierako ebaluazioa ere.  

Interesgarria da lankidetzan aritzeko lantegi bat egitea  hi-
ruhileko bakoitzaren amaieran, lankidetzako ikaskuntza lan-
tzeko. Nolanahi ere, ikasgelako jarduerak era horretan an-
tola tzeak ikasleen ikaskuntzarako dituen onura guztiak 
lortzeko, beharrezkoa da sarriago antolatzea ikasleak lanki-
detzan ari tzeko egituretan.

Alde horretatik, noizbehinka dokumentu honetan aurkez-
ten dugun lankidetzako egituraren bat aplikatzea (progra-
matuta dauden hiru hilean behingo lantegietan eta jardue-
retan erabiltzeaz gain) lagungarria izan daiteke irakasleak 
konfiantza hartzeko egitura horiekin, eta gero eta gehiago 
erabiltzeko.



6. Jardueraren lankidetzako egiturak

Hainbat esperientziaren bidez egiaztatu ahal izan dugunez, 
jardueraren lankidetzako egiturak guztiz beharrezkoak dira, 
ikasleei, besterik gabe, egin behar dutena taldean egiteko 
esaten badiegu (taldean lan egiteko beharrari buruz kon-
tzientzia harrarazi eta taldeka antolatzen lagundu ondoren 
ere), ez baitute jakingo nola egin: batzuk beren ikuspegia 
inposatzen saiatuko dira (gauzak haiek uste duten erara 
egiten ez badira, zuzenak ez direla baderitzote); beste ba-
tzuek jardueraren emaitza koadernoan idatzi nahiko dute, 
besterik gabe, jarduera egina izatea eta jarduera egiten jaki-
tea gauza berbera izango balitz bezala.

Lankidetzako egitura bat erabiltzeak bermatu egiten du, lan 
egitean elkarrekin jarduten duten taldekide guztien arte-
ko aldi bereko eragin trukea eta berdintasunezko par-
te hartzea (guztiek baldintza berak izanda parte hartzeko 
aukera dute, taldekide batek edo gutxik protagonismo guz-
tia bereganatu eta jarduerak berak bakarrik egin gabe).

Lankidetzako egitura guztiak ez dira berdinak izaten, ba tzuk 
soilak izaten dira, eta beste batzuk, berriz, konplexuak. Egi-
tura soilak eskola saio bakarrean gauza daitezke, oso erra-
zak baitira, bai ikasten, bai eta aplikatzen ere. Egitura kon-
plexuenak, berriz, eskola saio bat baino gehiagotan aplikatu 
behar dira —lankidetzako teknika ere esaten zaie—.

Lankidetzako egiturek, berez, ez dute edukirik. Izenak be-
rak adierazten duen moduan, egiturak besterik ez dira, cu-
rriculumeko edozein arlotako eduki jakin batzuk lantzeko 
aplikatzen diren egiturak. Lankidetzako egitura soila, 
arlo jakin bateko ikaskuntza eduki bat lantzeko erabilitakoa, 
iraupen txikiko ikaskuntza jarduera da: matematikako edu-
kiak lantzeko aplikatzen baldin bada, matematikako jardue-
ra bihurtuko da; hizkuntzako edukiak lantzeko aplikatzen 
bada, berriz, hizkuntzako jarduera izango da, eta abar.

7. Lankidetzako egitura soil batzuk

Ondoren, irakasleek pixkanaka txerta ditzaketen lankidetzako 
egitura soil batzuk deskribatuko ditugu. Egitura horien bidez, 
erraza da funtsean ikasleen arteko eragin trukerik ia ez dagoen 
jarduera indibidualak (testuak irakurtzea, ikastalde osoarentza-
ko galdera irekiak, galdeketei erantzutea, jarduerak egitea, ika-
sitako gaia laburbiltzea...) taldeko jarduera bihurtzea, talde txi-
kitan (lankidetzako taldetan) egiteko moduko jarduera 
bihurtzea. Eta, horrenbestez, berdintasunezko parte hartzea 
sustatu, eta ahalik eta gehien baliatuko da, jarduera horiek 
egitean, ikasleen artean sortzen den eragin trukea.

7.1. Binaka lan egitea

Oso egitura soila da. Lau kideko taldearen barruan binaka 
lan egitean datza (edo bikote batean eta hirukote batean 
banatuta, taldeak bost kide baditu). Baina bikoteek ez dute 
aldi berean, bakoitzak berea eginez, lan egingo, txandaka 
baizik: batek diktatzen duen bitartean, besteak idatzi egin-
go du; batek agindua irakurtzen duen bitartean, besteak 
agindutako ekintza burutuko du, eta abar. Jarduera berean, 
bikotekideek zereginak trukatuko dituzte (lehen, diktatzen 
ari zenak, orain, idatzi egingo du; lehen, ekintza burutzen 
zuenak, orain, agindua irakurriko du, eta abar) eta bikoteak 
ere aldatu egingo dira. Hala, talde beraren barruan, kide 
guztiek gainerako guztiekin aritzeko aukera dute, eta guz-
tiek parte hartzeko aukera berak dituzte.
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Lau kideko taldeetan (1, 2, 3 eta 4) binakako zenbait konbi- 
nazio egin daitezke, jardueran zehar edo egitura horrekin 
egiten diren hurrenez hurrengo jardueretan txandakatuz 
joango direnak: 1-2 eta 3-4; 1-3 eta 2-4; 1-4 eta 2-3.

7.2. 1-2-46

Irakasleak galdera bat egingo dio ikastalde guztiari; adibi-
dez, eman berri dien azalpena zenbateraino ulertu duten 
ikusteko galdera bat egingo die. Oinarrizko taldearen ba-
rruan, lehenik, bakoitzak (1) irakasleak egin duen galdera-
ren erantzun zuzena zein den pentsatuko du. Bigarrenik, 
binaka jarriko dira (2), erantzunak trukatu eta horiei buruz 
jardungo dute, eta bi erantzunak bakarrean bilduko dituzte. 
Hirugarrenik, talde osoak (4), taldeko bi bikoteek emandako 
erantzunak erakutsi ondoren, egin zaien galderaren eran-
tzun egokiena osatuko dute.

7.3. Arkatzak erdira7

Irakasleak oinarrizko taldeak dituen kide (gehienetan lau ki-
dekoak izaten dira) adina galdera edo jarduera dituen orri 
bana emango die taldeei. Ikasle bakoitzak galdera edo jar-
duera horietako baten ardura hartu beharko du (ozen iraku-
rriko du, taldekide guztiek informazioa eta iritzia ematen 
dutela ziurtatu behar du, eta denen artean adostutako 
erantzuna guztiek dakitela eta ulertzen dutela egiaztatuko 
du).

Ondoren, jardueren ordena zehaztuko da. Ikasle batek bere 
galdera edo jarduera ozen irakurtzen duenean, eta guztien 
artean jarduera nola egin eta erantzun zuzena zein den era-
bakitzen dutenean, arkatzak (taldeko guztienak) mahaiaren 
erdian jarriko dituzte, argi adierazteko une horretan hitz 

6  www.cooperative.learning gunetik moldatua.
7  Nadia Aguiar Baixaulik, C. R. A. Río Aragón, Bailo (Huesca) eta 
María Jesús Tallón Medranok, CEIP Puente Sardas, Sabiñánigo 
(Huesca) sortutako egitura.

egiteko eta entzuteko aukera soilik dagoela eta ezin dela 
idatzi. Guztiek garbi dutenean jarduera horretan zer egin 
behar den edo nola erantzun behar den, bakoitzak bere 
arkatza hartu, eta idatzi edo egin egingo du bere koader-
noan jarduera. Une horretan ezin da hitz egin, idatzi bes-
terik ez.

Ondoren, arkatzak berriro mahai erdian jarriko dituzte, eta 
berdin egingo dute hurrengo galderarekin edo jarduerare-
kin, baina beste taldekide baten ardurapean. 

Dinamika hori 8.1 (Buru hausgarriak) eta 8.2 (Ikerketa tal-
deak) lankidetzako egiturekin konbina daiteke.

7.4. Folio birakaria8

Irakasleak egiteko bat emango die oinarrizko taldeei. 
Adibidez: hitz zerrenda bat osatzea; ipuin bat idaztea; 
gai jakin bati buruz dakitena biltzea, gaiari buruz aldez 
aurretik zer dakiten jakiteko; irakurri duten testuaren edo 
ikasi duten gaiaren ideia nagusia esaldi batean laburbil-
tzea, eta abar. Taldekideetako bat bere ekarpena folio 
birakari batean idazten hasiko da, eta, ondoren, erlojua-
ren orratzen noranzkoan, alboko kideari pasako dio, hark 
bere ekarpena idatz dezan. Eta horrela egingo dute gai-
nerako kideek ere, taldekide guztiek egitekoaren ebaz-
penean parte hartu arte. Batek idazten duen bitartean, 
gainerako taldekideek adi egon behar dute, ondo ari den 
begiratu behar dute, eta, beharrezko iritziz gero, zuzen-
du egingo diote.

Ikasle bakoitzak bere zatia kolore jakin bateko arkatzez 
idatz dezake (folioaren goiko aldean beren izena idazteko 
erabili duten bera), eta, hala, bakoitzaren ekarpena begi hu-
tsez ikusiko da.

8  Spencer Kaganen lanetik moldatua. www.kaganonline.com 
webguneak ikastaldea lankidetzako moduan antolatzeko balia-
bide asko biltzen ditu.



7.5. Hitzen jokoa9

Irakasleak lantzen ari diren gaiari edo landu berri dutenari bu-
ruzko zenbait giltza hitz idatziko ditu arbelean. Oinarrizko tal-
de bakoitzean, ikasleek esaldi bat osatu behar dute, hitz ho-
riek erabilita, edo hitzen atzean dagoen ideia adieraziko dute.

Ondoren, ezarritako hurrenkeran, ikasle bakoitzak idatzi 
duen esaldia erakutsiko du, eta besteek esaldia zuzendu, 
argitu eta osatu egingo dute. Ondoren, irizpide logiko ba-
ten arabera ordenatuko dituzte, eta kideetako batek esal-
diak garbian jarriko ditu.

Bi aukera daude: giltza hitzak berdinak izatea talde guztientzat 
edota oinarrizko talde bakoitzak giltza hitzen zerrenda bat iza-
tea. Talde bakoitzaren giltza hitzekin osatutako esaldiak edo 
ideiak, bateratu ondoren, landutako gaiaren sintesia izango dira.

8. Lankidetzako teknika batzuk

Orain, lankidetzako egitura konplexu ezagunenetako bi 
deskribatuko ditugu, lankidetzako teknika ere deituak.

8.1. Buru hausgarriak10

• Ikasleak lau edo bost kideko talde heterogeneoetan ba-
natuko ditugu.

• Ikasi beharreko materiala taldekideen kopuruaren arabera 
zatituko da, taldekide bezainbeste zati egon daitezen. 
Hartara, taldekide bakoitzak talde guztiek ikasi beharreko 
gaiaren informazioaren zati bat jasoko du, eta ez du izan-
go gainerako taldekideek jaso duten zatiaren berri, bere 
azpigaia prestatzeko.

• Taldekide bakoitzak dagokion zatia prestatu beharko du, 
irakasleak emandako informazioan edo berak aurkituta-
koan oinarrituta.

 9  Spencer Kaganen lanetik moldatua (1999).
10  A. Parrilla (1992), 126. or.; G. Echeita eta E. Martín (1990), 63.-

64. or.: A. Ovejero (1990); 169. or.; J. M. Serrano eta M. T. Calvo 
(1994), 37.-39. or.

• Ondoren, beste taldeetan azpigai bera ikertu duten ikas-
kideekin batera, adituen taldea osatuko du; talde horre-
tan, informazioa trukatuko dute, kontzeptu nagusietan 
sakonduko dute, eskemak eta kontzeptuen mapak egin-
go dituzte, sortutako zalantzak argituko dituzte, eta abar; 
esan daiteke dagokien gaiko adituak izango direla.

• Ondoren, ikasle bakoitza dagokion taldera itzuliko da, eta 
prestatu duen zatia taldekideei azaltzeaz arduratuko da.

8.2. Ikerketa taldeak (IT)11

• Azpigaiak hautatzea eta banatzea: ikasleek beren trebe-
tasunen edo interesen araberako azpigai jakin batzuk 
hautatuko dituzte, gai edo problema orokor baten ba-
rruan. Irakasleak proposatuko du normalean gai edo pro-
blema orokor hori, programazioari jarraituz.

• Taldeak egitea ikasgelan: ahalik eta heterogeneoenak 
izan behar dute. 3-5 taldekidekoak izatea da egokiena.

• Azpigaia nola ikertu planifikatzea: talde bakoitzeko ikas-
leek eta irakasleak zer helburu jarri eta horiek lortzeko zer 
prozedura erabili planifikatuko dute, eta lanak banatuko 
dituzte (informazioa bilatzea, sistematizatzea, laburtzea, 
eskematizatzea...).

• Plana garatzea: ikasleek deskribatutako plana garatuko 
dute. Irakasleak talde bakoitzaren aurrerapenaren jarrai-
pena egingo du, eta laguntza eskainiko die.

• Aztertzea eta laburtzea: ikasleek lortutako informazioa 
ebaluatuko dute. Laburtu eta gainerako ikaskideei aur-
keztuko diete.

• Lana aurkeztea: behin aurkeztutakoan, galderak egingo 
dira, eta sor daitezkeen gaiei, zalantzei eta zabalkuntzei 
erantzungo zaie.

• Ebaluatzea: irakasleak eta ikasleek talde lana eta aurkez-
pena ebaluatuko dituzte elkarrekin. Banakako ebaluazio 
batekin osa daiteke.

11  G. Echeita eta E. Martin (1990), 64.-65. or. A. Ovejero (1990), 
173. or.; A. Parrilla (1992), 126. or.; J. M. Serrano eta M. T. Calvo 
(1994), 44.-46. or.
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0 Berriro ere lagunekin!
6.-11. or.

Ikasturte berria abian da
Nire familia: elkarrizketa eta errespetua
Lagunak eta auzokideak: laguntza eta lankidetza

1 Sentitu egiten dugu  
 12.-23. or.

Ikusmena eta entzumena
Dastamena, ukimena eta usaimena.

Testuren panela

2 Izaki bizidunak gara 
24.-37. or.

Izaki bizidunez eta izaki bizigabez inguratuta
Nutrizio funtzioa
Erlazio eta ugalketa funtzioak

Gai bat aurkeztuko dugu 
horma irudi batean

3 Animalien mundura hurbiltzen
38.-53. or.

Animalia ornodunak eta ornogabeak
Ornodunak: ugaztunak eta hegaztiak
Ornodunak: narrastiak, arrainak eta anfibioak
Ornogabeak

Animalien fitxak

4 Landareak ezagutzen
54.-67. or.

Nolakoak dira landareak?
Landareen elikadura
Landareen ugalketa

Hosto batetik klorofila 
aterako dugu

Gaitasunak proban 68.-69. or.

Lankidetzan ikastea: Sendabelarrei
buruzko horma irudia
 70.-71. or.
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5 Lur planeta: gure laguna 
72.-85. or.

Gure eguzki sistema
Lurraren eta Ilargiaren bidaiak
Gure planeta marrazkitan

Eguzki eklipse bat 
simulatuko dugu

6 Atmosferak babestu egiten gaitu 
86.-99. or.

Honelakoa da gure atmosfera
Gure atmosfera mugitu egiten da
Klima

Klimograma bat
interpretatuko dugu

7 Ura Lurrean
100.-113. or.

Urez inguraturik
Uraren bidaia
Uraren garrantzia

Euri geza

8 Paisaiaz gozatzen dugu  
114.-127. or.

Honelakoa da nire mundua
Menditik hondartzara
Paisaia moldatzen dugu

Maketa bat egitea

Gaitasunak proban 128.-129. or.

Lankidetzan ikastea: 
Eguzki sistema horma irudi batean
 130.-131. or.
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9 Bizilekua
132.-145. or.

Herrigune batean bizi gara
Hiriaren edo herriaren antolamendua
Seguru gure kaleetan barrena

Planoa

10 Ekin lanari!
146.-159. or.

Lana
Lehen sektorea
Bigarren sektorea

Prozesu baten urratsak 
aztertuko ditugu

11 Bidaiatzen eta komunikatzen 
 

160.-173. or.

Hirugarren sektorea
Merkataritza
Garraioak eta komunikazioak

Produktu baten etiketa 
aztertzea

12 Denbora eta historia
174.-187. or.

Denboraren joana
Zer da historia?
Historiako aroak

Denboraren lerroa 
egitea

Gaitasunak proban 188.-189. or.

Lankidetzan ikastea: 
Herrigune baten 
maketa 190.-191. or.

3. mailako
edukien mapa



Mundu hobe bati
ateak zabaltzen

Ikasten ikastea/
IKTak erabiltzen

Gaitasunak
frogatzen

Toleranteak gara Ikastearen garrantzia Azala eguzki izpietatik 
babestea

Ingurune berean bizi gara Ikasitakoa gogoratzea Izaki bizidun batez
arduratzea

Adi! Animaliak arriskuan Ideia nagusiak bereiztea Ahozko azalpen bat 
prestatzea

Landareak zaintzen Zer da Internet? Landare bat landatzea eta 
kokatzea

Taldean lan egitearen
garrantzia

Azpimarratzen ikastea Asteburua antolatzen

Arriskuan bizitzea Saretik bidaiatzen Erabaki handia

Ura guztiontzat Gai bati buruzko fitxak egitea Ura arduraz erabiltzea

Munduaren edertasuna Ekin bilaketari! Ikuspegi desberdinak aintzat 
hartzea eztabaida batean

Komunitatean bizi gara Buruz ikastea Biderik onena aukeratzea

Ardurak hartzea Interneten informazioa bilatzea Produktuaren ezaugarriak 
kontuan hartuta  
erostea

Orekarik ez munduko kontsumoan Ikasitakoa berrikustea Produktu baterako iragarki
egokia aukeratzea

Mundua bakean Internetetik informazioa ateratzea Album baterako argazkiak 
aukeratzea



Edukiak
Jarri 

praktikan
LE

H
EN

 H
IR

U
H

IL
EK

O
A

0 Beste ikasturte bat
6.-11. or.

Nire familia osatzen duten pertsonak
Eskolan elkarrekin bizi gara
Arazoak konpontzen ditugu

1 Energia gure gorputzarentzat
 12.-25. or.

Nutrizio funtzioa
Digestioa eta arnasketa
Zirkulazioa eta iraizketa

Datuak sailkatzea: 
gorputz atalak

2 Gure gorputzak funtzionatu egiten du
26.-39. or.

Erlazio funtzioa
Lokomozio aparatua
Ugalketa funtzioa

Datuak barra grafiko 
batean adieraztea

3 Osasuna garrantzitsua da
40.-53. or.

Osasuna eta elikagaiak
Zer jan behar dugu?
Ohitura osasungarriak

Lerro grafiko bat 
marraztea

4 Leku biziak
54.-67. or.

Ekosistemak
Erlazioak ekosistemetan
Ekosistemak zaintzea

Elika kate konplexuak 
aztertzea

Gaitasunak proban 68.-69. or.

Lankidetzan ikastea: 
Ekosistemei buruzko horma irudia
 70.-71. or.
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5 Indarra eta energia
72.-85. or.

Indarrak
Energia
Energia iturriak

Elektroiman bat sortzea

6 Argia, soinua… Ekin!
86.-99. or.

Argia
Nola jokatzen du argiak?
Soinua

Newtonen diskoa
egitea

7 Aldaketa eta aurrerapena
100.-113. or.

Materia zer den eta zer aldaketa dituen
Materialak
Makinak erabiltzen ditugu

Makina baten osagaiak 
aztertzea

8 Ingurunea esploratzen 
114.-127. or.

Harriak, mineralak eta lurzorua
Mendiak
Ibaiak

Mapa fisiko bat
interpretatzea

Gaitasunak proban 128.-129. or.

Lankidetzan ikastea: 
Zirkuitu elektriko erraz bat
 130.-131. or.
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9 Euskadi ezagutzen   
132.-145. or.

Euskadi
Euskadiren eta Espainiaren antolaera 
Lurraldearen banaketa

Mapa politiko bat 
interpretatzea

10 Biztanleria aldatu egiten da
146.-159. or.

Biztanleria
Biztanleria aztergai
Tradizioak eta jaiegunak

Biztanleria grafiko baten 
bidez aztertzea

11 Historia ulertzea 
 

160.-173. or.

Historiaurrearen berri jakitea
Antzinaroaren berri jakitea
Erdi Aroaren berri jakitea

Gertaerak denboraren
lerroan kokatzea

12 Gaur egungo historia
174.-187. or.

Aro Modernoaren berri jakitea
Aro Garaikidearen berri jakitea
Aldaketa ugari, gaur egunera arte

Margolan bati buruzko
iruzkina egitea

Gaitasunak proban 188.-189. or.

Lankidetzan ikastea:  
Artista ezagun baten lanekin osatutako album bat 
 págs. 190.-191

4. mailako
edukien mapa



Mundu hobe bati 
ateak zabaltzen

Ikasten ikastea/ 
IKTak erabiltzen

Gaitasunak
frogatzen

Gainerakoei laguntzea Eskola agenda Bizi ohiturak edo bizimodu 
osasungarriak hautatzea

Gainerakoak zaintzea eta errespetatzea, 
edozein adin izanda ere

Lan bat prestatzea 
ordenagailuarekin

Berdinak, baina desberdinak

Munduko zaporeak Taulak egitea Menu egokiena hautatzea

Ekosistemak arriskuan Zure lanerako 
informazioa bilatzea Interneten

Ekosistema bat zaintzea

Hobekuntzak eta aurrerapenak Kausak eta ondorioak lotzea Tresna elektrikoak erabiltzea

Mundua argitzen Zure lanerako irudiak bilatzea 
Interneten

Kontsumo txikiko bonbillekin 
aurreztea

Makinekin berritzea Ahozko aurkezpen bat
prestatzea

Lan baterako material egokia 
aukeratzea

Balioa eta ahalegina Testu prozesadorean lan 
bat egitea

Ibilaldi bat antolatzea

Tolerantzia Organigrama bat egitea Ikasgelako ordezkaria 
aukeratzeko irizpideak izatea

Zenbat kultura, 
hainbat ospakizun

Testu prozesadoreak erabiltzea Ikasturte amaierako festa 
antolatzea

Kultura ondarea zaintzea Kontrol bat prestatzea Bisita turistiko bat antolatzea

Interes handiko etorkizuna Lan bat inprimatzea eta aurkeztea Iraganean jendea nola
bizi zen jakitea
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