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Ikonoak

 Idaztea, berrikustea, lotzea, markatzea, inguratzea, 
azpimarratzea, marraztea.

 Eztabaidatzea, aipatzea.

 Abestea.

 Margotzea.

 Irakurtzea.

 Behatzea, deskribatzea.

 Eranskailuak ipintzea.

  Ebaluatzea.
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Zuen esku duzue Jesusekin, urratsez urrats proiektu berria osatuko duten sei liburutatik 

lehenengoa, Lehen Hezkuntzako ikasleekin Erlijio Katolikoaren eremua lantzen lagunduko 

diguna. Jesus Jainkoaren mezua ezagutzen eta ulertzen lagunduko dizun tresna izango da.

Egileak garen aldetik, zuen geletako haurrei Jainkoaren eta pertsonen arteko harremanaren 

historia, hau da, Salbamenaren Historia, aurkezten laguntzea da gure nahia.  

Haurren errealitate sozio-erlijiosoa eta ikasgelan egunerokotasunaren bizitzatik sortzen 

diren gure hezkuntza intuizioak hartu ditugu oinarri. Egileak ikasgelan dihardugu lanean, 

eta, hori dela eta, argi dugu zein diren hartzaile izango diren ikasleen beharrak eta 

aurreikuspenak. Gure proiektuak helburu hauek betetzea nahi dugu.

•	 Ikasleen	 osoko hezkuntzan laguntzea, eta bizitza bera eta beren ahalmenak, 

bizitzaren azken zentzua eta bizitzarekiko, besteekiko eta gizartearekiko erantzun 

transzendentea eta pertsonala ezagutzen erakustea. 

•	 Atalaseko eta barneko proiektua izatea, urrunen daudenak harritzeko modukoa, 

mezua erraz eta argi proposatuko duena, eta bakoitzak bere egoera izanik guztiak 

babestuko dituena.

•	 Orokortasuna	 helburu	 izatea	 eta	 ahal	 dela	 diziplina	 anitzekoa	 izatea,	 gaitasun	

handiagoak eskuratzeko ikaskuntzak transferitzeko gai izan daitezen. Oinarrizko 

gaitasunen garapena modu berezian zainduko dugu.

•	 Irakasleen zeregina erraztuko duen tresna izatea, ordutegi, ikasgela, eduki... arloko 

mugak eta egoerak kontuan izanik. Jarraitzeko erraza den proiektua eta sortzaileak 

izateko aukerak eskaintzen dituena.

•	 Ikasleak motibatzea haiek ezagut dezaten. Horretarako, arreta berezia jarri dugu 

irudietan, maketazioan eta diseinuan, unitateen narrazioan eta aurkezpenean, eta 

jardueren proposamenean.

 

Aurkezpena
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•	 Jarraitu ikaskuntza adierazgarriaren aldeko metodologia didaktikoa; horrela, 

ikasleen egitura mentalak eta afektiboak eraldatu ahal izango dira eta irakaslea 

hazkunde intelektual, transzendente eta afektiboko prozesu honetako gidaria izango 

da. Lankidetzako ikaskuntza teknikak metodologia honetako zati garrantzitsua dira.

Horrelako prozesuak, ezagutzak, lagundutako hazkundeak Jainkoaren herriaren 

historiarekin, hau da, Salbamenaren Historiarekin nolabaiteko paralelismoa du. Testuinguru 

batean bizi den herria, esperientzia bat bizi duena, Jainkoak laguntzen diona.  

Jainkoa maitatu ahal izateko, Jainkoak bera maitatzeko eta Jainkoarengan oparotasunaren 

Bizitza aurkitzeko Jainko hori ezagutu behar duen herria. Jainkoaren eta gizadiaren arteko 

istorioa, Aliantza baten istorioa.

Lehen Hezkuntzako lehen zikloan ikasleengana hurbiltzeko Ami (izen judua, «nire herri» 

esan nahi duena) aukeratu dugu, adineko istorio kontatzailea, unitate desberdinen bidez 

prozesu honetan lagundu eta gida gaitzan. Bera aurkeztu zaie ikasleei 0. unitatean.

Pertsonaia atsegina eta hurbilekoa da, baina era berean, baita alaia ere, ahozko 

kontaketaren antzinako tradizioan parte hartzen duena; ez dago liburu honetan lantzeko 

ezaugarri hoberik. Zuen laguntzarekin, lantzen ari garen gaiak erakargarriak izatea nahi 

dugu. Unitate didaktikoetan zehar agertuko da.

Orain, proiektua zuen eskuetara iritsi denean, zuen ikasleekin  

proiektuaz gozatzea espero dugu.
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Metodologia didaktikoa

Lanaren eskema

Ikaslearen liburuak bederatzi unitate didaktiko ditu; izan 
ere, badakigu ikasgai honek nolabaiteko ordutegi karga 
duela. Hiruhileko bakoitzean hiru unitate lantzeko proposa-
mena egin nahi dizuegu; gainera, horietako bakoitzean, 
aparteko beste unitate bat ere egongo da, sinpleagoa.

Bederatzi unitateek lan eskema berbera dute, zortzi 
orrialdetan banatuta; bakoitzak ezaugarri eta eduki jaki-
nak ditu. 0. unitatea ere sartu dugu aurkezpen moduan, 
baita aparteko unitate bat ere hiruhileko bakoitzaren 
amaieran (Eguberriak ospatzen ditugu, Jolas gaitezen 
pixka bat eta Elkarrekin berrikusiko dugu).

•	 Irudi motibatzaile bikoitza. Lehen orrialdean, Ami adi-
neko istorio kontalaria gaiko marrazki motibatzailean 
murgilduta ageri da eta unitatearen ideia nagusia zein 
den azalduko du. Hark esaten duenetik abiatuko gara 
ikasleekin elkarrizketa ezartzeko, eta horrela, abiapuntua 
zein den jakingo dugu, eta edukiak lantzen hasiko gara 
lankidetza oinarri hartuta. Ikasleentzako galderak aurki-
tuko dituzue, eta horiek elkarrizketa ahalbidetuko dute. 

Bigarren orrialdean, gaia lantzen hasteko jarduerak eta 
unitatea lantzen lagunduko diguten abestiko letraren zati 
bat dago (Eranskinean dago letra osorik).

•	 Entzuten. Atal honetako lehen orrialdean gaiarekin lo-
tura duten kontakizun biblikoak daude. Kontakizunetik 
abiatuta, jarduera jakin batzuk landuko ditugu. Lehenik, 
denboraren lerro bat aurkituko dugu, eta erdian Jesus 
egongo da. Amik adieraziko digu historiaren zer lekutan 
dagoen ikusten ari garen hori. Ezkerrean, «Kreazioa» 
dago, unerik antzinakoena adierazten duena, eta eskui-
nean, «Gu», unerik garaikideena adierazten duena.

Orrialdearen amaieran, lauki bat ageri da kontakizunaren 
ideia nagusiarekin (Gogoratu). 

•	 Aurkikuntzetan. Ariketen bidez, kristauentzat unitate 
honek zer-nolako garrantzia duen jakingo dugu. Entzun 
dugun guztiaren eta ikusi dugun guztiaren ondorioak 
aterako ditugu; horrela, hobeto ikasiko dugu.

Eta ikasitakotik jarrerak sortu nahi ditugu, lantzen ari ga-
ren Salbamenaren Historiatik sortzen diren jarrera kris-
tauak gugan sentitzera eta ezagutzera gonbidatu. 

•	 Ikasten. Orrialde irekia da eta hainbat alor ikasiko ditu-
gu; gaiaren ideiaren batetik abiatuta, agerraldi artis-
tikoak, beste erlijioetako tradizioak, ekologiari buruzko 
kontzeptuak... aurkitzen lagunduko digute. Laburbilduz, 
nolabait erlijio gaiaren hurbilekoak diren eta beti erli-
jioarekin bat datozen beste eduki batzuk ikasten eta ho-
riekin aberasten lagunduko digute.

•	 Gogoratzen. Unitatearen azken orrialdean, ikasitakoa 
finkatuko dugu, ideia garrantzitsuenak biltzen dituen 
kontzeptuzko mapa baten laguntzarekin. Hirugarren hi-
ruhilekoan jarduera bat ere badago.

Amaitzeko, Amik unitateari buruzko asebetetzea erakus-
teko aukera emango die ikasleei eta hitz batzuk esango 
dizkigu non gauden kokatu ahal izateko; era berean, une 
horretatik aurrera egingo duguna aurkeztuko dugu.



Lankidetzako ikaskuntza

Lankidetzako ikaskuntza teknikak metodologia honetako 
zati garrantzitsua dira. Lankidetzako ikaskuntza irakaskuntza-
ikaskuntza prozesuari aurre egiteko beste modu bat da. Talde 
txikietan elementu didaktikoak erabiltzean oinarritzen da; ikas-
leek elkarrekin lan egiten dute beren eta besteen ikaskuntzari 
ahalik eta probetxurik handiena ateratzeko (Johnson & John-
son, 2000). Ikaskuntzak irakaslearen laguntza behar du; hark 
zuzenduko baitu prozesua, gainbegiratuz. Lehiakorra ez den 
ikaskuntza kontzeptua da; gainera, ez dago banakoan guztiz 
oinarrituta. Beste tresna bat izango balitz bezala hartzen da 
eta ikasleek taldean lan egiteko, gelakideekin solidaritatea 
lantzeko eta ikaskuntzari buruzko erantzukizun handiagoa iza-
teko ohiturak hartzea du helburu.

Gure proiektuaren garapenean, lankidetzako ikaskuntzari 
eman nahi izan diogu garrantzia, eta, horretarako, baliabi-
deak, jarduerak, materialak... ipini ditugu. Beraz, irakasleak, 
unitate bakoitzean, ikasleekin horrela lan egiteko proposa-
menak izango ditu.

Proiektu osoaren planteamenduak helburu hauek lortu nahi 
ditu:

•	 Ikasgelan	harreman	positiboak	sustatzea,	ikasleei	horiek	
onar ditzaten eta gelako edozein kiderekin lan egin de-
zaten sustatuz, eta bide batez, gelako giroa hobetuz.

•	 Ikaskuntza	prozesuan	ikasleak	autonomoak	izan	daitezen	
lortzea, beharrezko informazioa lortzen, izan ditzaketen 
zalantzak argitzen eta azken lana taldetan adosten 
irakatsiz, betiere, irakaslearen laguntzarekin eta ikuska-
penarekin.

•	 Ikasgelan,	behar	desberdinak	dituzten	 ikasleen	anizta-
sunari arreta eskaintzea.

Egun ikastetxeetan aurre egin beharreko erronken aurrean, 
modu kreatiboagoan erantzuna emateko beharra ikusi 

dugu; hori dela eta, irakasteko eta ikasteko beste modu 
batzuk bilatu nahi izan ditugu hezteko helburuarekin eta 
hezitzaileek izan ditzaketen arazo handiak saiheste aldera: 
indarkeria, eskola porrota... 

Horretarako, irakaslearen lana garrantzitsua da, ikasleen 
ikaskuntzaren bitartekaria izango baita eta prozesuan zehar 
lagunduko die. Jarraipena egitea da irakasleen lana, hiru lan 
hauek oinarri hartuta: beharrezko materiala prestatzea, tal-
deak osatzea, arazoak adierazten laguntzea, ikasleek zer 
landu nahi dugun badakitela egiaztatzea, ideia trukaketa 
sustatzea, taldeei lanari buruzko balorazio eta ebaluazio 
iriz pideen ekarpena egitea eta abar.

Ahalegin handia eskatzen duen ikaskuntza dela dirudien 
arren, ikasleengan onurak eragiten ditu, eta beste ikaskun-
tza mota batzuk erabiliz, onura horiek lortzea zaila litzate-
ke. Esate baterako:

•	 Elkarrekintzarekin,	 arazoen	 ebazpenekin,	 eta	 jokaeren	
eta balioen lorpenekin lotutako gaitasunak erdiesteko 
emaitza bikainak lortzen ditu.

•	 Lanarekiko	motibazioa	pizten	du,	eta	inplikazio	eta	inizia-
tiba jarrerak sustatzen ditu, baita pentsamendu kritikoaren 
garapena ere.

•	 Egiten	den	horren,	egiteko	moduaren	eta	egiteko	arra-
zoiaren ulermen maila hobetzen da.

•	 Lanaren	bolumenak	eta	lanaren	kalitateak	hobera	egiten	
du, baita prozeduren eta kontzeptuen menderatze mai-
lak ere.

•	 Gizarte	gaitasunak	eskuratzea	ahalbidetzen	du.

•	 Norbere	buruarekiko	estimu	handiagoa	izatea	eskaintzen	
du.

•	 Ikaskuntza	zailtasunak	dituzten	ikasleak	hobeto	txerta
tzea ahalbidetzen du.
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Erlijio garapena etapa 
honetako haurretan

•	 Jainkoaren	ezaugarriak	ulertzea	prozesu	mantsoa	izateaz	
gain, mailaz maila egiten da. Ideia antropomorfikoak 
Jainkoa izaki espiritual gisa hartzea zailtzen du, ahalguz-
tiduntasunak eta orojakintzak, aldiz, munduarekiko ikus-
pegi magikoa eskaintzen dute. Ezaugarrien bidez 
Jainkoarengana iristeko, haurrek familiaren, eskolaren 
eta katekesiaren ideiak eta eraginak jasotzen dituzte.

•	 Otoitzak	eta	erlijio	esperientziak	Jainko	babeslearen	ideia	
sustatzen dute.

•	 Berezko	otoitzetan	norbere	interesak	eskatzen	dira.

•	 Gabezia	afektiboak,	segurtasunik	ezaren	sentimenduak,	
eta bizi duten giroetako estimu edo konfiantza gabeziak 
haurrek Jainkoaren irudi okerragoa izatea eragiten dute.

•	 Jainkoarekin	duten	harremana	atsegin	izatearekin	eta	zi-
gorrak saihestearekin lotzen dute. Hori dela eta, erru-
duntasun sentimenduak gerta daitezke; batez ere, 
Jainkoaren bidezko eta behartzeko esku-hartzean tema-
tuz gero.

•	 Sakramentuen	ulermenean,	beren	adinarekin	bat	dato-
zen jokabide eta ikuspegi magikoak nahastuko dira.

•	 Bide	erritualista	da	nolabait;	haurrek	formulak,	keinuak,	
errituak ikasten dituzte, baina oraindik ez dira fede per-
tsonal baten adierazpenak. Hori dela eta, beren inguruko 
gizartean ikusten eta sentitzen dutena esan edo egiten 
dute.

•	 Beren	neurriko	Jainkoa	 irudikatzen	dute	eta	afektibita-
tearen arabera jokatzen dute.

•	 Etapa	hauetan,	erreala	eta	irudikatutakoa	maila	berean	
egon ohi dira. Buruz bilakatzen diren heinean, irudikatu-
takoaren eta zehatza denaren arteko dialektika hasten 
da. Haurrei errealismoa gainditu eta mailaz maila erreali-
tate sinbolikora zabaltzeko aukera emango dien hezkun-
tza ekintza zuzena egitea beharrezkoa izango da.

Ezaugarri orokorrak

Erabilitako ikaskuntzak eta metodologia gure ikasleen be-
harretara egokitu ahal izateko, etapa honetako haurrak 
jainkotiartasunari eta Jainkoaren irudiari dagokionez no-
lakoak diren jakitea beharrezkoa da.

Haurraren erlijio garapena balio garrantzitsua da osoko haz-
kundearen baitan; beraz, gainerako dimentsio guztiak gara-
tuz bultzatu eta landu behar da. Kristau izateak pertsona 
izatea ere esan nahi du; hau da, munduan egoteko eta iza-
teko modu jakina da. 

Adin hauetako haurrak heltze eta garatze prozesuan dau-
de, eta prozesu hori bere inguruko errealitateek baldintza-
tzen dute: familiak, eskolak, lagunek... Bestalde, ez dugu 
ahaztu behar alor psikologikoek eta soziologikoek ere hau-
rren jainkotiartasunean eragingo dutela.

Garrantzitsua da bost eta zortzi urte arteko haurren jainko-
tiartasunaren ezaugarriak adieraztea, ondoren hobeto lan 
egin ahal izateko:

•	 Familia,	oraindik	oso	garrantzitsua	den	arren,	sei	eta	zaz-
pi urterekin dagoeneko ez da jainkotiartasunaren errefe-
rente bakarra, eta eskola eta katekesirako bideak zabal-
tzen dira.

•	 Iaia	zortzi	urtera	arte	Jainkoaren	ikuspegi	antropomor-
fikoa eta Unibertsoaren ikuspegi artifizialista ematen 
da.

•	 Antropomorfismoa	sinplea	eta	materiala	da:	Jainkoak	bi-
zarra du, gizakien formak ditu, Jesusengandik ez da be-
reizten, gurutzean eta sehaskan dago...

•	 Jainkoaren	aldeko	mirespen,	konfiantza		eta	maitasun	
sentimenduak eta adierazpenak ageri dira. Hori guztia 
mundu afektiboaren eta helduekiko harremanaren on-
dorioa da.



Biblia egokituta

Jainkotiartasun kristaua ezin da oinarri duen liburu sakratu-
tik bereizi, Bibliatik, alegia. 2. unitatean —Biblia, istorio pila 
bat—, Biblia Jainkoak pertsonekin duen harremanari 
buruzko, Salbamenaren Historiari buruzko kontakizunez be-
tetako liburu multzo gisa aurkezten zaie ikasleei. 

Dagoeneko aipatu dugun moduan, proiektu honetan ar-
datz horren inguruan lan egin nahi dugu. Ziur gaude alor 
garrantzitsua dela, eta ikasleengana hurbiltzeko eta era be-
rean ikasleek beregana dezaten, ikasgelako Biblia edo ikas-
turte osoan egokitutako Biblia eraikitzea izango dela onena 
iruditzen zaigu. Guztion artean aukeratutako istorio garran-
tzitsuenak edo erakargarrienak txertatuko ditugu Biblian. 

Jarduera osagarrietan lantzeko moduari buruzko ideiak 
emango dizkizuegu, baina gure metodologia anitza sor de-
zakegu:

•	 Pasarte	bakoitzerako,	ikasle	talde	bat	ardura	daiteke	hura	
idazteaz eta irudikatzeaz.

•	 Gela	guztiaren	artean	pentsatzeko	moduan	egin	dezake-
gu (esate baterako, lerro bat bakoitzak).

•	 Irakasleek	 ere	modurik	 onena	 aukera	dezakezue	 zuen	
ikasle taldearen ezaugarri zehatzen arabera.

Zuen esku utziko dugu nola egin. Taldeak gehien sentituko 
dituen Bibliako pasarteak aukeratzea eta pixkanaka-pixka-
naka gure «Ikasgelako Biblia» osatzea da helburua. Horrez 
gain, argi izan behar dugu lankidetzako lana dela guztiz, 
bai metodologiari dagokionez, bai emaitzari dagokionez.

Laguntzeko, material osagarri gisa, 2. unitatearen amaieran, 
irudi fotokopiagarri bat txertatuko dugu antzinako pergami-
no paperezko formatuarekin; bertan, ikasleek beren testuak 
idatzi ahal izango dituzte, baina zuek nahiago duzuen irudia 
eman dezakezue. 
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Gaur egun, gure ikasgeletan ingelesa txertatzeko beharra 
errealitate bihurtu da. Ikastetxea hezkuntza eleanitzerako 
prest egon dadin eskatzen dute gizarteak eta erakundeek, 
eta ikasliburuak eta materien planteamendua behar horie-
tara ari dira egokitzen.

Ildo horretatik, gure proposamenak ingelesa sustatzeko 
proiektu batekin elkarlanean aritu nahi du, ikastetxeko irakas-
kuntzan kultura eleanitza sortzen lagun dezan. Gainera, ikas-
leei ingeleseko maila nabarmen hobetzen lagundu nahi die.

Helburua ez da proposamen handinahia izatea; modu edo 
maila desberdinetan plantea daitekeen gonbidapena da, 
gure egoeren eta beharren arabera, hain zuzen.

Lehen zikloan, hiztegia zabaltzen arituko gara. 1. mailan, 
unitate bakoitzean hiru hitz berri agertuko dira, eta 2. mai-
lan, bost.

Gure helburua ikasturtearen amaieran helburu sinple eta 
zehatza lortzea izango da: 1. mailan, ikasleek ingeleseko 
hiztegian 27 hitz berri jakin ditzaten lagunduko dugu, 
 gehienak Erlijio Katolikoaren alorreko hiztegiarekin lotu-
takoak. 2. mailan, unitate bakoitzeko bost hitz ikasiz, orota-
ra, 45 hitz berri inguru ikasiko ditugu. 

Hau da 1. mailarako proposamen zehatza:

•	 Unitateko	hiru	hitz	berri,	bakoitza	beti	atal	berberean	
egongo da. 1. mailako liburuan atal finko hauetan 
agertuko dira hitzak:  

– Hirugarren orrialdeko kontakizun biblikoa.

– Seigarren orrialdeko laburpen esaldia.

– Azken orrialdeko Amiren azken esaldia.

•	 Izenak	 izan	daitezen	ahaleginduko	gara,	 eta	ahal	den	
neurrian, alorrarekin zerikusia duen hiztegia erabiliko 
dugu. Lehenik beti espainieraz agertuko dira, aurretik 
ikonoa  dutela, eta atzetik, barra batez bereizita eta 
beste kolore batez, ingelesez.

•	 Hiztegia	 modu	 errazean	 lantzeko,	 agertzen	 diren	
 hitzekin txartelak egitea eta ikasgelan ikusteko mo-
duko leku batean gorde edo jartzea gomendatzen di-
zuegu, txartelei buruzko aipamena egiteko. Ikasleen 
laguntzarekin irudizta daitezke; horrela, errazagoa 
izango da beren hiztegian finkatzea.

Ingelesa sustatzeko  
proposamena



1. mailan, hitz hauek ageri dira ingelesez:

– 1. unitatea: God, world, Father.

– 2. unitatea: Bible, love, stories.

– 3. unitatea: angel, Christmas, Christmas carols.

– 4. unitatea: party, good, birds.

– 5. unitatea: apostles, people, heart.

– 6. unitatea: cross, Jesus, message.

– 7. unitatea: noise, Spirit, friends.

– 8. unitatea: baby, mother, unit.

– 9. unitatea: new, christians, holidays.

2. mailan, hauek ageri dira:

– 1. unitatea: Sun, Moon, stars, wonderful, present.

– 2. unitatea: sheeps, Pharaoh, desert, God, now.

– 3. unitatea: emperor, shepherds, sky, peace, all.

– 4. unitatea: house, rock, rain, new, clever.

– 5. unitatea: man, path, foreigner, neighbour, idea.

– 6. unitatea: city, Lord, soldiers, life, week.

– 7. unitatea: river, water, light, Church, team.

– 8. unitatea: child, joy, Son, christians, Mary.

– 9. unitatea: night, bread, wine, Sunday, final.
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Ikaslearentzako  
materiala

Ikaslearen liburua 

Unitate didaktikoaren egitura
Liburua osatzen duten bederatzi unitatek eskema berbera 
dute:

  Irudi motibatzailea. Irudi baten bidez,  unitateko edu-
kiak aurkeztuko dira. Elkarrizketa eta jarduerak sustatze-
ko galderak daude.

  Entzuten. Jarduerekin irudiztatutako kontakizun biblikoa 
eta kokatu ahal izateko denboraren lerroa duen orrialde 
bikoitza. Atal honen amaieran, lauki bat dago kontakizu-
naren ideia nagusiarekin (Gogoratu).

  Aurkikuntzetan. Hainbat jarduera dituen orrialde bikoi-
tza; bertan, ideia nagusiak lantzen dira eta kristauentzat 
unitate honek zer-nolako garrantzia duen jakiten da.

  Ikasten. Orrialde honetan hainbat gai lantzen dira: arte-
lanak, beste erlijio batzuk, ekologia... gutxi gorabehera 
erlijio gaiaren hurbilekoak diren edukien berri izateko eta 
aberasteko balioko du, baina erlijioarekin bat etorriz, be-
tiere.

  Gogoratzen. Ikasitakoa finkatzeko kontzeptuzko mapa 
bil tzen duen azken orrialdea; jarduera honetan ikasleek 
unitatearekiko duten asebetetze maila adierazi ahal izan-
go dute eta amaierako lauki bat agertuko da laburpen 
gisa.  Hirugarren hiruhilekotik aurrera, berrikusteko jardue-
ra ere egongo da.



Hiruhileko bakoitzaren amaieran
Hiruhileko bakoitzaren amaieran lau orrialdeko aparteko 
unitate bat dago.

  Lehen hiruhilekoa: Eguberriak ospatzen ditugu. Egu-
berriekin lotutako jarduerak daude.

  Bigarren hiruhilekoa: Jolas gaitezen pixka bat. 1-6 uni-
tateak berrikusteko unitatea.

  Hirugarren hiruhilekoa: Elkarrekin berrikusiko dugu. 
Ikasturte osoko edukiak berrikusteko unitatea. 

Maria Nazaretekoa kontakizun biblikoa
Liburuarekin batera, azken bi orrialdeetan jarduerekin irudiztatu-
tako kontakizun bat dago.

Eta gainera...
Eranskina jarduerekin, abestien eta gabon kanten letra 
osoekin.

Eranskailuen lau orrialde.
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Irakaslearentzako eta ikasgelarako 
materiala

Proposamen didaktikoa
  Yasah proiektuaren aurkezpena.

  Metodologia didaktikoa. Proiektuaren printzipioak azal-
tzen dira, batez ere, lankidetzako ikaskuntza. 

  Etapa honetako haurren jainkotiartasuna 2. unitatetik 
aurrera erabiltzen den Biblia egokituaren baliabidearen 
azalpena dago.

  Ingelesa sustatzea. Ikaslearen liburuan ingelesezko hi-
tzak txertatzea.

  Yasah proiektua osatzen duten materialen deskribape-
na eta nola erabili behar diren, eskaintzen dituzten ba-
liabideak ahalik eta gehien aprobetxatzeko.

  Lehen Hezkuntzako lehen mailako edukien taula.

  Programazioak. Unitate bakoitzeko ikasgelako progra-
mazioek hauek barne hartzen dute:

– Kontzeptuzko edukiak.

– Diziplina gaitasunak.

– Oinarrizko gaitasunak.

– Metodologia.

– Aniztasunaren trataera

– Diziplinartekotasuna.

– Balioak eta jarrerak.

– IKTen erabilera.

– Familiako ekintza.

– Eleaniztasuna (edo ingeleseko lexikoa).

  Baliabide didaktikoak. Ikaslearen liburuko orrialdeen 
kopia osoa eta esplotazio didaktikoa ageri dira: gaita-
sunak, iradokizun metodologikoak, oinarrizko gaitasunen 
garapena eta finkatzeko, zabaltzeko eta lankidetzako 
ikaskuntzarako jarduera osagarriak.

  Erantzunak. Jardueren erantzunak gorriz ageri dira ikas-
leen liburuko orrialdeen kopietan.

  Eranskina unitate guztietako abestien eta gabon kanta 
batzuen letrekin, ikasturteko une berezietarako ospaki-
zunak, ikasgelako materiala eta Maria Nazaretekoa kon-
takizuna erabiltzeko iradokizunak, eta azken ebaluazioa.

Erdietsi nahi diren 
helburuak.

Edukiak lantzeko garaian 
lagungarriak diren iradokizun 

metodologikoak.

Orrialde bikoitz 
bakoitzeko oinarrizko 
gaitasunen garapena.

Ikasitakoa finkatzeko 
eta zabaltzeko, eta 
lankidetzako 
ikaskuntza finkatzeko 
jarduerak.



Edukiontzia
Ikasgelako eta irakasleen materiala gordeko da.

CD, abestiak 
Proiektuko abesti guztiak biltzen ditu.

Denboraren lerroa horma irudia
Ikasgelarako tamaina handiko horma irudia, Idatzi Sakra-
tuetan kontatzen dituzten gertaerak kokatzen lagunduko 
duena.

Puzzleak
Hiru puzzle ikasleekin ikasgelan lantzeko.


