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2015ean, NBEk 2030eko agenda onartu zuen. Bertan 
daude jasota garapen iraunkorrerako 17 helburuak.

Asmo handikoak dira, bai, eta guztion lana da horiek 
lortzeko lan egitea.

IKUSTEN? proiektuek garapen  
iraunkorrerako helburuen gaineko  
gogoeta soil batzuk txikienekin batera 
jorratzen hastea ahalbidetuko dizu.

IBAIZABAL
PROIEKTUKA



HELBURUAKGARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 

IBAIZABAL KONPROMETITUTA

Ura

Sukaldaritza  
eta elikagaiak

Ezagutu proiektu guztiak  
64. orrialdean

guztiak

Handitan

Baratzea



MAHAI TAPIZ  

GARDEN BAT  

BILTZEN DU 

PERTSONALIZATZEKO

Zure ikasleek lurreko robota, Next 1.0,  
programatuko dute, mahai tapizetan mugi dadin.

LAGUNDU BERE MISIOA 
BETETZEN

NEXT 1.0

IBAIZABALEN ESKLUSIBOA!

MAHAI TAPIZ

GARDEN BAT 

BILTZEN DU 

PERTSONALIZATZEKO

STEAM IBAIZABAL ROBOTIKA
HAUR HEZKUNTZA



CODING EXPRESS 
LEGO® EDUCATION 

IGO ZAITEZ TRENERA!

IKASGELARAKO  
1,4 X 1,25 METROKO 

ALFONBRA  
BILTZEN DU 

LASTER…  
STEAM   

IBAIZABAL 
NOBEDADEAK!

STEAM IBAIZABAL ROBOTIKA
HAUR HEZKUNTZA

Haur Hezkuntzarako robotikako zure proposamena

* Informazio gehiago 103. orrialdean.
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EDUKI NAHI AL DUZU  
SIRABUNEN INDARRA  
ZURE IKASGELAN? 
EZAGUTU PROIEKTU  
BEREZI HAU!

10



Ikusi proiektuaren 
bideoa

3 URTE

2 URTE1 URTE

4 URTE 5 URTE

Sirabun Ibaizabalek Haur Hezkuntzako etapa osorako 
kaleratutako proiektua da. Aurretiko proiektuen esperientzietatik 
eta irakasleekin harremanetan egindako lanetik abiatuta,  
Haur Hezkuntzako ikasgeletarako diseinatu du.
 
Sirabunek harridura sortuko du planteamendu 
metodologikoaren eta formalizazioaren aberastasunari esker. 
Proposamenen barietate handiari esker, irakasleek laneko ibilbide 
ugari egin ahal izango dute haien beharren eta kezken arabera, 
material globalizatuaren esperientziatik abiatuta.

Sirabun, ulermenaren gaineko lanean zentratzen da 
funtsezko konpetentziak eta askotariko adimenak oinarritzat 
hartuta honako arrazoi hauek direla eta: «Zerbait ulertzea 
arazoak konpontzeko, produktuak sortzeko eta inguruneko 
munduarekin elkarrekiteko dakigunarekin modu malguan 
pentsatzeko eta jarduteko gai izatea da». (David Perkins)
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Lehenengo zikloa

2 URTE

1 URTE
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Ikaslearen 
materialak 

URTE OSOAN 

ERABILTZEKO 

EDUKIONTZIA

Ikasturteko 
material guztia 

biltzen duen 
tiradera altzari  

erosoa

Haur 
Hezkuntzako 
proiektuko 
materialak 

aurkezteko modu 
berritzailea

Oso  
praktikoa  

ikasgela 
antolatzeko 

Espazio  
ezberdinak sortzea 
ere ahalbidetzen  

du bere 
berezitasunari 

esker

14
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Edukien eta motibazioen antolaketa 
hiru hilabeteko pack-etan 

1 
UR

TE
2 

UR
TE

Lehen hiruhilekoa Bigarren hiruhilekoa Hirugarren hiruhilekoa

EGOKITZAPEN 
ALDIA

LAMINAK

Udazkena, Negua, Eguberriak, 
Artea, Urtebetetzeak

LAMINAK

Udazkena, Negua, Eguberriak, 
Artea, Urtebetetzeak, 
Haurtzaroaren Eskubideen Eguna

2. ARDATZA

KALEA, GARRAIOBIDEAK, 
KOMUNIKAZIOA

LAMINAK

Artea, Inauteriak,  
Bakearen Eguna

LAMINAK

Artea, Inauteriak,  
Bakearen Eguna

3. ARDATZA

ANIMALIAK, LANDAREAK, URA

3. ARDATZA

ANIMALIAK, 
LANDAREAK, 
URA

LAMINAK

Udaberria, Uda, Artea,  
Liburuaren Eguna

LAMINAK

Udaberria, Uda, Artea, Liburuaren 
Eguna

1. ARDATZA

FAMILIA, ETXEA, GORPUTZA

1. ARDATZA

FAMILIA, 
ETXEA, 
GORPUTZA

2. ARDATZA

KALEA, GARRAIOBIDEAK, 
KOMUNIKAZIOA

IKASTURTE 
AMAIERA

Lehenengo zikloa

3 ARDATZ 

MOTIBATZAILE

ADIN BAKOITZERAKO

15
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Ikaslearen  
materiala

Laneko laminak
A3 neurriko lamina solteak dituzten gutun azalak (1 urte)
Lamina horiek A3 formatuan pentsatuta daude, umeek erosoago lan ditzaten. Horietan, 

curriculumeko edukiak garatzen dira. Eranskailuen laminak ere badaude. 

Hiru jarduera ardatzetako   
bakoitzak osagai hauek ditu:  

Koadernoak (2 urte)
Laminek curriculumeko edukiak garatzen dituzte proposatutako 

motibazioen bidez. Eranskailuen laminak ere badaude.

3  
GUTUN AZAL   

IKASMAILA 

BAKOITZEKO
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Narrazio ipuinak
Istorio ederrak, azal gogorrean eta ertz biribilduekin,  

esku txikietarako erosoa izateko.  

Bebik urtebeteko umeei lagunduko die  

gertueneko ingurunea ezagutzen.

Margolinek bere ukitu magikoa emango die  

2 urteko neska-mutilen bizipenei.

Irudi liburuak
Ardatz bakoitzeko lana ikuspegi ugaritatik lan daiteke.  

Horregatik, liburu bakoitzean, ikuspegi ugaritara bideratu gaituzte: 

informatiboa, zientifikoa, artistikoa, literarioa, kulturala…  

Lehenengo zikloa

DENA AZAL 

GOGORREAN 

ERTZ 

BIRIBILDUEKIN

   
1 URTEKOENTZAT3 IPUIN

IRUDI 
LIBURU 

1 ETA 2 

URTEKOENTZAKO

3

   
2 URTEKOENTZAT5 IPUIN
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Urteko pack-ak laneko lamina ugarirekin:

Lehen hiruhilekoa

Hasierako unitatea: 
Egokitzapen aldia (2 urtekoentzat)

Inguruneko laminak: Udazkena, 
Negua, Eguberriak

Arte laminak

Urtebetetzeak

Haurtzaroaren Eskubideen Eguna 
(2 urtekoentzat)

Bigarren hiruhilekoa

 Inguruneko laminak: Inauteriak

Arte laminak

Bakearen Eguna

Hirugarren hiruhilekoa

 Inguruneko laminak: 
Udaberria, Uda

 Arte laminak

 Liburuaren Eguna

Ikasturte amaierarako domina

 Amaierako unitatea: 
Ikasturte amaiera  
(2 urtekoentzat)

Eta gainera...

Ikaslearen 
materialak

ERABILERA ASKEKO 

ERANSKAILUAK: 

PERTSONALIZATU 

MATERIAL BAKOITZA 

ZURE IKASLEEKIN!

Sirabun motxila
Ikasgelako beharren arabera, 

gauza askotarako erabil 

daiteke: ordezko arropa, 

norberaren materialak, 

askaria eta abarrak 

gordetzeko.

Poltsa pertsonalizagarria
Hiruhileko bakoitzeko poltsa bat egindako 

lana etxera eramateko.

BERRIKUNTZA!

POLTSAK ETA 

MOTXILA
IKASLE 

BAKOITZARENTZAT



1999999119

Hiru hilez behingo bilakaeraren 
buletinak
Hiruhilekoan planteatutako helburuen balorazioa egiten den informazio dokumentua.  

Liburu pertsonalizagarria
Ikasgelan bizipen asko garatzen dira jarduera, tailer, 

esperientzia eta abarren bidez, eta guztiek dute emaitza 

desberdina, berezia, ume bakoitzarengan.  

Liburu honek proposamen horiek guztiak modu 

pertsonalizatuan islatuko dituen lekua izan nahi du; izan ere, 

ikasle bakoitzaren historia izatera pasatzen dira eta honek 

familiekin partekatzea ahalbidetuko digu.  

Lehenengo zikloa

HIRUHILEKO 

BAKOITZEKO

1 
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Ikasgelako 
materialak

ERABILERA 

ASKOKO

EDUKIONTZIA

Sendoa denez, 
espazioak 

sortzeko elementu 
bikaina da.

Aukera asko  
eskaintzen duen 

erabilera anitzeko 
edukiontzia: kutxa, 

eserlekua, sailkatzeko 
edukiontzia... Barneko 

konpartimentuek 
material guztiak  
antolatuta eta  
txukun izaten  

laguntzen dute.
NEURRIAK

 Zabalera: 47,5 cm

 Altuera: 40 cm

 Sakonera: 34 cm

Diseinu 
koloretsua 

duenez, ikasgelari 
alaitasuna eta 

argitasuna 
emango dizkio.
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Manipulazioaren aldeko  
apustua!
Adin honetako haurrak ingurunea arakatzeko prozesuan bete-betean  

egoten dira, euren buruarekiko lehen hurbilketak egiten eta ezagutzen hasten dira. 

Hori dela eta, Sirabuneko ikasgelako materialen proposamena  askotariko adimenen eta 
estimulazio goiztiarra sustatzen duten materialen bidez egituratuta dago. 

Lehenengo zikloa

Adimen linguistikoa

Adimeneko bitak
Estimulazio goiztiarreko 

programa kategoria 

entziklopedikotan sailkatutako 

adimeneko biten bidez. Etapan 

aurrera egin ahala, areagotu 

egiten dira.

Adimen  

Esku eta oin irristagaitzak 
Oso egokiak dira jarrera jarduerak egiteko, 

norabidea lantzeko eta psikomotrizitate 

zirkuituak egiteko. Erabat garbigarria den 

materialez eginda daude. 

ZORTZI  

ESKUKO ETA 

ZORTZI OINEKO 

SETA

Ipuin erraldoia
Bihur zaitez ipuin kontalari 

euskarridun liburu eroso hau 

erabilita. Liluratuta geratuko dira!

1 ETA 2 

URTE

g

Adimeneko bitak

Ip
B

e

e
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Pieza  
sargarriak
Piezak elkarri sartzeko 

jolasa, esku txikietarako bereziki 

pentsatutakoa. Testura eta kolore 
ugari ditu, beraz, estimulazio eta lan 

logiko-matematikorako aukera handiak 

eskaintzen ditu.

Ikasgelako 
materialak

Adimen 
musikala
Arrautza musikalak  
Koloretako arrautza musikalak, soinuaren 

erritmoak eta ezaugarriak lantzeko.

Adimen espaziala
Pilagarri erraldoia eta ahokatzeko jolasa
Material hau bi funtzio osagarri izateko  

pentsatuta dago eta, beraz, jolaserako eta ikasteko  

bi aukera eskaintzen dizkie txikienei. 

10 KUBO 

PILAGARRI, 

HELDULEKUA 

DUEN KUBOA ETA 

AHOKATZEKO  

4 FORMA 
 1. aukera:  pilagarri erraldoia, 92 cm-ko 

altuera izan dezake, pixkanaka handitzen doan 

neurriko hamar edalontziz osatuta. Pieza guztiak 

heldulekua duen kubo handian gorde daitezke, 

oso espazio txikian.

 2. aukera:  Kubo handiak zulodun tapa du, 

forma desberdineko lau piezen siluetarekin. 

KOLORETAKO  

5 ARRAUTZAKO 

SETA
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Pertsona arteko adimena eta 
pertsonaren baitako adimena

Adimen 
naturalista
Pintza eta lupa
Natura ezagutzeko eta 

esperientziak egin ahal 

izateko ezinbesteko 

elementuak.

Txotxongiloak
Ezin zuten hutsik egin Bebiren 

eta Margolinen txotxongilo 

ordezkaezinek.

Komunikazioa 
familiarekin
Nire egunerokoa
Agenda bat, aparte erosi ahal 

izango da, material osagarri 

gisa, familiarekin komunikazioa 

sustatzeko.

Liburu ibiltaria
Eskola etxeekin lotzeko 

sorkuntza kolektiboko 

proposamen irekia.

Emozioei buruzko  
laminak
Hainbat emozio 

adierazpenen argazkiak, 

ikasgelan lantzeko.

Lehenengo zikloa

PSIKOMOTRIZITATE 

FINA LANTZEKO 

EZIN HOBEA
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GUZTIA GURE 

USB MEMORIA 

ESKLUSIBOAN 

SARTUTA!

Proposamen didaktikoa
 Baliabide guztiak argi eta garbi tenporalizatuta aurkezten dituzte.

 Proiektua garatzeko informazio didaktiko guztia biltzen dute.

 Atal ugarien erabilera azaltzen duten antolatzaile bisual erabilgarriak dituzte.

CDa
 Proiektuko audio guztiekin.

Sirabun digitala
 Konpetentzia digitala garatzen lagunduko duten baliabide ugari biltzen du.

Irakaslearen 
materialak

BI LIBURUKI.

EROSOA ETA 

PRAKTIKOA
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Atal batzuk:

 Sirabun

 Oinarri metodologikoak

 Berrikuntza gehiago

 Adimena estimulatzeko programa

 Garapen psikoebolutiboa eta alerta 

seinaleak

 Gaitasun handiak

 Hiruhilekoen araberako garapen 

didaktikoak

Guztia tenporalizatuta  
eta baliabide guztiak erabilita.

Bakar bat ere ez da kanpoan geratuko!

2525

Lehenengo zikloa

KOLORETAKO 

ALBOETAKO 

BILATZAILEAK BEHAR 

DUZUNA ERRAZ 

TOPATZEKO

25
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UNITATE DIDAKTIKOA

LANEKO PROIEKTUA

 Ardatz guztiek ibilbide anitzak 

izan ditzakete.

Hautatu zure bidea!

 Eduki mapa horiek proposamenak 

modu orokorrean ikusten 

lagunduko dizute.

Irakaslearen 
materialak

METODOLOGIA 

BERRIAK,  

BIDE BERRIAK

a horiek proposamenak 

orrean ikusten 

dizute.
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INGELESEKO PROPOSAMENA
Eta ingeleseko irakaslea ere baldin bazara eta 

motibazio beretik abiatuta landu nahi baduzu, gurekin 

zure ibilbidea duzu. 

Ipuinak, abestiak, errutinak, elkarrizketak,  

TPR jarduerak, phonics-ekin zubiak  

sortzen dituzten proposamenekin eta  

abarrekin uztartutako ahozko saio argi eta  

errazetan oinarritutako proposamen didaktikoa.  

Guztia bideoak eta ordenagailurako edo  

ADErako animazioak dituen DVDaren  

laguntzarekin.

 Zeharkako praktika metodologikoak 

bistakoak diren garapen didaktikoak.

IKTak 

QR kodeak. Topatuko dituzun  

edukiak zabaltzen dituzte.  

Bilatu eta bidaiatu!

  Lankidetzan ikastea

  Manipulazio lana

  Emozioekin, logikarekin edo  

 lengoaiekin egindako lana

INGELES 

ERRAZA, BEHAR 

ADINAKOA ETA 

OSO AKTIBOA!

2772727727

Lehenengo zikloa

Zeha

bista

IK
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ADE Sirabun
Jarduera ardatz bakoitzerako 
baliabideak

Ipuin animatuak

Karaokedun abestiak

Lokuzioak eta hedatzeko estekak dituzten 

irudi liburuak

Horma irudi interaktiboak

Lamina proiektagarriak

Sortu zure fitxak gure irudi galeria atalarekin

Dokumentu editagarriak eta inprimagarriak 

aniztasuna lantzeko, proiektuak aberasteko 

eta edukiak sakon garatzeko

Sirabun  
digitala

28



Sekula amestu ez duzun moduko webgunea

Baliabideak
 Dokumentu didaktikoak

 Horma irudi interaktiboak

 Programazioak

 Ebaluazioak

Familiaren txokoa
Hauek topatuko dituzu:  

 Familientzako artikulu interesgarriak

 Tailerretarako, esperimentuetarako… 

proposamenak 

 Gomendatutako irakurketak

 Abestiak, ipuinak…

 Familian egiteko jarduera ideiak

Lehenengo zikloa

29



3030



31

Bigarren zikloa

3 URTE

4 URTE

5 URTE

311131
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Ikaslearen 
materialak

URTE OSOAN 

ERABILTZEKO 

EDUKIONTZIA

Ikasturteko 
material guztia 

biltzen duen 
tiradera altzari  

erosoa

Haur Hezkuntzako 
proiektuko 
materialak 

aurkezteko modu 
berritzailea

Oso  
praktikoa  
ikasgela 

antolatzeko 

Espazio  
ezberdinak sortzea 
ere ahalbidetzen  

du bere 
berezitasunari 

esker
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Edukien eta motibazioen antolaketa 
hiru hilabeteko pack-etan 

3 
UR

TE
4 

UR
TE

5 
UR

TE

Lehen hiruhilekoa Bigarren hiruhilekoa Hirugarren hiruhilekoa

Bigarren zikloa

EGOKITZAPEN 
ALDIA

EGOKITZAPEN 
ALDIA

EGOKITZAPEN 
ALDIA

LAMINAK

Udazkena, Negua, Eguberriak, 
Artea, Autonomia Erkidegoa, 
Haurtzaroaren Eskubideen Eguna 
eta Konstituzio Eguna

LAMINAK

Udazkena, Negua, Eguberriak, 
Artea, Autonomia Erkidegoa, 
Haurtzaroaren Eskubideen Eguna 
eta Konstituzio Eguna

LAMINAK

Udazkena, Negua, Eguberriak, 
Artea, Autonomia Erkidegoa, 
Haurtzaroaren Eskubideen Eguna 
eta Konstituzio Eguna

LAMINAK

Artea, Inauteriak, Bakearen Eguna 
eta Zuhaitzaren Eguna

LAMINAK

Artea, Inauteriak, Bakearen Eguna 
eta Zuhaitzaren Eguna

LAMINAK

Artea, Inauteriak, Bakearen Eguna 
eta Zuhaitzaren Eguna

LAMINAK

Udaberria, Uda, Artea, Liburuaren 
Eguna eta Familiaren Eguna

LAMINAK

Udaberria, Uda, Artea, Liburuaren 
Eguna eta Familiaren Eguna

LAMINAK

Udaberria, Uda, Artea, Liburuaren 
Eguna eta Familiaren Eguna

2. ARDATZA

OSASUNA  
ETA DIETA  
MEDITERRANEOA

2. ARDATZA

MEXICO

2. ARDATZA

INKAK

4. ARDATZA

KOMUNIKABIDEAK 
ETA  
GARRAIOBIDEAK

4. ARDATZA

PARIS

4. ARDATZA

INDUSTRIA 
IRAULTZA

1. ARDATZA

ETXEA ETA  
FAMILIA

1. ARDATZA

JAPONIA

1. ARDATZA

ANTZINAKO  
ERROMA

3. ARDATZA

PARKE  
NATURALAK

3. ARDATZA

KENYA

3. ARDATZA

AURKIKUNTZEN 
GARAIA

IKASTURTE 
AMAIERA

IKASTURTE 
AMAIERA

IKASTURTE 
AMAIERA

4 ARDATZ 

MOTIBATZAILE 

BERRITZAILE

ADIN BAKOITZERAKO
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Errealitate 
areagotua

Harrituta utzi ikasleak 

koadernoen azaletatik!

Ikaslearen 
materialak

Laneko koadernoak
Laminek curriculum edukiak proposatutako 

motibazioen bidez garatzen dituzte.

Banakako eta taldeko lan plastikorako trokelak eta 

eranskailuak dituzte.

Lau jarduera ardatzetako bakoitza  
honako hauek osatzen dute: 

IKASMAILA 

BAKOITZEKO  

4  

KOADERNO

PROPOSAMEN 

DIDAKTIKOAN,  

ZUK SORTZEKO 

IDEIAK ERE 

TOPATUKO DITUZU.
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4 AÑOS | PRIMER TRIMESTRE44 AÑOS4 | PRIMER TRIM EEE4 MESTREEM4

Ipuinak
Ez dagoelako istorio on bat baino motibatzaileagoa den beste ezer.

Nuba eta haren istorioak: argitu beharreko misterioak.

Moli eta haren abenturak: ezagutu beharreko toki eta kulturak.

Aris eta denboran egindako bidaiak: iraganeko zibilizazio eta uneetara.

Informazio liburuak
Landutako ardatz bakoitza aukeraz betetako mundua da.

Liburu bakoitzean ikuspegi ugari garatzen da: informazioa, zientzia, 

artea, literatura, kultura… 

6 
IPUIN

4 

INFORMAZIO 

LIBURU

Bigarren zikloa
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Ikasgelako beharren arabera, 

gauza askotarako erabil daiteke: 

ordezko arropa, norberaren 

materialak, askaria eta  

abarrak gordetzeko.

Hiruhileko bakoitzari lotutako pack-ak laneko lamina ugari du:

Lehen hiruhilekoa

  Hasierako unitatea: 
Egokitzapen aldia

  Inguruneko laminak: 
Udazkena, Negua, Eguberriak, 
Autonomia Erkidegoa

 Arte laminak

  Haurtzaroaren Eskubideen 
Eguna eta Konstituzio Eguna

Bigarren hiruhilekoa

  Inguruneko laminak: 
Inauteriak

  Arte laminak

  Bakearen Eguna eta  
Zuhaitzaren Eguna

Hirugarren hiruhilekoa

  Inguruneko laminak: 
Udaberria, Uda

  Arte laminak

  Liburuaren Eguna eta 
Familiaren Eguna

  Amaierako unitatea: 
Ikasturte amaiera

Eta gainera...

Ikaslearen  
materialak

ERABILERA ASKEKO 

ERANSKAILUAK: 

PERTSONALIZATU 

MATERIAL BAKOITZA 

ZURE IKASLEEKIN!

Poltsa pertsonalizagarria
Hiruhileko bakoitzeko poltsa bat egindako 

lana etxera eramateko.

BERRIKUNTZA!

POLTSAK ETA 

MOTXILA
IKASLE 

BAKOITZARENTZAT
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niña zu

eewxxsttnnñ

Hizkuntza
 Irakurketako programa. Haurren 

eskuetara egokituta dauden 

piktogramak eta hiztegi txartelak. 

Bakoitzak bere esaldiak osatu ahal 

izango ditu.

 Letra trokelagarriak. Osa ditzagun milaka hitz!

Manipulagarriaren aldeko 
apustua egin dugu!
Izan ere, adin horietan, ikasteak errealitatearekin kontaktuan egotea esan nahi du, 

tridimentsionalatik eta fisikotik abiatuta.

Emozioak
Termometro bat 3 urterekin, iparrorratz 

bat 4 urterekin, eta karta jokoa 5 urterekin. 

Ikasleen emozioak sakon lantzea, 

identifikatzea, neurtzea eta aztertzea 

ahalbidetzen duten materialak.

Matematika
Matematikaren ikasketarako pixkanakako apustua. 

  Bloke logikoak 3 urterekin

   Erregeletak 4 urterekin

   Polikuboak 5 urterekin

MATERIAL GUZTIA 

ONDO ANTOLATUTA 

IZATEKO 

POLTSATXOAK ETA 

IKASLE BAKOITZAREN 

IZENA JARTZEKO 

ERANSKAILUAK 

EMANGO DIZKIZUGU.

Bigarren zikloa
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ERABILERA 

ASKOKO 

EDUKIONTZIA

Sendoa denez, 
espazioak 

sortzeko elementu 
bikaina da.

Ikasgelako 
materialak

Diseinu 
koloretsua 

duenez, ikasgelari 
alaitasuna eta 

argitasuna 
emango dizkio.

Aukera asko  
eskaintzen duen 

erabilera anitzeko 
edukiontzia: kutxa, 

eserlekua, sailkatzeko 
edukiontzia...

Barneko 
konpartimentuek 

material guztiak  
antolatuta eta  
txukun izaten  

laguntzen dute.

NEURRIAK
 Zabalera: 72,5 cm

 Altuera: 40 cm

 Sakonera: 29,5 cm
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ZUEN 

IKASGELARAKO 

ROBOTA, 

IBAIZABALEKIN 

BAKARRIK! 

Next
Sirabun robot bat  
ikasgela bakoitzean!!

Nextek ezagutzeko hamaika bide du… 
lagunduko al diozue?

Nextek honako hauek egiten laguntzen dizu: 

 Mahai tapiz robotiko espezifikoen bidez, 

curriculum eduki batzuk errepasatzen.

 Arazoak konpontzeko prozesua lantzen.

  Ikasleak programazio direkzionalean 

barneratzen.

Helburua ez da  
robotika ikastea; 
robotika ren bidez 
ikastea baizik.

Haur Hezkuntzako ikasgelako behar pedagogikoak kontuan hartuta, 

Ibaizabalentzat modu esklusiboan diseinatutako eta garatutako robota da.

GEHIAGO  

NAHI DUZU?  

EZAGUTU 

NEXTAPP! 

Bigarren zikloa

*Informazio gehiago 105. orrialdean.
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Xakea
Ibaizabalekin, ez da xakerik gabeko ikasgelarik egongo!

Ezagutu joko ezagun horren hezkuntza potentzialtasunak.

Harrituta geratuko zara! 

Xakearen bidez, ikasleek honako hauek ikasiko dituzte:

 Azterketa eta laburpena

 Kontrol emozionala

  Autoestimua

 Arreta, kontzentrazioa eta aurrerapena

 Erabakiak hartzea…

Xake jokoa askoz ere gehiago ikasteko tresna gisa. 

Ikasgelako 
materialak

GEHIAGO  

NAHI DUZU?  

EZAGUTU 

CHESSAPP! 
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Horma irudi tematikoak
Ardatz bakoitzerako bat. Bilatu eta aurkitu!

Pertsonaien horma irudiak
Ikasturte osoan abenturen jarraipena egitea 

ahalbidetzen dute:

 Nuba eta haren ikerketak

 Moli eta haren planisferioa

 Aris eta denboran zehar egindako 

ibilbidea

Pentsamenduko abilezien eta 
errutinen horma irudiak
Horma irudi horiek ikasgelako ikasleen 

pentsamendua errutina ugariren bidez  

bistaratzea ahalbidetzen dute.

Ur errotuladoreekin idaztea eta arazorik 

gabe ezabatzea ahalbidetzen dute.

Horma irudiak

Bigarren zikloa

zerako bat. Bilatu eta aurkitu!

k
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Irakurketako programa
Formatu handiagoko piktogramak 

eta hiztegi txartelak, esaldiak talde 

handian eraikitzeko. 

Ipuin erraldoia
Bihur zaitez ipuin kontalari 

euskarridun liburu eroso hau 

erabilita. Liluratuta geratuko dira!

Liburu ibiltaria 
Eskola etxeekin lotzeko 

sorkuntza kolektiboko 

proposamen irekia.

Txotxongiloak
Ezin zuten hutsik egin Nubaren, Moliren 

eta Arisen txotxongilo ordezkaezinek. 

Jardueren proposamenak,  

elkarrizketak, pertsonalizazioak… 

dituzte. Guztia proposamen  

didaktikoan.

Ikasgelako 
materialak

ORAIN,  

LANEKO 

URRATSEKIN 

PROPOSAMEN 

DIDAKTIKOAN

Ipu
Bihu

eusk

erab

Txotxongiloak
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Adimeneko bitak
Estimulazio goiztiarreko programa kategoria 

entziklopedikotan sailkatutako adimeneko 

biten bidez. Etapan aurrera egin ahala, 

areagotu egiten dira. 

Bizikidetzako laminak
Ikasgelako elkarbizitza abileziak 

lantzea ahalbidetzen duten irudiak. 

Matematikako laminak
Adin bakoitzean garatutako kontzeptu 

matematikoekin (zenbakiak, koloreak, 

kopuruak, eragiketak…) egindako lana 

babesten duten laminak dira eta material 

manipulagarriarekin lotuta daude: bloke 

logikoak 3 urterekin, erregeletak 4 urterekin 

eta polikuboak 5 urterekin.

Arte laminak
Ardatz bakoitzerako formatu 

handiko artelanak.

Bigarren zikloa
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Proposamen didaktikoa
 Baliabide guztiak argi eta garbi tenporalizatuta aurkezten dituzte.

 Proiektua garatzeko informazio didaktiko guztia biltzen dute.

 Atal ugarien erabilera azaltzen duten antolatzaile bisual erabilgarriak dituzte.

CDa
 Proiektuko audio guztiekin.

Sirabun digitala
 Konpetentzia digitala garatzen lagunduko duten  

baliabide ugari biltzen du.

Irakaslearen 
materialak 

BI LIBURUKI.

EROSOA ETA 

PRAKTIKOA
GUZTIA GURE 

USB MEMORIA 

ESKLUSIBOAN 

SARTUTA!
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KOLORETAKO 

ALBOETAKO 

BILATZAILEAK BEHAR 

DUZUNA ERRAZ 

TOPATZEKO

Atal batzuk:

 Sirabun

 Oinarri metodologikoak

 Berrikuntza gehiago

 Proposamen digitala

 Xakea

 Robotika

 Hiruhilekoen araberako garapen 

didaktikoak

4545

Bigarren zikloa

Guztia tenporalizatua  
eta baliabide guztiak erabilita. 

Bakar bat ez da kanpoan geratuko!
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UNITATE DIDAKTIKOA

LANEKO PROIEKTUA

ULERMEN PROIEKTUA

 Ardatz guztiek ibilbide anitzak 

izan ditzakete.

Hautatu zure bidea!

 Eduki mapa horiek proposamenak modu 

orokorrean ikusten lagunduko dizute.

METODOLOGIA 

BERRIAK,  

BIDE BERRIAK

Irakaslearen 
materialak

ek proposamenak modu 

en lagunduko dizute.
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INGELESEKO PROPOSAMENA

Eta ingeleseko irakaslea ere baldin bazara eta 

motibazio beretik abiatuta landu nahi baduzu, gurekin 

zure ibilbidea duzu. 

Ipuinak, abestiak, errutinak, elkarrizketak, TPR 

jarduerak, phonics-ekin zubiak sortzen dituzten 

proposamenekin eta abarrekin uztartutako  

ahozko saio argi eta errazetan oinarritutako 

proposamen didaktikoa.  

Guztia bideoak eta ordenagailurako edo ADErako 

animazioak dituen DVDaren laguntzarekin.

 Zeharkako praktika metodologikoak bistakoak 

diren garapen didaktikoak. 

QR kodeak. Topatuko dituzun 

edukiak zabaltzen dituzte.  

Bilatu eta bidaiatu!

  Lankidetzan ikastea

  Manipulazio lan

   Emozioekin, logikarekin edo  

lengoaiekin egindako lana

INGELES 

ERRAZA, BEHAR 

ADINAKOA ETA 

OSO AKTIBOA!

4774747747

IKTak

Z

d
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ADE Sirabun
Jarduera ardatz bakoitzerako 
baliabideak

Ipuin animatuak

Karaokedun abestiak

Lokuzioak eta hedatzeko estekak dituzten 

informazio liburuak

Horma irudi interaktiboak

Lamina proiektagarriak

Sortu zure fitxak gure irudi galeria atalarekin

Dokumentu editagarriak eta inprimagarriak 

aniztasuna lantzeko, proiektuak aberasteko 

eta edukiak sakon garatzeko

Sirabun  
digitala

GUZTIA  

PROPOSAMEN 

DIDAKTIKOAN 

IRADOKIZUNEKIN, 

ZURE BALIABIDEEI 

ETEKINA  

ATERATZEKO 
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Splash kidsApp
Dibertitzen garen bitartean, 
ikasleak ikasten jarraitzeko 
aplikazioa.

 Ikasgelako haur bakoitzak bere 

avatarra sortu eta harekin jolas egin 

ahal izango du.

 Proiektuaren ardatz bakoitza 

jarduera interaktiboekin osatzen da 

eta, bukaeran, haurrek oso Trivial 

dibertigarriarekin jolas egin ahal 

izango dute.

 Eta ez da hori dena! Jarduerak egiten 

dituzten bitartean, arte eremuan 

erabili ahal izango dituzten eranskailu 

eta agertokiak irabazten joango dira.

NextApp
Programazio sekuentziak, 
arrazoiketa espaziala eta 
espazioaren pertzepzioa 
praktikatzeko aplikazioa.

 Jokoari bilbea gehitzen dion narrazio 

testuinguru txikia du. Jokoak aurrera 

egin ahala, zailtasun handiagoko 

erronkak proposatzen ditu.

ChessApp
Xake jokoan hastapenak izateko 
haurrentzako aplikazioa da; jokoan 
pieza bakoitzak izan ditzakeen 
mugimenduak adierazten ditu.

 Aplikazioa pertsonalizatzeko opari 

desblokeagarriekin.

 Zailtasun maila ugari.

AppStore, Google Play eta Windows Store guneetan ere eskuragarri.

NORK  

ETORRI NAHI DU 

NIREKIN JOLAS 

EGITERA? 

Sirabunen mundu digitalak behar  
bakoitzari erantzuna ematen dio

NO

ET



Sirabun  
digitala

Sekula amestu ez duzun moduko webgunea

Baliabideak
 Dokumentu didaktikoak

 Horma irudi interaktiboak

 Programazioak

 Ebaluazioak

 Unitate bereziak

 Jolas interaktiboak

Familiaren txokoa
Hauek topatuko dituzu: 

 Familientzako artikulu interesgarriak

 Tailerretarako, esperimentuetarako… 

proposamenak

 Gomendatutako irakurketak

 Abestiak, ipuinak…

 Familian egiteko jarduera ideiak

50
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Behatu
Ikuste pertzepzioa

Memoria

Kausa/efektua

Pentsatu
Entzumen pertzepzioa

Sekuentziak

Geometria

Zenbaketa

Neurria eta luzera

Diberti zaitez
Logika

Jolas sinbolikoa

Beste jolas batzuk: partxisa, 

bingoa…

+ Jolas interaktiboak
Ikasmaila bakoitzeko 30 jarduera, hiru bloketan banatuta 

51
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Nuba  Nuba  3 urte Moli  Moli 4 urte Aris  Aris 5 urte
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Nubaris
Dimentsioa
Bigarren zikloa

esperientziadunaespe

proiektu 
sendoa

berritzailea

Nubaris
Dimentsioa

 Aukera ematen du jarduera motibatzaile eta  
esanguratsuen bidez ikaskuntza eraikitzeko.

 Bizipen aberasgarrien bidez sustatzen du jakin mina.

 Zenbait lengoaien bidez indartu egiten du adierazpen 
gaitasunak.

 Ezagutzaren bidez lagundu egiten du errespetua eta 
bizikidetza baketsua lortzen.

 Sustatu egiten du familiaren parte hartzea.

 Lagundu egiten du haurren garapen osoa lortzen,  
alderdi guztietan: kognitiboa, linguistikoa, psikomotorra, 
afektiboa eta soziala.

 Sustatu egiten du ikasgelako lana, proposamenak 
ikastetxean bertan sortu direlako, lehen ziklo honetan 
haurrek zer premia izaten dituzten arretaz erreparatuta.

Z
g

E
bi

Su

Lag
alde
afek

Sust
ikast
haurr

Au
es

Proiektu 
honek:
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ARDATZ  
GLOBALIZATZAILEAK  
curriculum gaiak dira

ARDATZ MOTIBATZAILEAK 
ardatz globalizatzaileei espazioaren eta denboraren ikuspegitik heltzen laguntzen 
duten gaiak dira

3  urte
BIZIPEN FANTASTIKOAK 

Musuen giltza 

Mandarina zaporedun  
Klementina

Ostarte kalea

Orbel eta Marinel

Zaldiko-maldiko 
magikoa

Koloretako hodeiak

4  urte
MUNDUKO LEKUAK 

Tumuren familia  
(Ozeania)

Leran pasieran  
(Ipar poloa)

Herensugearen kometa  
(Asia)

Yoma eta izurde arrosa 
(Amerika)

Tamesis ahatean sartuta 
(Europa)

Basamortuko altxorra  
(Afrika)

5  urte
IBILBIDE HISTORIKOA 

Haitzuloko familia  
(Historiaurrea)

Faraoi txikia  
(Antzinako Egipto)

Ezustekoa azokan  
(Erdi Aroa) 

Hontz Bihotz  
(Ipar Amerikako indiarrak)

Itsasoko abentura   
(XX. mendeko asmakizunak)

Espazioan barrena   
(Espazio garapena)

Etxea eta familia

 
Gorputza eta elikadura

 
Kalea eta dendak

 
Animaliak eta landareak

 
Garraiobideak  
eta teknologia

Paisaiak, ura, unibertsoa

©
IB

A
IZ

A
B

A
L

Egokitzapen unitatea 12.L

©
IB

A
IZ

A
B

A
L

Egokitzapen unitatea 08.L

©
IB

A
IZ

A
B

A
L

Egokitzapen unitatea 10.L

ikaslearen
materiala

3, 4 eta 5 urte

Hiruhilekoko karpetatan 
antolatuta

Egokitzapen unitatea     
Zenbait lamina, helburu hauekin:  

Ikasgela antolatzea Ikastetxea ezagutzea Edukiak berrikustea

Unitate didaktikoak    
Curriculum edukiak garatzen dituzten sei koaderno. Ardatz globalizatzaileak eta ardatz 
motibatzaileak jasotzen dira orrialde horietan.
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Nuba  Nubaris mundua 
aurkeztuko digu. Haren 
eskutik jakingo dugu nola 
bizi diren han eta zer 
antzekotasun dituen mundu 
hark gurearekin.

Moli  kontinente guztietara 
eramango gaitu eta haietan 
jendea nola bizi den 
erakutsiko digu.

Aris  liburuetan dagoen 
altxorra erakutsiko digu 
eta, bere boterearen bidez, 
denboran bidaiatuko dugu.

Ba al zenekien...?

 ETA HAREN ADISKIDEAK BASORA  

JOAN DIRA ASKARIA HARTUTA.

— ETA  EKARRI DITUT NIK —ESAN DU .

—NIK, GAZTAINAK —ERANTSI DU NUBETEK.

ETA KLEMENTINAK? MANDARINAK! 

ZERBAITENGATIK DEITZEN DIOTE  

ZAPOREDUN KLEMENTINA.

 NUBA(K)

 GAZTA  MANDARINA

 OGIA

Udazkena 3

©
IB

A
IZ

A
B

A
L

©
IB

A
IZ

A
B

A
L

Eguberriak 3

Erkidegoa
3

© I B A I Z A B A L

ETA 

N DIRA

ETA

K, GA

KLEM

BAITE

ORED

NUBA

H
au

r H
ez

ku
nt

za

ipuinak
Nubaren

3 urte Mandarina zaporedun 
Klementina

2

IB
A

IZ
A

B
A

L

3 urte

H
au

r H
ez

ku
nt

za
IB

A
IZ

A
B

A
L

gozatu
Nubarekin

Kax-kax! 
Sartu nahi al duzu?

1

©
IB

A
IZ

A
B

A
L

Inauteriak 1

n

111

ZER-NOLAKO FORMAK IZAN DITZAKETE ETXEEK?

MOTA ASKOTAKO ETXEAK DAUDE.

BATZUK LAUKI 
ITXURAKOAK 
DIRA.

BESTE BATZUEK 
TRIANGELU ITXURA 
DAUKATE.

6

MUNDUKO LEKU ASKOTAN ZIRKULU 
ITXURAKO ERAIKINAK EGITEN DIRA.

buztinezko eta lastozko txabola

landare zuntzezko denda

harrizko etxola

izotzezko iglua

7

Bai polita! 
Piktogramen bidez  

kontatzen da  
istorioa.

Balio bat eta emozio 
bat aurkezten dira.

Zenbat gauza 
ikasten diren 

liburu hauekin!

Narrazio ipuinak    Nubaren, 
Moliren eta Arisen istorio samurrak 
kontatzen dira.

Inguruneari eta jaiei buruzko laminak    
Gai jakin batzuekin lotutako proposamenak:

Urtaroak Eguberriak Inauteriak Autonomia erkidegoa

Informazio liburuak   Ardatz 
motibatzaileen gaineko informazio 
zehatza erakusten dute.

Eta unitate bakoitzeko ardatz motibatzailean eta ardatz 
globalizatzailean sakontzeko...

Nubaris
Dimentsioa
Bigarren zikloa
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7

Lankidetza ohiturak garatzeko iradokizunak

Hazi ahala, ezarritako betebehar zail eta desa-

tsegin moduan ikusten dituzte sarri lan txiki ho-

riek; nahiago lukete beste zerbait egin. Orduan, 

gerta daiteke gurasoek kontu garrantzitsu hori 

jorratzeko modua aldatzea eta beste era ho-

netan konpontzen saiatzea: «Zuk egin behar 

duzu» (eta zenbaitetan, baita betiko «Egin egin-

go duzu, nik esaten dudalako»). 

Gogoratu estrategia horiek (batere logika peda-

gogikorik gabeak) ez dutela lagunduko haurren-

gan lankidetza ohitura sustatzen; aitzitik, elka-

rren artean egin behar dira lan horiek, eta 

familiako kide guztiek hartu behar dute parte. 

Ez ahaztu etxeko lanak egiten jartzeak heldu-

tasun maila handiagoa lortzen lagunduko 

diola haurrari, eta epe luzera, bere burua aski 

duen pertsona heldu arduratsua izateko ahal-

mena garatuko duela. 

Zeregina egiteko unea ezarri. Esate baterako: 

jan aurretik mahaia jartzen laguntzea edota 

bainatu aurretik jostailuak jasotzea.

Akatsen bat egiten badu, lana 

behar bezala egiten lagundu; 

saiatuko da berriz bihar.

Zeregina ia osorik egiteko gai 

denean, gogoko duen zerbai-

tekin saritu.

Haurraren esku utzitako zereginik ez egin, 

ezta ahaztu bazaio ere: hala egiten badugu, 

inoiz ez du ulertuko ardura berea dela.

Lana nola egin behar duen 

erakutsi: egin bitartean azal-

tzea eta haurrari uztea lana 

bukatzen.

Sarri goretsi: «Primeran ari 

zara ahozapiak jartzen».

Etxeko
lanetan parte 

hartzea

6

Haur gehien-gehienei izugarri gustatzen zaie 

pertsona helduei laguntzea. Aitari edo amari 

laguntzea ez da aspergarria, garrantzitsu sen-

tiarazten dituen ekintza dibertigarria baizik. 

Pozik eramaten dute arropa zikina otarrera, 

hondakinak zakarrontzira…

Haurrak etxean laguntzeko ohi-
tura har dezan, utzi egin behar 
diogu parte hartzen.

Haurren adinera eta ahalmenera egokitu be-

har dira zeregin horiek, eta aldatu egingo ditugu 

hazi eta beren kabuz moldatzen ikasi ahala. Ze-

reginak aldatzean, haurrek ilusioz pentsatuko 

dute zeregin berrietan. 

 Oso garrantzitsua da haurrak etxeko lanetan 

sartzea; hitz egiten, elkarbanatzen, korrika egi-

ten... irakastea bezainbeste. Izan ere, jarduera 

horien bidez ikasiko dute ikusten eta entzuten, 

eta are gehiago, beren ingurunea zaintzen ika-

siko dute.

Etxeko kide guztiek etxeko lanetan parte har-
tu behar dutela uste badugu, haurrari hasiera-

hasieratik ikusarazi behar zaio hori hala dela, 

etxean laguntzea bere eguneroko bizitzako 

errutina bat dela jakinik haz dadin, eta ohitura 

bihur dezan. 

Kontua ez da haurra etxeko lanekin estutzea. 

Ardura txikiek, ordea, lanari aurre egiten lagun-

duko diote, eta lankidetzan jarduten iraka-

tsiko. 

Ohiturak hartzea: etxean laguntzea
A

b

s

esku

baz

lert

H
au

r H
ez

ku
nt

za

3 urte

Nubaris
Dimentsioa

Familiari informazioa emateko txostena

informazioa
Nubaris

IB
A
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IZENA / NOMBRE

IKASTETXEA / COLEGIO

H
au

r 
H

ez
ku

nt
za

  |  
 L

eh
en
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iru

hi
le

ko
a
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B
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3 urte

In
fa

nt
il 

 |   
Pr

im
er

 tr
im

es
tr
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Hiruhilekoko 
informazio 

txostena

Boletín 
de información
trimestral

Hau bai  
berrikuntza  

interesgarria! 

Zer da Eskuekin pentsatu?  
Egituratutako material batzuk oinarri hartuta  
arrazoibidea garatzeko proposamen bat da.

Zer prozesuri jarraitzen dio ikasleak?

Eskuz erabili lehenik…
pentsamendu matematikorako adimen jardueraren berezko  
ekintzak (interpretatu, ebatzi, formulatu...)  
erregistratzen joateko materiala.

Irudikatu ondoren...
iradokitako jarduerak berariazko koadernoan,  
eskuz egiteko lana osatzeko.

Harrigarria...

Nubaris informazioa     
Oso baliagarriak diren zenbait artikulu 
biltzen dituen txostena, familiari 
informazioa emateko. 

5 urte4 urte3 urte

Hiruhilekoko informazio 
txostena
Hiruhilekoan ezarritako helburuak 
zenbateraino bete diren 
baloratzeko txostena, familia 
jakinaren gainean egon dadin. 



57

irakaslearen  
materiala

3, 4 eta 5 urte
Euskarri praktiko  
batean dator 

Nubaris Dimentsioa, abentura    
Dokumentu honen orrietan dago 
jasota proiektu honek oinarri duen 
arrazoibide didaktikoa, bai eta 
oso informazio interesgarria ere 
materialak ematen dituen aukera 
guztiak ezagutu eta sakondu nahi 
dituen irakaslearentzat.

Zeregin integralak. 
Oinarrizko gaitasunak   
Ikasturtean zehar programatu 
daitezkeen zenbait jarduera 
biltzen dituen materiala. Zeregin 
hauen bidez indartu egiten dira  
oinarrizko gaitasunak.

Hiruhilekoko proposamen 
didaktikoak   
Proiektuko gai globalizatzaile eta 
motibatzaileekin  
lotutako material guzti-guztien garapen 
didaktikoa jasotzen da. Curriculumeko edukiak 
lantzeko hainbat jarduera ere badaude hemen.

Proposamen didaktikoa. Eskuekin pentsatu    
Adin bakoitzerako egokia den materiala eskuz erabiliz pentsamendu 
matematikoa garatzeko iradokizunak dira.

Proposamen digitala. Nub@riklik baliabideak    
Proiektua osatzen duten material guztiak biltzen dituen CDa, arbel 
digitalean erabiltzeko pentsatua.

Programazioa eta ebaluazioa CDa    
Programazioak eta ebaluazioak egiteko curriculumarekin lotuta jakin 
behar den informazio guztia biltzen duen CDa, ikastetxe bakoitzera 
egokitzeko moduko formatuan.

Nubaris
Dimentsioa
Bigarren zikloa



Gure pertsonaiak zuzenean pantailara eramaten dituen materiala!

ADErako bereziki pentsatutako tresna.

Nuba, Moli eta Aris elkar eragiteko

Nubaris  
Dimentsioa  
Digitala
3, 4 eta 5 urte dinamikoa eta  

dibertigarria!g
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DVD
erraza eta 
intuitiboa

Dena batean! 

Dena DVD bakar batean 
biltzen da: ipuinak, 
abestiak, baliabideak...

Jolasteko horma irudiak

Jarduera elkarreragileak 
dituzten horma irudi 
gehiago.

500 lamina 
elkarreragile 
baino gehiago 



Itxi

Hasierako 
menurako 

sarbidea
Unitateak

Urtaroak / Jaiak
Baliabideak
Etxea

Sortu  
zure fitxak! 

Zure sormena pizteko irudien 
eta argazkien galeria zabala.

Klik batean! 
Sarbidea errazteko, beharrezko 
baliabide guztiak dagozkien 
ataletan kokatuta daude.

Intuiziozko nabigazioa 
Ez zara inoiz galduko! Nabigazio barrak 
une bakoitzean behar duzun tokira 
joatea uzten dizu eta beti aurrean dago.
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Kontatuz eta kantatuz liluratu    
Aukeratutako soinuak, abestiak,  
ipuinak eta  
audioak  
entzunez  
gozatzeko CDa.

Nub@rijolasak CDa    
Jorratutako alderdien  
berariazko edukiak  
indartzea eta gaitasun  
digitala garatzen laguntzea helburu izanik, 
hiruhilekoka antolatutako jardueren CD interaktiboa.

Irakaslearen materiala
Begi kolpean ikusteko!

DVDan nabigatzeari eta horrek eskaintzen dituen aukerei 
buruzko azalpen erraza eta argia.

Sormenezko baliabideak, ADEtik Nubaris Dimentsioa 
Digitalari probetxua ateratzeko.

Ariketa errazak eta dibertigarriak, batez ere, 
ahozkoak, proiektatutako irudi-orri bakoitza “sakontzeko”.

D
b

S
D

A

Eta horrez gain... digitalean

Nubaris
Dimentsioa
Bigarren zikloa

Kontatuz eta  
kantatuz  

liluratu
Nuba

3 urte

Nubaris
Dimentsioa

© 3., 8., 13., 18., 23., 28. abestien 
musika: Javier Ventura,  
Salva López, 2012

© 3., 8., 13., 18., 23., 28. abestien 
hitzak: Javier Ventura, Salva López, 
2012 / BAKUN itzulpen eta argitalpen 
zerbitzuak, Maite Losada, 2013

© Ipuinak: Esther Echevarría 
Soriano, 2012 / BAKUN itzulpen eta 
argitalpen zerbitzuak, 2013

© Editorial Luis Vives, 2012  

© Ibaizabal argitaletxea, 2013

Eskubide guztiak gordeta. Debekatuta 
dago disko hau eta bere edukiak 
kopiatzea edo erreproduzitzea. 

Banaketa: Grupo Editorial Luis Vives.

Erreferentzia: I-457
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Kontatuz eta  
kantatuz liluratu
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Nuba
3 urte

Nubaris
Dimentsioa

LINUX, MAC ETA
WINDOWS-EKIN
BATERAGARRIA

BAITA ADE-RAKO ERE

© Grupo Editorial Luis Vives, 2012

© Ibaizabal argitaletxea, 2013

Eskubide guztiak gordeta. Debekatuta 
dago disko hau eta bere edukiak 
kopiatzea edo erreproduzitzea. 

Banaketa: Grupo Editorial Luis Vives.

3 urte

Nubaris
Dimentsioa

Nub@rijolasak
JARDUERA ELKARRERAGILEAK

Erreferentzia: I-458

Nub@rijolasak
JARDUERA  

ELKARRERAGILEAK
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3 urte

Nubaris
Dimentsioa

LINUX, MAC ETA
WINDOWS-EKIN
BATERAGARRIA

BAITA ADE-RAKO ERE
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irudimenARTEUruguai Joaquín Torres García5

 ©
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A
B

A
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irudimenARTE

 ©
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A
IZ

A
B

A
L

irudimenARTEKafetegiko terraza gauez, Place du Forum, Arles Vincent van Gogh3

IHIA KATAGORRIA BASERRITARRA LUZOKERRAKATUA ZEKORRA

4 I BA IZABAL
Il.: Nati Rodríguez

Bizikidetzarako horma irudia I BA IZABAL
Il.: Inés Burgos

ADISKIDEAK GARA, ETA BERAZ, 
EZ GARA HASERRETZEN.

BERE LEKUAN JARTZEN DUGU 
GURE ARROPA.

ORDENAN ETA OIHURIK EGIN 
GABE IRTETEN GARA.

JOSTAILUAK JASOTZEN DITUGU 
JOLASTEN BUKATZEN DUGUNEAN.

 BEHAR BEZALA
ESERTZEN GARA AULKIAN.

TXORIA HABIA GAZTAINA BALOIA ATERKIA PERRETXIKOA

I BA IZABAL
Il.: Alberto Díaz

Udazkena

Munduko mapa I BA IZABAL
Il.: Artimagos

I BA IZABAL
Il.: Xuxulanstrum

Eguberriak

ERREGE MAGOA JAIOTZA GOZOKIAK OLENTZEROPANDERETA OPARIA

Eskubideak Betebeharrak Ondorioak

Bizikidetzarako horma irudia I BA IZABAL
Il.: Inés Burgos

Ondorioak

I BA IZABAL
Il.: Inés Burgos

Liburutegiko liburuak 
erabiltzea.

Ahaleginari eta 
ondo egindako lanari 

esker ona.

Batzarrean 
parte hartzea.

Gure gauzak gordetzeko 
toki bat izatea.

dazkenaUdUdaU4444 I BA IZABAL
Il.: Nati Rodríguez

ikasgelako 
materiala

3, 4 eta 5 urte

Helburu desberdineko 
hainbat material

Pertsonaien txotxongiloak   
Ikasgelan proposatutako  
jardueretan haurrak motibatzeko 
balioko dute. Familia eta  
eskola lotzeko ere erabil  
daitezke, baldin eta  
nubaristar horiek  
haurren etxeetara  
joaten badira  
ikasturteko  
asteburuetan.

IrudimenARTE    
Artea eta pentsamen abilezien 
garapena lotzen dituen 
proposamena. 

Bizikidetzarako horma 
irudia    
Errespetatu beharreko 
arauak jasotzen ditu. 

Munduko mapa    
Moli munduko zer txokotan 
dabilen jakiteko.

Bizikidetzarako horma 
irudia    
Gure ekintzen ondorioez 
nahiz gure eskubideez eta 
betebeharrez hausnartzeko.

Urtaroen  
horma irudiak    
Urtaro batetik bestera zer 
aldaketa gertatzen diren 
ikusteko.

Jaien  
horma irudiak   

Ospakizun nagusiak  
biltzen dira.

Eta horrez gain...

I BA IZABAL
Il.: Artimagos

Eskubidea

ko horma irudikidedetetettzzzazarakk etzzadetzzaazattzzzae zzBiiBBizikizikzikzzikidkiddkBBBiz
5 urte

aI BA IZABAL
Il.: Inés Burgos

LAA
ULLKIANN.

ndudukoo o mmmapaund mmmmmmmMMMMuMunundunduMMMMMu
4 urte

horma irudia

ADISKIDEAK GARA, ETA BBERA
EZ GARA HASERRETZEN.

izikizikidetzarkidetzazarararrako zik rararaarrrrrrBBBBBBizBizikizik
3 urte

Horma irudi  
motibatzaileak   

Unitateetako edukiak  
ageri dira.
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a
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61

«Mesedez» esango dugu 
zerbait eskatzen dugunean.

«Eskerrik asko» esango dugu 
zerbait eskatu eta 
ematen digutenean

Jostailuak jaso eta 
paperak zakarrontzira 

botako ditugu.

ez»
ka

ask
ait 
en 

ailu
k z
tak

«MESEDEZ» ESANGO DUGU 
ZERBAIT ESKATZEN DUGUNEAN.

«ESKERRIK ASKO» ESANGO DUGU 
ZERBAIT ESKATU ETA 

EMATEN DIGUTENEAN.

JOSTAILUAK JASO ETA 
PAPERAK ZAKARRONTZIRA 

BOTAKO DITUGU.

Ur-jauzia

Lurzoruaren desnibela dela eta ibai edo ur-laster bat altuera handi batetik erortzea da ur-jauzia.

Ur-jauzietako ura geza da beti.

Sistema dinamikoak dira ur-jauziak, eta aldatu egiten dira urtaroekin eta urteekin.

Ur bolumena, jauziaren altuera, hormetako harri mota, eta abar zein, forma bat edo beste hartuko dute.

Batzuetan, ur-jauziko urak erortzean egiten duen indarra baliatzen da energia sortzeko.

©
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A
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A
L

ARGAZKILARIA

argazkilaria

©
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 ©
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IRUDIEN galeria6 Ur-jauzia

I B A I Z A B A L

BIZIKLETA

bizikleta  
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Nubaren liburu ibiltaria
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Nubaris
Dimentsioa
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Irakurketa programa    
Esaldi asko osa daitezke hiztegi 
txartelak eta piktogramak 
konbinatuz.

Matematikako  
laminak    
Eskuekin pentsatu 
proposamenaren laguntza 
materiala.

Liburu ibiltaria   
Literatura sorkuntza lotura 
moduan erabiliz familiaren 
lankidetza helburu duen 
proposamena.

Denboraren lerroa    
Unitate bakoitzean Arisek aurkezten 
dituen momentu historikoak espazioan 
eta denboran kokatzeko. 

Bizikidetzarako laminak   
Ikasgelan bertan nahiz kanpoan errespetatu 
beharreko bizikidetza arauei buruz 
hausnartzen laguntzen dute.  

Irudien galeria    
Ardatz motibatzailearen gaiaren gaineko 
informazioa zabaltzen duten argazkiak.

...ren ipuinak   
Nubaren, Moliren eta Arisen 
istorioak biltzen dituen 
liburu erraldoia.

Eta horrez gain...

ugu 
nean.

dugu 

n

5 urte4 urte

Nubaris
Dimentsioa
Bigarren zikloa
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  Oso motibatzaileak diren gai berriak.

  lerro berritzailea.

  Zikloetara egokitutako gaiak. Zuk aukeratu!

  Proiektuen fase bakoitzean ibilbide ugari.

  Curriculumeko arlo guztiak lantzen ditu.

ikusten.ibaizabal.com
lookandsee.edelvives.es

Buru argientzako 
sormen  

proiektuak

64



«Haurrek badakite. Eta baldin badakite, dena 
aldatzen da.
… badakite familia batean bizi izan direlako, gauza 
asko ezagutu dituzte eta gaitasun asko garatu 
dituzte. Ezin diegu eskatu esertzeko eta isiltzeko.»  

FRANCESCO TONUCCI

Zergatik gustatuko zaizun Ikusten?

 Ikerketa, sormena, espiritu kritikoa sustatzen duelako, proiektua «zuen» 
egin dezazuen espazioa eta denbora uzten duelako,  
eta kasu bakoitzean emaitza pertsonala eta besterenezina delako.  
Gaia errepikatuta ere, beti desberdina izango da!

 Proiektuko fase bakoitzean ibilbide ugari iradokitzen dituelako. Une 
bakoitzean oso malgua izan dadin pentsatuta dago, eta ikasgelako zure 
egoeretara egokitzeko.  

 Gai berritzaileak aurkezten dituelako eta ezagutzen dituzun beste 
batzuk, baina badakigu oso motibatzaileak direla, beraz, ohikoa ez 
den beste ikuspegi batekin sartu ditugu.

 Curriculumeko arlo guztiak 
lantzea  ahalbidetzen duelako:
- Proiektu bakoitzaren barruan 

garatzen diren edukiak.
- Tailerren bidez egiten den lana.
- Proiektuaren txokoari lotutako 

jarduerak.  
- Ebaluazio sinpleak eta 

eraginkorrak.  

 Hezkuntza berrikuntzarekin  
konprometituta gaudelako, beraz, 
proiektu bakoitzean askotariko 
adimenak, antolatzaile bisualak, 
lankidetzazko ikaskuntza eta abar 
topatuko dituzu. 

IBAIZABAL 
PROIEKTUKA
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METODO 
ZIENTIFIKOA   

urte3

IBAIZABAL  
PROIEKTUKA    

ZIENTZIA 
EKINEAN! Soinua

Sukaldaritza 
eta elikagaiak

Inurriak

Baratzea

Lorategia

Ura

Konstelazioak

Dragoiak

PROIEKTUKA  
LAN EGITEA

GORPUTZA  
ETA ELIKADURA  

ANIMALIAK   

LANDAREAK

MUNDU  
ZIENTIFIKO 
TEKNOLOGIKOA 

FANTASIA

GIZARTEA

BERRIA

66



IBAIZABAL 
PROIEKTUKAPROIEKTU

urte4 urte5

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

Soinua Soinua

BERRIA

Sukaldaritza                 Sukaldaritza 
eta elikagaiak                 eta elikagaiak

Inurriak                 Inurriak

Zaldia 

Baratzea                 Baratzea

Ura                 Ura

Konstelazioak                 Konstelazioak

Dragoiak                 Dragoiak

                 Handitan
     

BERRIA

67



Proiektu bakoitzerako karpeta bat,   
sinplea eta praktikoa, eduki honekin:

Zer topatuko 
duzu proiektu 
bakoitzean?

  Proposamen argia, sinplea eta kudeatzeko erraza

  Behar beste materialekin eta IKTekin

  Iradokizunekin. Airea sartzen uzten duten 
eta gauzei pasatzen uzten dieten leihoak dira 
iradokizun horiek

Ikusten? ez ikusten?

Udare berde-berdea.

Distraituta dabilen txoria.

Zaldizkoz mozorrotutako

bi dragoi.

Ikusten? ez ikusten?

Letxuga desiragarri batzuk.

Bi baloi koloretsu.

Azenario-hegazkina.

Ikusten? ez ikusten?

Limoia eta haren lehengusuak:

laranjak.

Geldo samarra den suziria.

Oso hegazti dibertigarriak.

Ikusten? zer ikusten?

Hasi jolasten! Bai, orain.

Koadernoa zabaldu aurretik. 

Lanean hasi aurretik. 

Begiratu azaleko irudiari, eta 

lagundu umeei bertan ezkutatuta 

dagoen guztia ikus dezaten. 

Hasi zu… baina utzi haiei irudimena 

aska dezaten. 

Ziur, egunero, ezustekoren bat  

izango duzula.

DASTATZEKO PRE
ST!

JOLASA

24/01/18   11:49

z

Ikusten? en? ez ikuikusteustenten?n?ez ikez

Letxuga desiragarri batzuk.

Bi baloi koloretsu.

A nario hegazkina.

Ikusten?

Udare be

Distraitu

Zaldizko

bi dragoDASTATZEKKO PREESSTT!!
Ikku

Udare 

Distraituta

Zaldizkoz moz

bi dragoi.

JOLASA

Laneko koadernoa
 Laneko laminak.

 Eranskailuak eta trokelak.

 Nahi den moduan erabili ahal izateko 
laminak, ikasgela bakoitzaren beharren 
arabera.

 Laminak atera ahal izateko prestatuta 
daude, orri solteekin lan egitea gustatzen 
bazaizu.

 Koaderno bakoitzean azaleko irudiekin 
jolas egitera gonbidatzen zaitugu.  
Begiratu arretaz! Itxura batean dirudiena 
baino gehiago dagoela ikus dezakezu?

DASTATZEKO PRE
ST!

Sukaldaritza  
eta elikagaiak

IBAIZABAL 
PROIEKTUKA

24/01/18   11

Informazio liburua
 Proiektuko gaia ikuspegi ugaritatik 

kulturala…

 Proiektuaren txokoko jardueretan eta 
tailerretako proposamenetan erabiltzeko.

 Gai bakoitzak berea.

*Materiala ez dago eskuragarri Zientzia ekinean lerrorako.

Material pertsonalizagarria
 Familiarentzako gutuna, informatzeko eta 

haien lankidetza eskatzeko. 

 Proiektua amaitzean entregatzeko Diploma.

 «Ikerlari» bakoitzerako Txartela, proiektuaren 
hasieran pertsonalizatzeko.

Narrazio ipuina
 Proiektuaren gaia du ardatz eta 

motibaziorako proposatutako 
ibilbideetako bat da.

SUKALDARITZA  
ETA ELIKAGAIAK

24/01/18   12:47

Familia agurgarriak: 

Sukaldaritza eta elikagaiak proiektuarekin ari gara 

lanean.   

Zuen laguntza behar dugu informazioa bilatzeko eta 

sortzen zaizkigun zalantzak argitzeko. Ideiaren bat edo 

jardueraren bat proposatu nahi baduzue edo tailerretan 

parte hartu nahi baduzue, esan lasai.  

Jaso ezazue agur bero bat eta mila esker! 

Sinadura

IBAIZABAL  
PROIEKTUKAP

IBAI indd 1

24/01/18   15:16

OGI BEREZIA

24/01/18   11:29 a 

a 

edo 

rretan 

parte hartu izanagatik, diploma hau eman zaio honi: 

 (e)n 20   (e)ko  
 ren   (e)(a)n

Sukaldaritza eta elikagaiak proiektuan 

ARRAKASTAZ

Sinadura

IB
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P kCocina LV 4 IBAI.indd   1

24/01/18   15:18

 (e

Sukaldaritza eta 

elikagaiak

Izena 

IKERKETA 
TXARTELA
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Zer dakigu?
Zer jakin nahi dugu?

Antola gaitezenAntola gaitezen Zer ikasi dugu?

Behatzen dut, pentsatzen dut, 
gustatuko litzaidake jakitea...

Alderatzea

Zatiak eta osoa

Metakognizioaren eskailera

Erabakiak hartzea

Pentsamenduaren errutinak eta trebeziak horma irudietan 
 Horiekin ikasleen pentsamendua bistaratuko dugu ikasgelan errutinen bidez. 

Ur errotulagailuekin idatz daiteke eta arazorik gabe ezabatu ahal izango dugu.

*Zientzia ekinean lerroko gaietan, horma irudiak material digitaletik soilik daude eskuragarri.

IBAIZABAL 
PROIEKTUKAPROIEKTU

Proiektuko faseetako horma irudiak 
 Bide hori errazteko, Ikusten? proiektuak funtsezko  

faseak biltzeko horma irudiak proposatzen ditu.  
Horma irudiak idazteko eta ezabatu ahal  
izateko prestatuta daude.

69
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Bitakora koadernoa

6

oa

Ipuina IKUSTEN? digitala

Euriarekin ametsetan

Prestatu eta girotu

Ipuina kontatzea ipuinaren jabe egitea da, eta umeak istorioarekin «lot» ditzakeen baliabide 

guztiak erabiltzea. Horretarako, irakasleak ipuina aurretik irakurri eta ezagutu behar du, bere 

egitekoak eta emozioak transmititzeko eta aurreratzeko gai izateko.

Komeni da ikasgelako atean kartelen bat jartzea honelako mezuren batekin: «Mesedez, ez 

sartu; ipuina entzuten ari gara». Hala, narrazioan etenak saihestuko ditugu; izan ere, zalan-

tzarik gabe, sortutako giroa hautsiko lukete.

Uraren inguruko espazio bat presta dezakegu zelofan paperez egindako tantekin.

Ipuinak entzuteko txokoa oihal urdinez eta urarekin lotutako beste elementu batzuekin giro-

tzea iradokitzen dugu; hala, istorioak kontatzeko edo irakurtzeko leku atsegina izango dugu.

Ipuinaren ordua hasiko dela iragartzeko, urarekin lotutako melodia erlaxagarria aukera de-

zakegu (Estekak, 100. orria). Ikasgelako argia ere leunduko dugu. Horrek lagunduko die 

umeei zentzumenak argiago izaten eta behar dugun arreta eta entzuteko jarrera lortzen.

Lurrean zirkuluerdia eginez, esertzeko eskatuko diegu. Hala daudenean, kaxa aterako dugu, 

ireki eta ontzian topatu dugun ur tantak eta ipuinaren izenburuak zer esanahi izan dezakeen 

azter dezakegu.

Narrazioaren 
aurretik

(Melodia jarriko dugu. Melodia jaisten denean, narrazioa hasiko da).

Itsasori kristalean behera doan euriari begiratzea gustatzen zaio.

Bereziki maite du tanten isla eta ortzadarraren koloreak asmatzen ditu eguzkiak argi  

egiten dienean.

(Eskatu umeei begiak ixteko eta irudikatzeko euri tantak kristalean).

Euria atertzean, asko gustatzen zaio atera eta lokatzetan eta putzuetan jolas egitea.  

Uraren ispiluetan bere buruari begiratuz gozatzen du eta urrutiko itsaso batean  

belaontzian nabigatzen ari den pirata dela imajinatzen du.

(Eskatu umeei lurrera begiratzeko eta irudikatzeko putzuan beren isla).

—Itsaso! Etxera etortzeko ordua da! —egin dio oihu amak leihotik—. Utzi uretan jolasteari! 

Afaria mahaian dago. 

—Banoa, ama!

Narrazio testua / Dramatizazioaren oharrak

(Pozezko oihua)»

(Poztasun ahotsa)»

PENTSAMENDURAKO ERRUTINAK ETA TREBEZIAK

Behatzen dut, pentsatzen dut, gustatuko litzaidake jakitea…

Ondo behatzen diot ikusten dudanari, eta ikusten dudanari buruz zer da-

kidan, zer jakitea gustatuko litzaidakeen… pentsatzen dut.

Begiratu ipuineko azalaren ilustrazioari, eta aipatu zer iradokitzen dien, 

zer gustatuko litzaiekeen gertatzea ipuinean. Ez dugu esku hartuko haien 

ekarpenak ez aldatzeko.

(Zirrara ahotsa)»

05/04/17   17:09
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Materialak: Euriarekin ametsetan ipuina, oihala, ontzi gardena, zilar koloreko opari papera, begizta urdina,  

etiketa, kotoia, azetato urdina eta azal urdina duen koadernoa

Galdutako tanta

Jarduera:

Aldez aurretik, prestatu ontzia lainoekin, kotoi txikiak 

sartuta (ikasle bakoitzak bat) eta azetato urdin tanta bat, 

ondo ezkutatuta.

Liburua liburutegiko espazioan agertuko da, oihalez es-

talita. Alboan, zilar koloreko opari paperean bildutako 

ontzia jarriko dugu, begizta urdinarekin eta honela dioen 

etiketa batekin: «ADI: ireki ipuina irakurri ondoren».

Hitz egin umeekin, eta galdetu zer izan daitekeen. 

Irakurri ipuina.

Gero, ireki paketea, eta irakurri gutuna:

Koadernoa erabil daiteke liburu bidaiari gisa. Arratsalde-

ro, ume batek etxera eramango du eta uraren inguruko 

bere ametsa marraztuko du.

1. lamina egin dezakezu.

Ume maiteak:

Itsaso naiz, ipuineko protagonista. Kotoizko lainoak 

dituen ontzi hau utzi dizuet. Bakoitzak kotoi bana 

hartu behar duzue. Nire lagun Tanta topatzen duenak 

begiak itxiko ditu eta irudikatu duen lainoetako bidaia 

bat kontatuko du. Koaderno bat ere utzi dizuet, zuen 

amets bidaiariak marraz ditzazuen.

Itsaso

PENTSAMENDURAKO ERRUTINAK ETA TREBEZIAK

Behatzen dut, pentsatzen dut, gustatuko litzaidake jakitea…

Ondo behatzen diot ikusten dudanari, eta ikusten dudanari buruz zer dakidan, 

zer jakitea gustatuko litzaidakeen… pentsatzen dut.

Eskatu ikasleei Itsasok, ipuineko protagonistak, egindako gutunari begiratzeko 

eta aztertzeko. Mintzatu behatzen dutenari, pentsatzen dutenari eta lainoei, 

zeruari, urari… buruz jakin nahi dutenari buruz.

05/04/17   17:09

 Ibilbide ugari ditu, zure bidea aukeratu 
eta osatzeko: zer motibaziorekin hasi nahi 
duzun, zer informazio zabaldu  
behar duzun, zer tailer eta txokoko 
jarduera garatu nahi dituzun.

Gaiarekin lotutako irudiak
 Haurrekin proiektua egin ahala, haren mapa 

kontzeptuala eraiki ahal izango duzu.

Liburu 
markatzaileek azkar 
eramango zaituzte 
joan nahi duzun 

lekura

Proiektu bakoitza 
hastean, mapa mentala 
batek lagunduko dizu 

proposamenaren 
orokortasuna ikusten

Lankidetzarako 
proposamenekin

Errutinak eta 
trebeziak

Erosoa eta erabiltzeko erraza 
da, proiektuko faseen arabera 

egituratuta baitago

Bitakora koaderno bat, eduki honekin:

Proposamen pedagogikoa
 Proposamen irekia, gela bakoitzeko ibilbidea jasotzea ahalbidetzen baitizu. Zure oharrak 

egiteko eta proposamena pertsonalizatzeko espazioak ditu.
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 Deskargatu programazioak 
eta ebaluazioak Word eta PDF 
formatuetan gai bakoitzera sartuta.

 Izan beti eskura proiektuko 
proposamenak eta baliabideak.

ikusten.ibaizabal.com
lookandsee.edelvives.es

IBAIZABAL 
PROIEKTUKAPROIEKTU

  Narrazio ipuin animatuak, orrialdeak 
pasatzeko formatuan. Haurrek ipuina 
entzuteko edo soinurik gabe irakurtzeko 
aukera izango dute.

  Proiektuaren abestia, karaokearekin.

  Ikaslearen koadernoa, proiektatzeko.

  Informazio liburua grabatuta eta 
orrialdeak pasatzeko formatuan, estekekin 
aberastuta.

  Irudien galeria argazki guztiekin, proiekta 
ditzazun.

  Dokumentu editagarriak eta 
inprimagarriak proiektuko fase 
bakoitzerako.

 Horma irudiak proiektuan zehar 
proiektatzeko eta osatzen joateko.

    - Proiektuaren faseak

    - Pentsamendurako errutinak eta 
trebeziak

 Mapa kontzeptualen sorgailua.  
Umeekin zuen proiektuko mapa 
kontzeptuala sor dezakezu, testuak eta 
irudiak gehituta. Gorde egin dezakezu, 
osatzen joateko eta gero inprimatzeko.

 Lizentziaren bidez  
eta hemen eskuragarri:

Ikusten? digitala
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Aukeratu gaia eta 

ezagutzeko.

Lorategia

Zaldia

Handitan / When I grow up…

Soinua

Sukaldaritza eta elikagaiak / Food and cooking

Inurriak

Konstelazioak / Constellations  

Dragoiak

Ura / Water

Baratzea

aukeratu!
Orain zuk

IBAIZABAL 
PROIEKTUKA
IBA

Dragoiak

Ura / Water

Baratzea

Informazio gehiago 110. orrialdean
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Lorategia
Lorategiek mundu liluragarri bat 
dute barruan: lorategietan bizi dira 
intsektu ezagun eta ezezagunak eta 
ezkutuan ibiltzea gustatzen zaien 
beste zenbait animalia. Koloretako 
loreak eta adartxoak daude, funtzio 
berria hartzeko mugituz. Lorategian 
jolastera sartuz gero, lur bustiaren 
usaina adituko duzu, isiltasuna 
entzungo duzu edo hainbat 
abenturatan murgilduko zara.

Ikasleekin batera lorategia eta 
bertako sekretuak ezagutzera 
animatzen zaitugu. Zirraragarria 
izango da.

IBAIZABAL 
PROIEKTUKAPROIEKTU

BERRIA

Gomendatutako  
adina

3URTE
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Zaldia
Ba al zenekien zaldiak oso animalia 
sozialak direla? Beste zaldi batzuekin 
egotea gustatzen zaie, baina baita 
gurekin, pertsonekin, egotea ere.  
Eta ba al zenekien zaldiek eta gizakiek 
elkar ondo ulertzen dutela? Hona zer 
dioen Lucy Rees-ek: “Sentikortasunez 
eta inteligentziaz jokatu behar dugu 
haien buruan sartzeko”. Nahi al duzu 
zure umeek zaldiak ezagutzea? Hasi 
ipuina kontatzen, harrituta geldituko 
dira amaierarekin.

BERRIA

Gomendatutako  
adina

4URTE
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Handitan
Umetan, denok pentsatu 
izan dugu handitan zer 
izango ginen: astronomo, 
irakasle, dantzari, 
sendagile... Baina zerk 
erakartzen gaitu lanbide 
batera edo bestera? 
Zertarako balio dute 
lanbide horiek? Zer behar 
dugu lan horiek egiteko? 
Proiektu honen bidez, zure 
ikasleek sua itzaliko dute, 
Ilargira joango dira, plater 
bikain bat prestatuko 
dute eta artista bihurtuko 
dira... Handitan izan nahi 
dutenari buruz irudikatzen 
duten guztia.

IBAIZABAL 
PROIEKTUKAPROIEKTU

BAITA  
INGELESEZ ERE!

BERRIA

Gomendatutako  
adina

5URTE
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zikloko 
proiektua

Soinua
Tritonek itsas kurkuilu 
bat topatu zuen eta… 
haren soinua hain zen 
desatsegina, erraldoiek ere 
ihes egin zuten! Harrigarria 
izan zen! Horrela hasiko da 
proiektu hau, eta bertan 
ikasiko duzu entzuten 
duzun guztia soinuak 
direla, baita zaratak ere! 
Eta soinuak uretan ere 
bidaia dezakeela, eta ez 
direla gauza bera tonua 
eta tinbrea eta… Hori 
guztia eta askoz ere 
gehiago ezagutuko dugu 
proiektu honen bidez eta 
umeak zientzian ekinean 
jarriko ditugu.

IBAIZABAL  
PROIEKTUKA

ZIENTZIA 
EKINEAN!
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IBAIZABAL 
PROIEKTUKAPROIEKTU

Sukaldaritza 
eta elikagaiak
Sukaldaritza eta elikagaiak oso 
dibertigarriak izan daitezke. Eta 
haiei buruz ikastea, are gehiago. 
Nola? Ipuin oso bihurrian ogi 
berezia eginez, elikagaien jatorria 
eta bidea ezagutuz, non eros 
ditzakegun jakinez eta haietaz 
gozatuz, modu orekatuan nola 
jan dezakegun ikusiz, lehen nola 
jaten genuen eta orain nola jaten 
dugun irakurriz, errezeta liburua 
sortuz… eta plater sinpleak, 
osasungarriak eta zapore 
handikoak prestatzen jolastuz.

zikloko 
proiektua

BAITA  
INGELESEZ ERE!

.



zikloko 
proiektua

Inurriak
Ba al zenekien 12.000 inurri  
espezie baino gehiago daudela?  
Eta kontinente guztietan bizi direla? 
Eta zenbait lekutan janari oso 
preziatua direla? Zeren zain zaude 
inurriak ezagutzeko!  
Hori guztia marrubizko izozkiz 
betetako ipuinarekin gozatuta,  
eta nahi baduzu, inurritegia ere 
egin dezakezu. Anima zaitez!
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IBAIZABAL 
PROIEKTUKAPROIEKTU

Ura
Ura oso dibertigarria izan 
daiteke eta hainbeste dago 
ikasteko haren gainean! Nola? 
Irudimen handiko ipuin batean 
tantekin batera bidaiatuko dugu, 
uraren bidea ezagutu, non topa 
dezakegun ikusi eta hari buruz 
dena jakiteko esperimentatuz 
gozatuko dugu. 

zikloko 
proiektua

BAITA  
INGELESEZ ERE!

ziklokozikloko
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zikloko 
proiektua

Konstelazioak
Pegasoren gainean, Irati eta 
Aimar munduko zeru politenean 
batera eta bestera ibiliko dira. 
Gainera, konstelazio bat zer den 
ikasiko dugu proiektuan, eta 
artilearekin eta kortxozko bolekin 
handi-handi bat egingo dugu, izar 
mota askorekin. Eguzki sistema, 
Eguzkia, Ilargiaren faseak eta 
Lurraren errotazio eta translazio 
mugimenduak ondo ezagutuko 
ditugu, eta amaitzeko, liburu oso 
interesgarria egingo dugu.  

BAITA  
INGELESEZ ERE!
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IBAIZABAL 
PROIEKTUKAPROIEKTU

Baratzea
Txoriak eta txorimaloak 
dituen ipuina irakur dezakegu, 
landareen beharrari eta 
hazteko prozesuari buruzko 
informazioa bildu, baratzean 
lan egiten duten pertsonak 
ezagutu, baratzeko elikagaiei 
eta ondo jatearen garrantziari 
buruz hitz egin… eta han bizi 
diren animaliei buruz hitz egin, 
esaterako, intsektuei buruz.

zikloko 
proiektua
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Dragoiak
Dragoiak izaki zirraragarriak dira. 
Mundu osoan topa ditzakegu 
haien erreferentziak.  
Dragoi bat jaiotzen ikusiko dugu 
ipuin oso magiko batean, dragoi 
mota ugari daudela ikasiko 
dugu eta naturan ere dragoiak 
badaudela ikusiko dugu.  
Gainera, dragoiak sortuko ditugu 
eta hatz markak ere erabiliko 
ditugu lan handiak egiteko.

zikloko 
proiektua
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Soinua

Eta gainera...

IBAIZABAL  
PROIEKTUKA

ZIENTZIA 
EKINEAN!
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soinua
Zergatik aplikatu  
eskolan?

 Oraindik irudikatu ere egin ezin ditugun lan eskaerak izango dituzten 
etorkizuneko profesionalak prestatzen ari garelako. Hori dela eta, 
txiki-txikitatik sustatu behar dira jarrera kritikoa eta taldelanean eta 
lankidetzan aritzeko trebeziak, konpetentzia handiko pertsonak izan 
daitezen. 

 Ikasleek errealitatea ezagutzeko eta modu objektibo, zorrotz eta 
kontrastuan hartan sakontzeko ezagutzak, tresnak eta trebeziak 
eskuratuko dituztelako, behaketarako, azterketarako, arrazoitzeko, 
komunikatzeko eta abstrakziorako gaitasunak garatuz. 

 Ikasleei norberaren ikaskuntza prozesuak ulertzen eta haien faseak 
aurrez ikusten lagunduko dielako. Horrek topatutako eta proposatutako 

die. Era berean, dituzten aukera eta mugen kontzientzia hartuko dute; 
izan ere, azken batean, metodologiak metakognizioaren prozesua 
ahalbidetzen du.  

  
ikasleak ezagutza orokorrak, 
adierazgarriak eta zorrotzak 
eskura ditzake, bai aztertutako 
diziplinan bertan, bai diziplina 
artean. 

  Prozesu horrek, hezkuntza 
konpetentziak eskuratzea 
ahalbidetzeaz gain, txikienen 
jakintzak modu adierazgarrian 
lotzen ditu. 

  Metodoa ikasgelan praktikan 
jartzeko, ikerketarako jarrera izan 
behar da; abstrakzioaren bitartez, 
ezagutza berriak antzeko beste 
egoera batzuetan aplikatzen dira, 
eta hala, ikaskuntza erabilgarriak 
sortzen dira.

diz
art

  Pro
ko
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jak
lot

  Me
jar
be
eza
ego
eta
sor
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IKUSTEN? Zientzia ekinean! proiektuko 
materialek...

 Ikasleei ikerketarako eredua eskaintzen diete, jakin-mina eta behaketa 
sustatuz, baita inguruan ditugun fenomenoen jatorria ezagutzeko nahia 
sustatuz ere.

 Umeei eskura jartzen dizkiete informazioak bilatzeko, aztertzeko eta 
aukeratzeko baliabide ugari, zeregin horietan norberaren autonomia 
ahalbidetzeko moduan lan eginez.

 Ikasle guztien parte-hartzea bermatzeko esperientzia multzo zabala 
aurkezten dute.

 Umeak motibatzen dituzte eta giro goxoa sortzen dute, segurtasuna 
transmititzeko eta akatsa egiteko beldurra indargabetzeko. Ikasteko 
akatsa egitea beharrezkoa dela ikusaraztea da helburua. Hain zuzen ere, 

eta akatsak.

 Eskolako jardueran familiak inplikatzen dituzte, haien lankidetza eskatuz, 
komunikazio arina ezarriz eta prozesuaren zati garrantzitsu direla 
ikusaraziz.

soinua

IBAIZABAL  
PROIEKTUKA

ZIENTZIA 
EKINEAN!

85





87



8888

KomuniKARI 
LETRA LARRIEN IRAKURKETA ETA IDAZKETA
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Material hau pentsatuta dago Haur Hezkuntzako ikasleek (3-5 urte) 
ikuspegi konstruktibista batetik bereganatu dezaten irakurketa-idazketaren 
ikaskuntza. Proiektuaren hasieran letra larria landuko dugu, trazua egiten 
ikasteko orduan argiagoa eta errazagoa delako hura.  
Azken koadernoetan, bi grafia motak (larria eta lotua) tartekatuko ditugu, 
haurraren heltze ibilbidearen une desberdinak errespetatzearren, baina letra 
lotuari gero eta tarte handiagoa emanez.

IKASLEARENTZAKO MATERIALA

Bederatzi jarduera koaderno dira guztira, letra larrien irakurketa-idazketa modu 
progresiboan lantzeko moldatuak. Azkeneko koadernoetan, letra larritik loturako urratsa 
egingo da. Koaderno bakoitzean ipuin herrikoi bat dago. 

4. koadernoa
Hiru txerrikumeak ipuina.

5. koadernoa
Arratoitxo pinpirina ipuina.

6. koadernoa
Urre Kizkur ipuina.

7. koadernoa
Lehoia eta sagua ipuina.

8. koadernoa
Jack eta ilar magikoak 
ipuina.

9. koadernoa
Jon beldurgabea ipuina.

1. koadernoa
Danbolintxo ipuina.

2. koadernoa
Erpurutxo ipuina.

3. koadernoa
Barraskiloa eta txortalo 
belarra ipuina.



IRAKASLEAREN MATERIALA

 Proposamen didaktikoa

Hiru proposamen didaktiko ditugu. Proposamen didaktiko bakoitzak ikasleen hiru koaderno 
hartzen ditu barnean, eta fitxetako jardueren programazioak eta iradokizun didaktikoak 
biltzen ditu bertan. 

Proposamen didaktikoa.
7., 8. eta 9. koadernoak.

Proposamen didaktikoa.
1., 2. eta 3. koadernoak.

Irakaslearen liburuak honako hau guztia dakar: materialen aurkezpena, proiektuaren 
planteamendu teorikoa eta inplikazio didaktikoak, edukien taulak, irakaskuntza-ikaskuntzako 
helburuak, koadernoetako jardueren garapena, eta aurretiko jarduera eta beste jarduera 
osagarri batzuk. Horiek guztiak honela daude egituratuta: 

  Jardueraren helburuak
  Jardueraren enuntziatua
  Jarduera aurrera eramateko beharrezko diren materialak
  Aurretiko jarduerak eta fitxaren garapena
  Koadernoko fitxaren erreprodukzioa
  Jarduera osagarriak

 Edukien taula

  Material manipulagarria: kartak, hiztegi txartelak, errotuluak, letra jokoak eta ipuin 
herrikoiak.

  Baliabide gehiago 
Web orria: www.edelvives.com/es/recursos 
Honako hau aurkituko duzu PDF formatuan deskargatzeko: koaderno proiektagarrien 
fitxak, finkatzeko materiala eta zabaltzeko materiala.

Proposamen didaktikoa.
4., 5. eta 6. koadernoak.

KOMUNIKARI DIGITALA

Web orria: www.edelvivesdigital.com 
Ikasgelan lantzeko materiala aurkituko duzu, 
euskarri digitalean online eta offline bertsioetan: 

  Ikaslearen koadernoak 
  Ipuin herrikoiak
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Ezagutu zure ikasleekin gure eguneroko bizitzan 
matematikak duen presentzia.

Planteatu eta gainditu erronka kognitiboak 
manipulazioaren bidez. Esperimentatu, sortu hipotesiak, 
egiaztatu! 

Bihurtu zuen ikasgela ikasketako eta garapeneko esparru.

ZERKONTATZENDUZU.IBAIZABAL.COM
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ZER KONTATZEN DUZU? 

Ikaslearentzako materiala 
Karpeta eroso batean, mailaka antolatuta,  

honako hauekin:

   2 KOADERNO 
Matematikan barneratzen  
hasteko.

   MATEMATIKAKO  

IRUDIEN LIBURUA  
Matematikaren ikuspegitik,  
mundua ezagutzeko.

ERANSKAILUEKIN
ETA  

TROKELEKIN
IBAIZABAL

MATEMATIKA

             EDONON

1. MAILA

   3 KOADERNO  
Hiruhileko bakoitzeko bana.

   MATEMATIKAKO  
IRUDIEN LIBURUA  
Matematikaren ikuspegitik,  
mundua ezagutzeko.

ERANSKAILUEKIN
ETA  

TROKELEKIN

   3 KOADERNO  
Matematikarekin pixkanakako  
lana egiteko. Hiruhileko  
bakoitzeko bana.

   MATEMATIKAKO  
IRUDIEN LIBURUA  
Matematikaren ikuspegitik, 
mundua ezagutzeko  
eta ikusteko. 

ERANSKAILUEKIN
ETA  

TROKELEKIN96



    MANIPULAZIO MATERIALA 
Ikasketa dinamizatzeko:

   MANIPULAZIO MATERIALA     
Ikasketa dinamizatzeko:

   MANIPULAZIO MATERIALA 
Ikasketa dinamizatzeko:     

3

©
G
E
LVLV

©
G
E
L

2

©
G
E
LV

©
G
E
LV

1

©
G
E
LV

Jolas magnetikoa   
Arbel magnetikoa eta imanen  
multzoa zenbakiak, kopuruak,  
segidak eta orientazio  
espaziala aurkezteko.

Jolas magnetikoa   
Arbel magnetikoa eta  
imanen multzoa zenbakiak, 
kopuruak, segidak eta 
eragiketak lantzeko.

Jolas magnetikoa   
Arbel magnetikoa eta imanen multzoa zenbakiak, 
kopuruak eta segidak lantzeko.

Mateformak
Kontaketa, koloreak, kopuruak, 
multzokatzeak, segidak eta abar lantzeko 
koloretako formen multzoa.

Testura duten zenbakiak
1, 2 eta 3 zenbakiak dituzten txartelak. 
Gainera, trazaketa lan daiteke horiekin.

Markak dituen soka
Neurketako kontzeptuak lantzeko.

Testura duten zenbakiak
7, 8 eta 9 zenbakien trazaketa eta 
grafia numerikoa lantzeko.

Botoi matematikoak
Jarduera ugari ahalbidetzen dute: kontaketa, 
koloreak, kopuruak, multzokatzeak eta 
segidak lantzea.

Tangram jolasa
Logika eta orientazio 
espaziala garatzeko.

LOKARRIA ERE BADU

Testura duten zenbakiak
0, 4, 5 eta 6 zenbakien  
trazaketa eta grafia  
numerikoa lantzeko.
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ANTOLATZEKO
POLTSATXOEKIN 

12
3 3

Polikuboak

Kontaketa, koloreak, kopuruak, 
multzokatzeak eta segidak lantzeko.

Metroa
Luzera kontzeptua 
ezagutzen hasteko.

ANTOLATZEKO
POLTSATXOEKIN 

ANTOLATZEKO
POLTSATXOEKIN 
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ZER KONTATZEN DUZU? 

Jolas magnetikoa
Arbel magnetikoa eta zenbakien, 
kopuruen, formen eta orientazio 
espazialeko elementuen imanen 
multzoa.

Grafia numerikoko laminak
Grafiak aurkezteko eta trazaketa 
beharrezkoa den bezainbeste aldiz 
finkatzeko; izan ere, idatzi eta ezabatu 
egin daitezke.

Botoi matematikoak
Zuloak eta zenbakiak dituzten koloretako 
botoiak. Sartze lanen bidez, begiaren eta 
mugimenduaren arteko koordinazioa 
lantzeko lokarria du.

Zuzen numerikoa
Friso motako horma irudia,  
0tik 10era.

Testura duten zenbakiak
Zenbakiak aurkezten dituzten eta 
trazaketa egitea ahalbidetzen duten 
txartelak.

1etik 100era arteko koadrantea
Jolas matematiko mota guztiak egitea 
ahalbidetuko duen horma irudi 
numeriko handia.

Probabilitate jolasa
Koloretako zakutxoak, probabilitateekin 
jolas egiteko, zenbakien, koloreen, 
formen eta kopuruen txartelekin.

Adimeneko bitak
Zenbakiak, kopuruak eta formak.

Ikasgelarako materiala 
Lana dinamizatzeko eta sendotzeko, mailaka banatutako 

manipulazio materiala duen edukiontzia

Erregeletak
Eragiketak eta deskonposizioak 
lantzeko.

Mateformak
Kontaketa, koloreak, kopuruak, 
multzokatzeak, segidak eta abar 
lantzeko koloretako formen multzoa. 

Zuzen numerikoa
Friso motako horma irudia,  
0tik 10era.

Probabilitate jolasa
Koloretako zakutxoak, 
probabilitateekin jolas egiteko, 
zenbakien, koloreen, formen eta 
kopuruen txartelekin.

Markak dituen soka
Neurketako kontzeptuak lantzeko.

Grafia numerikoko laminak
Grafiak aurkezteko eta trazaketa 
beharrezkoa den bezainbeste aldiz 
finkatzeko; izan ere, idatzi eta 
ezabatu egin daitezke.

Testura duten zenbakiak
Zenbakiak aurkezten dituzten eta 
trazaketa egitea ahalbidetzen 
duten txartelak.

Jolas magnetikoa
Arbel magnetikoa eta imanen multzoa 
zenbakiak, kopuruak, segidak eta 
eragiketak aurkezteko.

Adimeneko bitak
Zenbakiak, kopuruak, ikurrak eta formak.

1etik 100era arteko koadrantea
Jolas matematiko mota guztiak egitea 
ahalbidetuko duen horma irudi 
numeriko handia.

Polikuboak
Kontaketa, koloreak, kopuruak, 
multzokatzeak eta segidak 
lantzeko.

Jolas magnetikoa
Arbel magnetikoa eta imanen multzoa 
zenbakiak, kopuruak, segidak eta 
eragiketak aurkezteko.

Metroa
Neurketa tresnaren bidez, luzera 
kontzeptua ezagutzen hasteko.

Testura duten zenbakiak
Zenbakiak aurkezten dituzten eta 
trazaketa egitea ahalbidetzen  
duten txartelak.

Erregeletak
Eragiketak eta deskonposizioak 
lantzeko.

Probabilitate jolasa
Koloretako zakutxoak, 
probabilitateekin jolas egiteko, 
zenbakien, koloreen, formen eta 
kopuruen txartelekin.

Grafia numerikoko laminak
Grafiak aurkezteko eta trazaketa 
beharrezkoa den bezainbeste aldiz 
finkatzeko; izan ere, idatzi eta 
ezabatu egin daitezke.

Zuzen numerikoak
Friso motako horma irudiak,  
0tik 10era, eta 11tik 20ra.

Adimeneko bitak
Zenbakiak, kopuruak, ikurrak, 
formak eta gorputz geometrikoak.

1etik 100era arteko koadrantea
Jolas matematiko mota guztiak egitea 
ahalbidetuko duen horma irudi 
numeriko handia.



PROPOSAMEN DIDAKTIKOA

Garapen didaktikoak egiteko beharrezko guztia 
jasotzen duen gida praktikoa: oinarri metodologikoak, 
garapen didaktikoak arlo manipulatiboan arreta berezia 
jarrita, askotariko adimenak, errutinak eta trebeziak.

ZER KONTATZEN DUZU? DIGITALA

Ezagutu ikasgelarako eskuragarri dituzuen 
baliabide digital guztiak:

   Egutegia, eguraldia, erlojua eta asistentziaren 
horma irudia

   Zenbakien trazaketak
   Proiektatzeko egokitutako  

koadernoak eta irudien liburuak
   Horma irudi proiektagarriak
   Jarduera interaktiboak
   Lana edukiekin osatzeko fitxa deskargagarriak
   Irudien galeria

Material digital guztia www.edelvivesdigital.com  
helbidetik irisgarri dago lizentzia bidez,  
eta hemen eskuragarri:

 
a maila BAKOITZEKO 

BANA

BEHAR DUZUNA 
MODU EROSOAN 

TOPATZEN 
LAGUNDUKO 
DIZUTEN 

MARKATZAILEEKIN

Google Web Store

Bisitatu  
gure  

webgunea:
zerkontatzenduzu.ibaizabal.com

Hezkuntza Baliabideak  
atalean programazioak, 
ebaluazioak, dokumentu 
didaktikoak eta askoz ere 

gauza gehiago  
topatuko duzu.

Irakaslearentzako materiala
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NUBARIJENIOAK matematikarako proposamen aktibo bat da  
eta honako hauek ditu helburuak:

  Umea garatzen den ingurua ikuspegi  
matematikotik ulertzen laguntzea 

  Izan ere, inguruan dugun guzti-guztiak du  
ikuspegi matematiko bat! 

  Matematika askotariko adimenetatik  
lantzea

  Ume guztiek ez dute modu berean ikasten eta hori da 
 gaitasunen araberako garapena bermatzeko bidea.

Nubarijenioak proiektua osatzen duten materialak  
hauek dira:

Nuba naiz eta 
3 urteko umeekin 

egongo naiz!

Ni Moli naiz eta 
4 urte ditut

Eta nik 5 urteko umeei 
lagunduko diet. Aris naiz
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Pentsatu Arisekin
Lehen Hiruhilekoa  |  5 urte

Nubaris Dimentsioa

NUBARIJENIOAK
Matematika ekinean

(+/+) / = +% x # 
- [-%-] + (-) x [

+% #] - (-x-)
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2 31

Pentsatu Molirekin
Lehen Hiruhilekoa  |  4 urte

Nubaris Dimentsioa

NUBARIJENIOAK
Matematika ekinean

(+/+) / = +% x # 
- [-%-] + (-) x [

+% #] - (-x-)

Ha
ur
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A
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A
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A
L

Eranskailuak eta trokelak koaderno guztietan

Ikaslearen koadernoak / Laminak

IZENA:

7

2 31

Pentsatu Nubarekin
Lehen Hiruhilekoa  |  3 urte

Nubaris Dimentsioa

NUBARIJENIOAK
Matematika ekinean

(+/+) / = +% x # 
- [-%-] + (-) x [

+% #] - (-x-)
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ur
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ez
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A
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A
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A
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barekinin
Nubaris Dimentsioa

NUBA
Matem

3
lirekin

Nubaris Dimentsioa

NUBAR
Matemat

4
sekin

Nubaris Dimentsioa

NUBAR
Matema

5

Hiru koaderno maila bakoitzeko. Nubaris  

izeneko toki magiko batean bizi diren  

protagonista atseginak dituzte

 Edukiak lantzeko, arrazoitzeko eta hausnartzeko bidea 
ematen duen testu bat erabiliko dugu eta «erronka»  
logiko-matematiko bat ere izango dugu.

IKASLEAREN materiala
(+/+) / = +% x # 

- [-%-] + (-) x [
+% #] - (-x-)

ktibo bat da 

da

erialak 

s
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Ikaslearen materiala

  3-4 urte  
Lan-koadernoa

  4-5 urte 
Lan-koadernoa – 1. hiruhilekoa 
Lan-koadernoa – 2. hiruhilekoa 
Lan-koadernoa – 3. hiruhilekoa

  5-6 urte 
Lan-koadernoa – 1. hiruhilekoa 
Lan-koadernoa – 2. hiruhilekoa 
Lan-koadernoa – 3. hiruhilekoa

Irakaslearen materiala

  3-6 urte 
Irakaslearentzako HHko bigarren  
ziklo osorako gida
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TECHNOLOGY

BE STEAM
MY FRIEND

Argitaratze proiektu handia, 
STEAM Heziketa ikasgeletan 
sartzeko sortua

STEAM
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Ekosistema
STEAM IBAIZABAL

Prestakuntza

  Irakasleentzako 
tailerrak

Denen 
eskura

  Kontsultatu  
zure aholkulari 
komertzialari

Laguntza 
teknikoa

  Abiarazteko laguntza

  Ordezkapen zerbitzua

  Gorabeherak konpontzea

  Etengabeko arreta telefonoz 
eta online: 

 902 408 060 
 atencionweb@edelvives.es

Ikasgelako 
materiala

 Mahai tapizak

  Alfonbra, orriak  
eta txartelak

  3D inprimagailua

  Eraikuntza  
kutxak

Maker 
espazioak

  Lego kutxak: Coding 
Express, Wedo 2.0, 
Mindstorms

  Lurreko robotak:  
Next 1.0, Next 2.0

  Plastikozko mahai tapiz 
pertsonalizagarriak

  3D XYZ da Vinci 1.0 Pro 
inprimagailua

Irakaslearen 
baliabideak

  Proposamen 
didaktikoa

  Lizentzia 
digitalak

  Baliabideak  
webgunean

Ikaslearen 
materiala

* Coding Express izan ezik

  Lan 
koadernoak
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ROBOTIKA

Materialak

MAHAI TAPIZ

GARDEN BAT

BILTZEN DU  

TZEKO

IBAIZABALEN

ESKLUSIBOA
IBA

E
IKASGELARAKO

 NEXT 1.0 lurreko robota

 9 mahai tapiz robotiko eta pertsonalizagarri bat ikasmaila 
bakoitzerako

 Programazio txartelak 

IKASLEARENTZAT

 Lan koadernoa

 Eranskailuak eta trokelak

IRAKASLEARENTZAT

 Proposamen didaktikoa

 Lizentzia digitala

Zure ikasleek lurreko 
robota, Next 1.0, 
programatuko 
dute, mahai 
tapizetan 
mugi dadin.

Lagun iezaiozu bere misioa betetzen

NEXT 1.0
eta 5 URTE



BERRIA

107

Materialak

Zure ikasleek programaziorako oinarrizko trebetasunak ikasiko dituzte, adibidez: 
segidak, begiztak eta baldintzazkoak

Igo zaitez trenera!
HAUR HEZKUNTZAKO 2. ZIKLOA – 3, 4 eta 5 URTE

OSA EZAZU

HAURREN

ROBOTIKAKO

ZURE

PROPOSAMENA!

PROBLEMEN

EBAZPENA

BULTZATZEN DU

Dohaineko App-a lau eremurekin: 
bidaiak, pertsonaiak, musika eta 
matematika

IKASGELARAKO

 Programaziorako piezen txartelak 
(3 urtekoentzat bakarrik)

 Lanerako alfonbra (140 cm x 125 cm)

 Eraikuntza orriak

 Trenbideen orriak

 Lego Coding Express kutxa

 Coding Express App-a

IRAKASLEARENTZAT

 Proposamen didaktikoa

 Lizentzia digitala

R ZU

PROPOSAMENAxartelak

m x 125 cm)

a

CODING EXPRESS LEGO





BI
LI

N
GU

AL
 L

EA
RN

IN
G



DIGITAL COMPONENT
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PROJECTS  
BY EDELVIVES

in English!Projects by Edelvives

PROJECTS FOR 3, 4 AND 5-YEAR-OLDS
  

FLASHCARDS

Exclusive 
in English

  

Includes 
suggested songs

  Growing plants  
(3, 4 and 5 years) 

  I can be healthy  
(4 years) 

  My hands  
(3 years) 

  When I grow up..  
(5 years) 

  Water  
(3, 4 and 5 years)

  Constellations  
(3, 4 and 5 years)

  Food and cooking  
(3, 4 and 5 years)
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 Agua

 Aztecas

 Brujas y magos

 Caballitos de mar

 Caballo

 Calzadas romanas

 Cerebro

 Cocina y alimentos

 Constelaciones

 Cuentos clásicos

 De mayor quiero ser

 Deporte

 Dinosaurios

 Don Quijote

 Dragones

 Ecología

 Egipto

 El Jardín

 El olivo

 Hormigas

 Huerto

 Internet

 Jane Goodall

 La vuelta al mundo

 Leonardo da Vinci

  Magnetísmo  

 Malvados de cuento

 Manos

 Mis amigos

 Música y movimiento 

 Ornitorrinco

 Picasso

 Plantas carnívoras

 Prehistoria

 Sombras

  Sonido  

MORE PROJECTS AVAILABLE IN SPANISH!

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad
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FRANCESCO TONUCCI

Ikasgela  
elebidunaren 

errealitatearen 
arabera egindako 

egokitzapen zaindua
Ingelesez proiektuka 

lan egiteko 
proposamen  

sendoa.



Zergatik gustatuko zaizun Look & See
 Mundua ingelesez arakatzera animatzen duelako, sormenari eta espiritu 

kritikoari balioa emanda.

 Proiektua zuk planteatutako hizkuntza eta edukien arloko helburuetara 
egokitzeko aukera duzulako.

 Proiektuak bigarren hizkuntza batean egiteko beharrezko laguntza guztia 
eskaintzen duelako.

 Proiektuko fase bakoitzean ibilbide ugari iradokitzen dituelako. Une 
bakoitzean oso malgua izan dadin pentsatuta dago, eta ikasgelako zure 
egoeretara egokitzeko

 Curriculumeko arlo guztiak lantzea ahalbidetzen duelako hauen bidez:

- Ingelesezko hizkuntza baliabide egokiak, haurren adinaren eta 
proiektuaren arabera.

- Proiektu bakoitzaren barruan garatzen diren edukiak.
- Tailerren bidez egiten den lana.
- Proiektuaren txokoari lotutako jarduerak. 
- Ebaluazio sinpleak eta eraginkorrak.

 Elebitasunarekin eta hezkuntza berrikuntzarekin  
konprometituta gaudelako, beraz, proiektu 
bakoitzean lexikoa, askotariko adimenak, 
antolatzaile bisualak, lankidetzako ikaskuntza 
eta abar topatuko dituzu.

PROJECTS  
BY EDELVIVES

leak eta eraginkorrak.

kin eta hezkuntza berrikuntzarekin  
a gaudelako, beraz, proiektu
koa, askotariko adimenak, 
ualak, lankidetzako ikaskuntza 
ko dituzu.
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STUDENT S MA ERIAL
A practical, easy-to-use folder for each project, containing:

Activity Book

depending on the needs of  

So easy  
to use!

The sheets are designed to be removed if 

in each project?

much more than there seems to 

THE

GAME
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PROJECTS  
BY EDELVIVES

Discovery Book
 Addresses the topic of the project 

Punch-outs or cut-outs
 Special materials to be used in the suggested 

Customisable material
 Letters to the family 

  to be 

 Researcher ID for each learner to 

Reader
 Revolves around the topic of 

the project and is one of our 
suggestions for motivating your 

  A simple, clear, easy-to-manage plan

  With plenty of language support and links to ITC

  Suggestions that let in a breath of fresh air, that let things 
happen…



TEACHER S MATERIAL
A Resource Book, which contains:

 To motivate

 To play memory games

 To pre-teach words

 To revise words

 To build a mind map

 As research material

CLASSROOM MATERIALS

The material provides 
the basis on which to 

get started and work on 
the project, but it is as 

open as you want so that 
you can enrich it with 
additional activities or 

content.

Your own approach 

Flashcards 

 
more visual teaching methods

 are 
presented so that you can 
choose from them and 

 

information you need to expand 

activities in the project corner 

It is convenient and 
easy to use, as it is 

project-based learning 

At the start of each 
project, a mind map 
will help you see the 
overall picture of the 

suggested work. 

The possibilities 
are endless!
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PROJECTS  
BY EDELVIVES

Look & See Digital Book

 Animated Reader

 Project Song

 Activity Book

 Discovery Book
enriched with links 

for teachers to expand or supplement 

 Projectable Flashcards
photos from the project that can be 

 Editable and printable documents for 
each phase of the project, such as the 

 Mind map maker
you to create the concept map of your 

on it and then print it out for everyone at 

 Available in:

 Look & See has its 

suggestions and 
WEB

lookandsee.edelvives.es

Chrome Web Store



Yo-yo Phonics STARS es un método para que los niños de habla no inglesa aprendan con facilidad  
la difícil tarea de leer y pronunciar en inglés.

Yo-yo Phonics STARS se basa en la comprobada metodología de Synthetic Phonics, un método  
que centra su atención en el reconocimiento de los 44 fonemas, o sonidos principales, de la lengua 
inglesa, y convierte a tus niños en lectores autónomos.

Yo-yo, nuestro caracol protagonista, acompaña a los niños en este viaje  
en el que cada uno avanza a su ritmo.

Autora: Inés Delgado-Echagüe Sell

Materiales que encontraremos en cada nivel:

Material para el alumno
Storybook Starter y 6 Storybooks que siguen los pasos citados:

 >   Storybook Starter. Entrenamiento del oído. Trabaja la concienciación fonológica a través  
de sonidos del entorno, preparando el oído y el aparato vocal del niño.

 >  Storybooks 1-6. Presentación y consolidación de 7 a 10 sonidos en cada cuaderno  
y sus representaciones en letras.

   > Storybook 1 presenta |s| |a| |t| |i| |p| |n| |c/k|

   > Storybook 2 presenta |e| |h| |r| |m| |d| |g| |o|

   > Storybook 3 presenta |u| |l| |f| |b| |j| |y| |ai|

   > Storybook 4 presenta |w| |oa| |ie| |ee| |or| |z| |ng| |v|

   > Storybook 5 presenta |oo| |oo| |ch| |sh| |th| |th| |x|  

     |qu| |ou| |oi|

 >   Storybook 6 presenta |ue| |er| |ar| |air| |eer| y consolida lo aprendido,  

incorporando las alternativas ortográficas más importantes.

YO-YO PHONICS STARS

, 
Yo-Yo Phonics 
STARS puede 

impartirse tanto en 
Educación Infantil 
como en la etapa  

de Primaria

Para 
que  

los más pequeños 

se in
icien

  

en la le
ngua  

inglesa
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Además, cada Storybook incluye:

 >   Stories. Cuentos que reflejan el contexto cotidiano del niño y despiertan su interés.  
De 7 a 10, según el Storybook.

 >   Activity sheets. Fichas de actividades para cada uno de los cuentos. Seis por cuento.

 >   Sound fan. Abanico de sonidos.

 >   Pop-outs. Varios troquelados.

 >   Stickers. Pegatinas.

 >   Readers. Libros de lectura para todos los Storybooks. De 2 a 9, según el Storybook.
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goat

zebra

squirrel

donkey
snake

owl

duck

hen

monkey

lion

tiger

bear

frog

chick

hamster

beetle

elephant

mouse

rabbit

sheep

rooster

bird

crocodile

horse

f ish

dolphin

worm

Il.
: I

né
s 

Bu
rg

os

Animals

Material del profesor:
 >   Teacher’s Book. Ofrece la base teórica del método y soluciones prácticas, y fáciles de implementar. 

St SB 1 SB 2 SB 3 SB 4 SB 5 SB 6

Picture cards

Story cards (large format)

Action cards

Letter cards

Word cards

Toy word cards

Sound fan

Zigzag book

Caption cards

Consonant blend cards

Tricky word cards

Sentence cards

Posters 

Poster cards

Alternative spelling cards

YO-YO PHONICS STARS

>  Word cards>  Action cards

squirrel

donkey

owl

hamster

mou

rooster

bird

Il.
: I

né
s 

Bu
rg

os

 >   Teacher’s CD. Dos CD de audio 
con todas las grabaciones.

 >   Class DVD. Selección de actividades 
interactivas, juegos y herramientas 
para el aula.

Y, además, una multitud de recursos de aula que, según el Storybook, incluye:

se teórica del

> Teacher’s CD. Dos CD de audio
con todas las gr b

>  Posters
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Las familias  
pueden acceder al 

audio del proyecto a 
través del Family corner!  

rincones.edelvives.es

Dentro de la Web de recursos encontrarás 
programaciones, tutoriales, y mucho material 

extra en recursos.edelvives.es

Recursos web:



FLIP-FLOPS

Descripción de los materiales:

Un cuaderno para cada curso del segundo ciclo de Educación Infantil. De forma divertida, los cuentos,  
las canciones y las actividades ayudan a los niños a repasar el inglés los meses de verano.

Autora: Inés Delgado-Echagüe Sell

>  Flip-Flops 3 años  
Cinco cuentos divertidos en forma de canción  
con letra y música original para ayudar  
a los niños a consolidar el inglés que han visto  
un su primer año escolar.

>  Flip-Flops 4 años  
Cinco cuentos para que los niños reciclen  
y amplíen su vocabulario, a través  
de las alegres canciones que los acompañan.

>  Flip-Flops 5 años  
Los cinco cuentos y canciones del último cuaderno  
afianzarán el vínculo afectivo del niño  
con el inglés antes de asumir su próximo  
reto escolar, la Educación Primaria.

 Incluye:  

forma de canciones

relacionadas  

con el cuento
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KUMI

Talitá kumi. Hori da Jesusek hilda ez baizik lo zegoen neskatilari eman zion 
agindua: «Neska, esna zaitez, jarri martxan, har zaitzala bizitzak!».

Erlijioaren Hezkuntzarako garatuko ditugun proiektuen helburua da gure 
Erlijioa sakon ezagutzeko aukera ematea eta proiektuetan murgiltzen diren 
ikasleei dimentsio espiritualaz modu kontzientean jabetzen laguntzea.

Ikasleek egingo duten bideari esker, beren buruaren kontzientzia piztuko zaie.  
Esnatze erlijiosoan lagun egiteko, bizi esperientzia sakonetatik abiatu behar 
da; hain zuzen, umeari bere burua ezagutzeko eta Jainkoaren Hitzaren  
argiranzko bizitza ulertzeko aukera emango dioten esperientzietatik.

Carmen Pellicer eta Martín Varela dira proiektuaren diseinatzaileak  
eta egileak eta Trilema Fundazioko irakasle taldeko beste kide batzuek 
ere hartu dute parte, proiektukako lanean eta heziketa pastoralean duten 
esperientziatik abiatuta.



Haur Hezkuntzako curriculumeko edukiak garatzen dituzten 
9 proiektu proposatzen dizkizugu.

Proiektu guztiak Bibliako pertsonaia baten ingurukoak dira  
eta esnatze erlijiosorako oinarrizko esperientziak lantzen dituzte. 

Proiektu bakoitzean landutakoa agerian jartzeko, santuei eta 
Kristautasunaren sinesle handiei egingo diegu erreferentzia.

3 urte

Izenburuak Bibliako pertsonaia Edukiak Erreferentziak

Sugandilen bila Joan Bataiatzailea
Kreazioa,  

Jesusen Bataioa,  
Ikustaldia, Gure Aita

Guzmango Domingo 
santua

Senideen kontuak Lazaro, Marta eta Maria
Jesusen lagunak,  

Konfiantza,  
Hitza entzutea

San Filipe Neri

Ausartak gara Petri
Petriren koldarkeria  

eta leialtasuna,  
Eliza, Pazkoa-Igandea

Maria Rafols

4 urte

Dena prest Maria
Mariaren bizitza,  

Eguberriak  
eta Abendualdia

San Frantzisko Asiskoa

Erromatar  
baten eskutik

Erromatar ehuntaria
Jesus eta ehuntaria.  
Guk elkar maitatzea  

nahi du Jainkoak
El Pelé

Elkarrekin hobeak gara Paulo
Pauloren konbertsioa.  
“Zoazte eta irakatsi”

San Joan XXIII.a

5 urte

Trumoiaren semeak Trumoiaren semeak
Jesusek adiskidetzea 

dakar. 
Seme hondatzailea

Santa Joana Lestonnac

Hautsi itsulapikoa Mateo
Mateori deia,  

Jesus ogia partekatzen,
Eukaristia

Santa Joakina Vedruna

Ikasi egin nahi dut Maria Magdalena
Biblia, Piztuera,

Igandea
Santa Teresa Jesusena
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Ikasgelako materiala

 Proiektu bakoitzaren horma irudia

 Trokelak

 Santuen bizitzari buruzko laminak

 Arte laminak

 Santuen istorioen liburu erraldoia

  Proiektu bakoitzaren abestia 
(webgunean)

  Eta proiektuak egiteko  
behar den guztia

Proiektu bakoitzeko materialak

Eta lanerako modu 
honekin jarrai daiteke 
Lehen Hezkuntzarako 

KUMIrekin ere

behar den guztia

Ikaslearen liburua

 24 lamina proiektuko

 Eranskailuak

3 Erlijioa
proiektuka

Haur Hezkuntza

Carmen Pellicer
Martín Varela

Egileak

SUGANDILEN

Proposamen 
didaktikoa

I B A I Z A B A L

bila

Irakaslearen gida didaktikoa

 Proiektuaren aurkezpen orokorra

Programazio orokorra

 Proiektu bakoitzaren oinarritzea

  Proiektuak garatzeko azalpen xehea

KUMI

Ikasgelako materiala gordetzeko 
erabiliko den poltsa

Bertsio  

digitalean,  

webgunean  

eskuragarri
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Proiektuen  
ibilbidea

Jesusen lagunak ume 
zireneko gertakizunen 
kontakizuna.  
Nabarmendu egingo da 
esperientzia nagusia.

UMEEN  
KONTUAK

1

Jesusen lagunen 
sentimenduetan 
murgiltzeko. Umeen 
adimen emozionala 
landuko da.

DENBORAREN MAKINA2

Jesusen lagunen 

sentimenduak eta 

emozioak lotu  

egingo ditugu umeek 

gaur egun bizi 

dutenarekin.

3

Arteterapia.  

Nire sentimenduak 

margotu  

eta kontatu  

egingo ditut.

4

Jesusek lantzen ari 
garen esperientzia 
nagusiaren inguruan 
emandako ikasgaiak 
erakusteko laminak.

JESUS  
EZAGUTU ZUTEN

5

Proiektuaren funtsezko edukiak  
lantzeko laminak.  
Curriculumarekiko konexioa  
eta fedea ulertzeko lan egingo  
dugu hemen. 

6

Landutakoa santuen  
bizitzako une nabarmenekin  
lotuko dugu.

7

Atal honetan, landutako esperientzia aztertu 
ondoren jaiotzen den konpromisoa zehaztuko da.

8

Proiektu bakoitzeko sinbolo bat  
proposatzen da.

9

Ibilbide bakoitzaren amaieran umeekin  
lantzeko ebaluaziorako tresna.  
Jesusi, beren buruei eta ikaskideei  
buruz zer ikasi duten galdetuko zaie.

10
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