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12 erlijio katolikoa, bosgarren maila

1. unitatea: Jesus gure maisua da

Iraupena: 3 ordu inguru

Lehen Hezkuntzako bosgarren mailako programazioak

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Gure gizarteko gezurrezko maisuak identifikatzea.
Maisuen ezaugarriak zehaztea.
Nazareteko Jesus maisu gisa ezagutzea.
Jesusek maisu gisa dituen ezaugarriak adieraztea.

Jesus maisu gisa aintzat hartzen du.
Jesusen irakaspenen oinarrizko ezaugarriak zein diren
badaki.
Jesusek bere mezua helarazteko erabili zituen moduak
adierazten ditu.
Maisu onari dagozkion ezaugarriak bereizten ditu.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Gure gizarteko gezurrezko maisuak. 
Maisu onen ezaugarriak.
Nor da Jesus?
Jesus kristauen maisua da.
Jesus historian kokatzea.

Jesusi buruzko komikia ikustea. 
Ebanjelioetako testuak irakurtzea.
Pertsonaia ospetsuek maisuari buruz
emandako esaldiak azaltzea.
Galderei erantzutea.

Gure garaiko pertsonaia ospetsuen
balioak aztertzea.
Jesusek eguneroko bizitzan hartzen
zituen jarrerak balioestea.
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Balioak

• Zintzotasuna.

• Zuzentasuna.

• Egia.

• Koherentzia.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. 

Ikasteko jarduerak

• Artelan bat aztertzea.

• Telebistako iragarkiak aztertzea.

• Hainbat idazleren esaldiak azaltzea.

• Hainbat pertsonaia ospetsuren mezuari buruzko iritzia ematea.

• Erromatar historialariek Jesusi buruz emandako lekukotzak irakurtzea.

• Ebanjelioetako pasarteak irakurtzea eta iruzkintzea.

• Enigma bat argitzea.

Elkarlana

• Galderei erantzutea.

• Mezu jakin bat helarazteko iragarkiak egitea.

• Irudiak aztertzea.

Ebaluazio jarduerak

• Kontzeptuen mapa bat egitea.

• Unitatean landutako eduki nagusiei buruzko idazlana egitea.

• Maindire Santuari buruzko ikerketa egitea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Nazareteko Jesus gure Salbatzailea dela ohartzea. 
Askatasunaren eta salbamenaren esanahia sakontzea. 
Jesus Mesias eta Kristo gisa identifikatzeak zer esan nahi
duen ulertzea.

Askatasun eta salbamen kristauaren edukiaz jabetzen da. 
«Mesias» eta «Kristo» kontzeptuak identifikatzen ditu eta
Nazareteko Jesusekin lotzen ditu.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Gizadia askatzen lagundu duten
pertsonaiak. 
Deituak askatu dituzten Bibliako
pertsonaiak.
Jesus Salbatzailea, Askatzailea,
Mesias eta Kristo.

Artelan bat aztertzea.
Bibliako testuak irakurtzea.
Askatasunaren elementuak aipatzea
eta askatasuna zer den definitzea.

Askatasun kristaua aintzat hartzea. 
Fedearen adierazpen artistikoa
balioestea.

2. unitatea: Jesus Salbatzailea da
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Askatasuna.

• Harreman aberasgarriak eta askatzaileak.

• Itxaropena.

• Konfiantza.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Enigma bat argitzea.

• Gizadia askeagoa egin duten asmakizunak aipatzea. 

• Pertsonaia baten ekintza eskuzabal baten berri ematea. 

• Lanbide askatzaileetan pentsatzea.

• Askatasunaren definizioa aztertzea eta finkatzea.

• Koadernoan askatasunari buruzko galderei erantzutea eta esaldiak osatzea.

• Jesu Kristori buruzko baieztapen jakin batzuk egia diren ala ez bereiztea.

• Otoitz zerrenda egitea.

Elkarlana

• Bibliako testu bat lantzea, taldean.

• Horma irudi handi bat egitea. 

• Jesusen mezua marraztea eta aditzera ematea. 

Aniztasuna aintzat hartzea

• Ikasgelan ikasleen aniztasuna aintzat hartuko duen elkarrizketa bat egiteko baliabideak eskaintzea.

• Lehenengo kristau komunitateek Jesusi buruz zuten ikuspegiari loturiko edukiak zabaltzea.

• Jesus izendatzeko beste izen batzuk proposatzea.

Ebaluazio jarduerak

• Kontzeptuen mapa bat egitea.

• Jesusen genealogiari buruzko ikerketa egitea. 

• Lehengo kristauak, jazarpen latza jasan bazuten ere, aske izan zirela ohartzea.

• Testu bat ordenatzea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Kreazioa Jainkoaren oparitzat hartzea. 
Jesus Jainkoaren Semea dela ulertzea. 
Jesus kristauen Jauna dela jakitea.

Jainkoa Sortzailea dela, bizitzaren iturria dela, badaki.
Jesus Jauna dela, Jainkoaren Seme bizia dela, badaki. 
«Jauna» eta «Jainkoaren Semea» esapideek zer esan nahi
duten badaki.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Kreazioa, Jainkoaren oparia. 
Jesus, Aitak bidalitako Semea.
Jesus Jauna.

Artelan bat aztertzea.
Kreazioaren esanahiari buruzko
gogoeta egitea.
Jesus Jainkoaren Semea dela
ulertzea.
Ebanjelioetako testuak irakurtzea.

Kreazioa errespetatzea eta zaintzea. 
Jesus Seme aitortzen duen sinesmen
kristaua balioestea.

3. unitatea: Jesus Jainkoaren Semea da
Iraupena: 3 ordu inguru



proposamen didaktikoa 17

Balioak

• Kreazioaren zaintza.

• Pertsonen duintasuna.

• Esker ona.

Oinarrizko gaitasunak

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Ingurune fisikoa ezagutzeko eta harekin elkarreraginean aritzeko gaitasuna.

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Artelan bat aztertzea.

• Mezu ezkutua asmatzea. 

• Naturak sorturiko arazoei buruzko ikerketa egitea. 

• Koadernoan gogoetarako jarduerak egitea.

• Musika klasikoko lan bat entzutea.

Elkarlana

• Denen artean mural handi bat egitea.

• Ikasgelan eztabaida egitea.  

• Jesus izendatzeko izenak asmatzea eta horiei buruz eztabaida egitea. 

Aniztasuna aintzat hartzea

• Irudiak aztertzeko eta adierazpen artistikoa garatzeko irizpideak eskaintzea.

• Askotariko ikuspegiak adierazteko aukera ematea.

• Beste errealitate eta kultura ingurune batzuk ezagutzea.

Ebaluazio jarduerak

• Kontzeptuen mapa bat egitea.

• Ebanjelioetako testu zifratu bat ebaztea.

• Parabola bat lantzea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Misterio kristaua argitzea: Jesus, Jainkoa eta benetako
gizona. 
Jesusen jaiotza oroitzea.
Anaitasun  unibertsala onartzea.

Jesus aldi berean Jainkoa eta gizona dela ulertzen du.
“Jainko umetza eta giza anaitasuna” esalditik ondorioak
ateratzen badaki. 
Jesusen jaiotza ospatzearen garrantzia ezagutzen du.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Jaiotzak bizitza aldatzen du. 
Jesusen jaiotzak historia aldatzen du. 
Jesus, benetako Jainkoa eta
benetako gizona.

Artelan bat aztertzea.
Testu poetiko bat ulertzea. 
Ebanjelioetako testuen gaineko
gogoeta egitea.
Eztabaida antolatzea eta egitea.

Besteekin lotzen gaituen anaitasunaz
ohartzea. 
Jesusen jaiotza alaitasunez eta pozez
ospatzea.

4. unitatea: Jesus Jainkoa eta gizona da
Iraupena: 3 ordu inguru.
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Balioak

• Alaitasuna.

• Integrazioa.

• Anaitasuna.

• Eraldaketa.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Artista eta haren artelana aztertzea.

• Koadernoan Abenduko garai liturgikoa lantzea. 

• Gizadiko pertsonaia nabarmen baten biografia idaztea eta aurkezpena egitea.

• Misiolari baten bizitzaren aurkezpena egitea. 

• Berdintasunaren eta anaitasunaren adibideak bilatzea. 

• Jesusen haurtzaroari buruzko kontakizunak lantzea. 

• Hiztegian hitzak bilatzea eta esaldien esanahia azaltzea.

Elkarlana

• Elkarlaneko taldeen lana bateratzeko moduak lantzea.

• Haurtzaroari buruzko Bibliako pasarteak aztertzea. 

• Eztabaida egitea. 

Aniztasuna aintzat hartzea

• Jesus hurbilagotik ezagutzeko iturri historiko batzuk ezagutzea. 

• Otoitz bat idatziz adierazpen gaitasuna garatzea. 

• Webgunean proposatutako ikerketaren bidez ezagutzak zabaltzea.

Ebaluazio jarduerak

• Kontzeptuen mapa bat egitea.

• Ebanjelioetako aipuak lantzea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Justizia nahiz bidegabekeria nagusi diren egoerak
bereiztea. 
Jainkoaren Erregetza zer profetak iragarri zuten jakitea. 
Jainkoaren Erregetzaren ezaugarriak zein diren jakitea.

Jainkoaren Erregetzak Jesusen bizitzan duen garrantziaz
jabetzen da. 
Jainkoaren Erregetzaren ezaugarri nagusiak zein diren
badaki. 
Ondorio praktiko batzuk ateratzen badaki. 
Justizia eta bidegabekeria bereizten dituzten ezaugarriak
zein diren badaki.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Bidegabekeria. 
Justizia. 
Israelgo profetek aldaketa iragarri
zuten. 
Jesusek presente egiten du
Jainkoaren Erregetza.

Artelan bat aztertzea.
Egoera justuak eta bidegabeak
bereiztea. 
Jainkoaren Erregetzaren ezaugarriak
aurkitzea: iragarpena eta
Erregetzaren ezaugarriak. 
Bibliako testuak irakurri eta ulertzea.

Erregetzaren ezaugarriak balioestea. 
Norberaren inguruko egoera
bidegabeak identifikatzea eta horiei
aurre egitea. 
Elkartasuna, justizia eta konpromisoa
garatzea.

5. unitatea: Jesusen mezua: Jainkoaren Erregetza
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Justizia.
• Elkartasuna.
• Askatasuna.
• Konpromisoa.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 
• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.
• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.
• Ikasten ikasteko gaitasuna.
• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Artelan bat aztertzea.
• Egunkarietako albisteak moztu eta horien aurkezpena egitea.
• Justizia nahiz bidegabekeria nagusi diren hainbat egoera aztertzea.
• Erreinuari buruzko parabolak irakurtzea eta iruzkintzea. 
• Bibliako profeta batzuei buruzko ikerketa eta aurkezpena egitea. 
• Erregetzaren zeinuak eta mirariak adieraztea.
• Erregetzaren bizipenari loturiko jarrerak bilatzea eta adieraztea.

Elkarlana

• Jesusen mirariak lantzea eta ikaskideei azaltzea. 
• Elkarlaneko taldeetan parabolak iruzkintzea. 
• «Hemen eta orain» Erregetzak duen presentziari buruzko eztabaida egitea.

Ebaluazio jarduerak

• Kontzeptuen mapa bat egitea.
• Galderei erantzutea.
• Esaldiak egia ala gezurra diren bereiztea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Kristauen Jainkoa Jesusen Jainkoa dela ulertzea. 
Jainkoa Aitatzat hartzea. 
Fededunaren eta Jainkoaren arteko erlazioa ulertzea. 
Jainkoaren errukiaren zentzua sakontzea.

Jesu Kristok azaldu zizkigun Jainkoaren ezaugarri
nagusiak badakizki. 
«Errukia» hitzaren esanahia ezagutzen du. 
Israelgo Jainkoaren eta Jesusen arteko lotura zein den
badaki.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Jesusen Jainkoa.
Jainko bakarra.
Jainkoa Aita da.

Margolari bati eta haren obrari
buruzko ikerketa egitea. 
Parabola eguneratu bat ulertzea. 
Jainkoaren ardurari eta errukiari
buruzko testu bat irakurtzea eta
ulertzea. 
Errukiaren gaineko parabolak
aztertzea. 
Bakarmena eta errukia agertzen
diren egoerak bilatzea.

Errukia eta barkamena aintzat
hartzea. 
Otoitza garatzea, Jainkoarekin
erlazionatzeko modu gisa.

6. unitatea: Jesusen mezua: Jainkoa Aita da
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Barkamena.

• Gupida.

• Konfiantza.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Mezu zifratu bat ebaztea.

• Kontakizun-parabola eguneratuarentzako amaiera bat asmatzea.

• Hiztegian hitzak bilatu eta definitzea. 

• Koadernoan errukia eta barkamena adierazten duten egoerak adieraztea. 

• Jainkoaren errukiari buruzko ebanjelioetako pasarteak bilatzea eta irakurtzea.  

• Otoitz erraz bat idaztea. 

• Esaldiak egia ala gezurra diren bereiztea.

Elkarlana

• Denen artean ebanjelioetako pasarte bat aztertzea. 

• Eguneroko bizitzako hainbat egoera antzeztea eta aztertzea. 

• Barkamenari eta errukiari buruzko ebanjelioetako pasarteak bilatzea, idaztea eta elkarrekin lantzea. 

Aniztasuna aintzat hartzea

• Erlijioa, sorginkeria, espiritismoa eta sineskeria bereizteko jarduerak proposatzea. 

• Interneteko zenbait estekaren bidez edukiak sakontzea edo zabaltzea. 

• Proposatutako jarduerak ikasleen mailaren arabera moldatzea. 

Ebaluazio jarduerak

• Kontzeptuen mapa bat egitea.

• Beste erlijio batzuetako jainko izenei buruzko ikerketa egitea. 

• Hitz gurutzatuak ebaztea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

«Lagun hurkoa maite izatea» zer den ulertzea. 
Jainkoaganako maitasuna lagun hurkoaganako
maitasunean erakusten dela ohartzea.
Jainkoagan maitasuna ikustea. 
Maitasun kristauaren dimentsioaz jabetzea.

Lagun hurkoaganako maitasuna fede kristauaren
oinarrietako bat dela badaki. 
Kristautasunean lagun hurkoaganako maitasunak duen
garrantziaren zergatia ezagutzen du. 
Jesusek Aginduak ulertzeari buruz ekarritako
berrikuntzaz ohartzen da.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

“Hurkoa” hitzaren esanahia. 
Maitasunaren konpromisoa.
Jainkoaganako maitasuna eta lagun
hurkoaganako maitasuna.
Jesus eta maitasunaren agindua.

Elezahar bat irakurtzea. 
Artelan baten azterketa egitea. 
Bibliako testuen esanahia ulertzea
eta horiei buruz gogoeta egitea.

Besteenganako maitasuna eta
besteen onespena sustatzea. 
Besteek gure premia dutela aitortzea.

7. unitatea: Jesusen mezua: lagun hurkoa maite izatea
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Elkartasuna.

• Gupida.

• Konpromisoa.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Artelan bat aztertzea. 

• Testu zifratu bat ebaztea. 

• Proposatutako gaiei buruzko elkarrizketa egitea. 

• Koadernoan Jesusen egintzak idaztea. 

• Maitasunari buruzko ebanjelioetako parabolak irakurtzea. 

• Diagrama bat egitea. 

• Itun Berriko liburuei buruzko ikerketa egitea. 

• Unitatea laburbiltzen duten esaldiak osatzea. 

• Maitasuna adierazten duten eguneroko bizitzako egoerak lantzea.

Elkarlana

• Artelana ebanjelioarekin alderatzea, eta lan original bat prestatzea. 

• «Samariar ona» testuari buruzko elkarrizketa egitea, haren esanahia eta eguneroko bizitzan duen aplikazioa
sakontzeko. 

Aniztasuna aintzat hartzea

• Irudiak aztertzen laguntzeko irizpideak proposatzea.

• «Hurkoaren» kontzeptura hurbiltzea, ikasleen ikuspegiak aintzat hartuta. 

• Ikasleek edukiak sakontzeko edo zabaltzeko zenbait esteka proposatzea. 

Ebaluazio jarduerak

• Kontzeptuen mapa bat egitea.

• Koadernoan errukizko ekintzak kopiatzea eta collage bat egitea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Pazkoetako misterioa zertan datzan ulertzea. 
Jesusen nekaldi, heriotza eta Berpizkundearen
misterioaren garrantziaz ohartzea. 
Eukaristia kristau bizitzaren muina dela barneratzea. 
Jesusen «hiltzerainoko maitasunak» zenbaterainoko
eskuzabaltasun adierazten duen jabetzea.

Pazkoetako misterioak kristau bizitzan duen garrantzia
zein den badaki.
Jesusen heriotza eta Berpizkundea salbamena eta
bekatutik libratzea dakarten gertaerak direla ohartzen
da. 
Eukaristia Jesusen nekaldi, heriotza eta Berpizkundearen
oroigarria dela badaki.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Pazkoetako gertaerak. 
Pazkoetako gertaeren garrantzia.
Jesusen heriotzaren zentzua.
Eukaristia, Nekaldiaren oroigarri
gisa.

Jesusen garaiko egunkari asmatu bat
irakurtzea. 
Egunkaria ebanjelioetako
kontakizunarekin alderatzea. 
Jesusen Nekaldiko gertaerei buruzko
gogoeta egitea.

Gurutzeraino maite izan zuen
Jesusen mezua aintzat hartzea. 
Jesusek emandako eredua
norberaren bizitzan aplikatzeko
aukera.

8. unitatea: Jesusen mezua: gurutzeraino maite izatea
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Gupida.
• Maitasuna.
• Eskuzabaltasuna.
• Barkamena.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. 
• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.
• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.
• Ikasten ikasteko gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Artelan bat aztertzea. 
• Maitasunari buruzko testu bat ulertzea. 
• Jesusen garaiko egunkari asmatu bat irakurtzea. 
• Egunkariko berriak ebanjelioekin alderatzea. 
• Esaldiak egia ala gezurra diren bereiztea.
• Eukaristiak kristauentzat duen garrantzia azaltzea. 
• Unitateko edukiei buruzko galderei erantzutea.

Elkarlana

• Guztien artean Jesusen garaiko egunkari bat asmatzea.
• Gure munduan sufrimendua eta heriotza adierazten duten egoerak bilatzea eta aztertzea. 

Aniztasuna aintzat hartzea

• Unitatean ikasitakotik abiatuta hiztegia zabaltzea.
• Webgunean proposatutako ikerketaren bidez ezagutzak garatzea. 
• Getsemaniko otoitza eta gurutzearen zentzua hobeto ezagutzea. 

Ebaluazio jarduerak

• Kontzeptuen mapa bat egitea.
• Gutun bat idaztea, Jesusen heriotzaren lekuko izandako apostolu baten rola hartuta.
• Aste Santuko kofradia antolatzeko rol jokoa egitea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Kristauen Jainkoa Bat eta Hirukoitza dela jakitea. 
Hirutasunaren zenbait sinbolo aztertzea.
Eliza Espirituaren indarrak sorrarazia dela gogoratzea. 
Espiritu Santuaren fruituak bizitzen saiatzea.

Hirutasunaren Misterioak kristau fedean duen
garrantziaz ohartzen da. 
Espiritu Santuaren ezaugarri nagusiak identifikatzen ditu. 
Espiritu Santua Elizarekin erlazionatzen du.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Konfiantza eta fedea.
Jainko Hirukoitza: Aita, Semea eta
Espiritu Santua.
Espirituaren indarrak Eliza sorrarazi
izana.

Margolari bati eta haren margolanei
buruzko azterketa egitea. 
Itun Berria aztertzea eta hango
pasarteak irakurtzea. 
Espiritu Santuaren sinboloak
ezagutzea eta aztertzea.

Espiritu Santuaren dohainak aintzat
hartzea. 
Maitasuna, alaitasuna eta bakea
bizitzea. 
Pazientzia, adeitasuna eta
zintzotasuna sustatzea.

9. unitatea: Espiritu Santuak fedea sendotzen du
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Konfiantza (fedea).

• Poza.

• Leialtasuna.

• Otzantasuna.

• Norbere buruaren jabe izatea.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Artelan bat aztertzea. 

• Pertsonaia misteriotsu bat aurkitzea. 

• Mezu zifratu bat ebaztea. 

• Testu bat irakurri eta amaiera asmatzea. 

• Testu bat hobeto ulertzeko, galderei erantzutea. 

• Paragrafo bat osatzea. 

• Logotipo bat sortzea. 

• Askotariko balio motak sailkatzea eta bereiztea. 

• Hiztegian zenbait hitzen esanahia aztertzea.

Elkarlana

• Jesusen agerraldiei buruzko kontakizunak aztertzea eta bateratzea. 

• E-mail bat idaztea eta mezuak partekatzea. 

Aniztasuna aintzat hartzea

• Interneteko zenbait esteka proposatzea, unitatean landutako edukiak sakontzeko edo sendotzeko baliabide
gisa. 

Ebaluazio jarduerak

• Kontzeptuen mapa bat egitea.

• Collage bat egitea.

• Akrostiko bat osatzea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Eliza nola sortu zen gogoratzea. 
Elizaren kontzeptu kristaua ulertzea. 
Eliz elkartearen antolaketa ezagutzea. 
Elizaren zerbitzu sakramentuak bereiztea. 
Eliz solidaritatea eta batasuna aintzat hartzea.
.

Solidaritateak gizartearen eraikuntzan duen balioa
aintzat hartzen du. 
Eliz elkartearen ezaugarri bereizgarriak identifikatzen
ditu.
Apaizgintzaren eta Ezkontzaren sakramentuak
Elizarekiko konpromisoa adierazteko bide gisa hartzen
ditu.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Eliza.
Lehenengo kristau komunitateak.
Sakramentuak.

Elizaren antolaketaren nondik
norakoak ezagutzea. 
Elizaren zerbitzu  sakramentuak zein
diren jakitea.
Talde lanaren ezaugarriak zein diren
jakitea eta aztertzea.

Solidaritatea Elizaren ikurtzat
hartzea.
Talde ekintza aintzat hartzea eta
bizitzea.

10. unitatea: Jarraitzaileen Eliza
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Solidaritatea. 

• Lankidetza.

• Besteenganako zerbitzua.

Oinarrizko gaitasunak

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Ingurune fisikoa ezagutzeko eta harekin elkarreraginean aritzeko gaitasuna. 

Ikasteko jarduerak

• Artelan bat aztertzea. 

• Bibliako enigma bat eta testu zifratu bat ebaztea.  

• Talde jokaerak lantzea.  

• Ekintza solidarioak nabarmentzea. 

• Komunitatearen alde lanean ari diren hainbat pertsonaren portaera eta ekintzak aztertzea eta balioestea. 

• Askotariko ekintza eta portaera motak sailkatzea.

• Bibliari buruzko zenbait galderari erantzutea. 

• Esaldiak sailkatzea. 

• Zerbitzu sakramentuak identifikatzea eta hainbat talderi aplikatzea.

Elkarlana

• Erlijio ordenen eta kongregazioen karismak aztertzea eta ikasgelan azaltzea. 

• Egintzen liburuko 2. atala bineten bidez adieraztea.  

• Elizari buruzko telebistako saio bat prestatzea. 

Aniztasuna aintzat hartzea

• Ikasle bakoitzaren ezagutza eta ezaugarriak errespetatuko dituen elkarlaneko ikaskuntza  proposatzea. 

• Aurreko ikasturteetan landutako edukiak sendotzea.

Ebaluazio jarduerak

• Kontzeptuen mapa bat egitea.

• Telebistako saio bat prestatzea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Bokazioak deia esan nahi duela ulertzea. 
Biblian agertzen diren Jainkoaren deiak aurkitzea. 
Jainkoaren deiaren ezaugarri nagusiez ohartzea. 
Mariaren bokazioa eredutzat hartzea.

Bokazioa fededun guztiei dagokien zerbait dela jabetzen
da. 
Bibliako pertsonaia nagusien bokazioaren ezaugarriak
zein diren badaki. 
Norberaren inguruko munduarekiko konpromisoa
hartzeak duen garrantziaz ohartzen da.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Jainkoaren deia.
Jainkoaren deiaren ezaugarriak.

Biografiak irakurtzea. 
Biblian agertzen diren Jainkoaren
deiak aurkitzea. 
Bibliako bokazioak aztertzea. 
Mariaren bokazioa eta erantzuna
aztertzea, kristau eredugarri den
aldetik.
Kristautasuna Jainkoaren deia dela
ulertzea.

Bestekiko jarrera irekia,
eskuzabaltasuna eta esker ona. 
Jesusek gure bizitzan nola laguntzen
gaituen jabetzea.

11. unitatea: Jesusek deituak
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Zerbitzua. 

• Besteen proposamenekiko jarrera irekia. 

• Besteen hautuekiko errespetua.

Oinarrizko gaitasunak

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Ingurune fisikoa ezagutzeko eta harekin elkarreraginean aritzeko gaitasuna. 

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Artelan bat aztertzea. 

• Testu zifratu bat ebaztea. 

• Hamabi apostoluen hautaketa aztertzea. 

• Bibliako pertsonaien eta Bibliakoak ez diren pertsonaien bizitzari buruzko testuak irakurtzea eta horiei buruz
gogoeta egitea. 

• Jainkoaren deiari buruzko Bibliako aipuak interpretatzea.

• Testu-laburpen bat osatzea. 

• Koadernoan gogoeta bat idaztea.

Elkarlana

• Elizako apaizen eta erlijiosoen bokazioari buruzko ikerketa egitea. 

• Jesusen hautaketari eta deiari buruzko binetak egitea.

• Elkarlaneko taldeetan lantzeko proposamenak. 

Ebaluazio jarduerak

• Kontzeptuen mapa bat egitea.

• Esaldiak sailkatzea, egia ala gezurra diren kontuan hartuta.

• Lehenengo unitateko jarduera berriro egitea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Kristauentzat betiko bizitzak zer esan ahi duen zehaztea. 
Itxaropen kristauaz jabetzea. 
Santuak nor diren ulertzea. 
Itxaropentsu bizitzea.

Kristau itxaropenaren balioa aintzat hartzen du eta haren
ezaugarriez jabetzen da.
Fededun guztien santutasunerako deia ezagutzen du.
Kristauentzat Berpizkundeak zer esan nahi duen badaki.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Itxaropen kristaua.
Itxaropenerako arrazoiak.
Santuen elkartasuna.

Kristauek sinesten duten betiko
bizitza ulertzea. 
Gaixoen oliaduraren sakramentua
aztertzea.

Kristauek sinesten duten betiko
bizitza ulertzea. 
Gaixoen oliaduraren sakramentua
aztertzea.

12. unitatea: Sinesten dugu betiko bizitza
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Itxaropena.

• Konfiantza.

• Elkarlana.

Oinarrizko gaitasunak

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Koadro bat aztertzea.

• Testu zifratu bat ebaztea. 

• Koadernoan itxaropena adierazten duten egoerak idaztea. 

• Filmak aurkeztea.

• Itxaropenaren adibideak identifikatzea.  

• Atsotitzak eta esaerak adieraztea eta iruzkintzea.

• Itxaropenari buruzko inkesta txiki bat egitea. 

• Koadernoan hainbat galderari erantzutea.

• Inguruko santu zaindariei buruzko ikerketa egitea. 

• Santu baten bizitza azaltzea.

Elkarlana

• Urte guztian zehar «Nor da Jesus?» galderari buruz egindako ikerketa lanaren emaitzak bateratzea eta
amaierako txostena prestatzea. 

• Talde irakurketa.

• Santutasunari buruzko azalpena.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Irakurketaren ulermena lantzea.

• Komiki bat eginez, Mariaren bizitzan sakontzea.

• Mariaren jai-ospakizunak ezagutzea.

Ebaluazio jarduerak

• Kontzeptuen mapa bat egitea.

• Soneto bat aztertzea eta iruzkintzea.
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