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48  Proposamen didaktikoa 

EDUKIAK

• Lankidetzan ikastea: helburuak, teknikak eta 
egiturak. Oinarrizko lantaldeak.

• Izen bat taldearentzat. 1-2-4 egituraren erabilera.

• Lankidetzan ikasteko taldeetako karguak.

• Giza gorputza eta osasuna.

• Indarra, energia eta materia.

• Ekosistemak, geografia eta biztanleria.

• Gure herria eta historia.

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

LI Lankidetzan ikasteko taldeak antolatzea. a  Ea lankidetzan ikasteko taldeak antolatzen dituen.

LI. Eginkizunak banatzea taldekideen artean. b  Ea eginkizunak banatzen dituen taldekideen artean.

LI. Zenbait lankidetza egituraren berri izatea eta egitura 
horiek erabiltzea.

c  Ea zenbait lankidetza egituraren berri duen eta ea 
egitura horiek erabiltzen dituen.

LI Talde lanaren ebaluazioa egiteko tresnen berri izatea eta 
tresna horiek erabiltzea.

d  Ea talde lanaren ebaluazioa egiteko zenbait tresnaren 
berri duen eta ea tresna horiek erabiltzen dituen.

IE Gai hauei buruzko edukiak berrikustea: giza gorputza eta 
osasuna; indarra, energia eta materia; ekosistemak, 
geografia eta biztanleria.

e  Ea gai hauei buruzko edukiak gogoratzen dituen: giza 
gorputza eta osasuna; indarra, energia eta materia; 
ekosistemak, geografia eta biztanleria.

IE Gure herriari eta historiari buruzko edukiak berrikustea. f  Ea gure herriari eta historiari buruzko edukiak 
gogoratzen dituen.

0 unitatea. Denok ikasten dugu elkarrengandik

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazlea Or. EI

  

 

Ea badakizkien Ingurunearen Ezagueran ikasitako edukiak eta ea behar bezala 
adierazten dituen.

8-9 d  f

 Ea gure herria ezagutzen duen eta ea badakizkien zenbait gauza haren historiari buruz. 10-11 f

  Ea lankidetzan ikasteko teknikak erabiltzen dituen, dakiena adierazteko. 8-9 a  b  c

  Ea talde lana ebaluatzeko tresnak erabiltzen dituen. 10-11 e

  Ea talde lanaren aurretiko erabakiak hartzen dituen, lan hori egoki egiteko. 6-7 a  b
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten, 
bai eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak izan dituzten ere.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek erabiliko dira. 
Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

1-2-4 6, 7 eta 9

Orri birakaria 8

Orri birakaria, binaka 10

Arkatzak erdira 9

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea parte hartzen duen lankidetzan ikasteko bere taldearen antolaketan.

b.1 Ea badakien zer eginkizun dagozkion bere karguari.

b.2 Ea badakien zer eginkizun dagozkien taldeko gainerako karguei.

c.1 Ea zenbait lankidetza egituraren berri duen eta ea egitura horiek erabiltzen dituen.

d.1 Ea talde lanaren ebaluazioa egiteko zenbait tresnaren berri duen eta ea tresna horiek 
erabiltzen dituen.

e.1 Ea giza gorputzari eta osasunari buruzko edukiak gogoratzen dituen.

e.2 Ea indarrari, energiari eta materiari buruzko edukiak gogoratzen dituen.

e.3 Ea ekosistemei, geografiari eta biztanleriari buruzko edukiak gogoratzen dituen.

f.1 Ea gure herriari eta historiari buruzko edukiak gogoratzen dituen.

GUZTIRA
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EDUKIAK

• Zelula. Animalia zelula eta landare zelula. Zelularen
atalak eta bizi funtzioak. Mikroskopioa.

• Organismo zelulabakarren eta zelulaniztunen 
ezaugarriak. Birusak. Izaki zelulaniztunen 
antolaketa. Ehunak, organoak, aparatuak eta 
sistemak.

• Izaki bizidunen sailkapena. Animalien, landareen, 
onddoen, protistoen eta moneroen erreinuak.

• Gaixotasun infekziosoak. Gaixotasunak kutsatzea. 
Prebentzioa eta tratamendua.

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zelulen definizioa ematea eta haien atalak bereiztea. a  Ea badakien zer diren zelulak eta ea haien atalak 
bereizten dituen.

Organismo zelulabakarren eta zelulaniztunen ezaugarriak bereiztea. b  Ea organismo zelulabakarrak eta zelulaniztunak 
bereizten dituen eta ea haien ezaugarriak 
adierazten dituen.

Organismo zelulaniztunen antolaketa mailak ezagutzea. c  Ea organismo zelulaniztunen antolaketa mailak 
bereizten dituen.

Izaki bizidunen sailkapeneko bost erreinuak bereiztea. d  Ea izaki bizidunak bost erreinutan sailkatzen dituen.

Gaixotasun infekziosoen motak bereiztea eta nola prebenitzen diren 
jakitea, bai eta kutsatuz gero zer egin behar den jakitea ere.

e  Ea gaixotasun infekziosoak identifikatzen dituen 
eta ea badakien nola prebenitu. Ea badakien zer 
egin behar den kutsatuz gero.

1. unitatea. Izaki bizidunak
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazlea Or. EI

 Ea lexiko espezifikoa erabiltzen duen, zenbait mikroorganismori buruz hitz egitean. 12-13 a  b

 Ea testu labur bat idazten duen, izaki zelulaniztunen antolaketaren ezaugarri 
nagusiak laburbiltzeko.

16-17 b  c

 Ea sailkapenak egitearen garrantzia onartzen duen eta ea hori egitearen aldeko 
argudioak adierazten dituen.

18-19 b  c  
d

Ea zenbait mikroorganismok gure osasunerako eragindako onurak identifikatzen 
dituen.

12-13 e

  Ea bereizten duen zertan diren berdinak eta zertan desberdinak animalia zelulak eta 
landare zelulak.

14-15 a

 Ea organismo zelulabakarrak eta zelulaniztunak identifikatzen dituen irudietan edo 
filmetan.

16-17 b

 Ea animaliak sailkatzeko bost erreinuak identifikatzen dituen. 18-19 d

  Ea mikroorganismoei eta haiek eragindako gaixotasunei buruzko ezagutzak azaltzen 
dituen.

20-21 e

 Ea laborategian behaketak egiteko urratsak ordenan adierazten dituen. 22 a

  Ea izaki bizidunei buruzko azterketarekin lotutako lanbideen garrantzia aintzat 
hartzen duen.

24 d  e

  Ea informazioa antolatzen duen, fitxak erabilita. 23 d

  Ea dakiena aplikatzen duen, Interneteko bilagailu bat erabiltzean. 24 d

 Ea zelulei buruzko ezagutzak erabiltzen dituen, horma irudi bat egiteko. 14-15 a  b

 Ea lupa binokularraren bidez behatutakoaren adierazpen plastikoa egiten duen. 22 a  b

  Ea izaki bizidunei buruz dakiena hautatzen eta antolatzen duen eskema batean. 23 c  d

 Ea gaixotasun infekziosoen tratamendurako eta prebentziorako moduak azaltzen 
dituen.

20-21 e

 Ea erakusten duen gai dela informazioa zenbait testuingurutan lortzeko. 24 c  d
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

12-13 Adierazi marrazki batean nolakoak diren, zure ustez, onddoak, birusak eta 
bakterioak. Azaldu zergatik hautatu dituzun forma, kolore, atal... horiek.   

Ikaskide batekin, grabatu hortzetako pastaren itxurazko iragarki bat, telebistarako. 
Azaldu hortzetako higiene programa baten xehetasunak, bai eta programa 
betetzearen onurak eta ez betetzearen arriskuak ere.

  

Sortu eskuen higienea sustatzeko programa baterako eslogana edo abestia.
 

14-15 Sortu letra zopa bat, unitatean zelularekin lotuta ageri diren gako hitzak erabiliz. 
Gutxienez, zortzi hitz izan behar ditu.  

Egin Venn-en diagrama bat, animalia zelulen eta landare zelulen ezaugarriak eta 
haien arteko desberdintasunak adierazteko.

Ordenatu data hauek, antzinakoenetik hasita; eta bilatu mikroskopio optikoaren 
historiako zer gertaerarekin dauden lotuta: 1674-1937-1611-1828-1930-1838-1665-
1881-1608.

  

16-17 Irudikatu plastilinaz nolakoak diren bakterioak, protozooak, onddo zelulabakarrak eta 
alga zelulabakarrak. Adierazi formak, testurak, koloreak... zehaztasunez.

Pentsatu birus bat. Zer hitz bururatzen zaizkizu? Saiatu lotura hori azaltzen.
 

18-19 Egin izaki bizidunen sailkapeneko erreinuen mapa mentala. Azaldu mapa mentala 
ikaskideei.   

Asteburuan, atera kalean, parkean, mendian... topatzen dituzun izaki bizidunen 
argazkiak; eta sailkatu izaki horiek, zer erreinutakoak diren kontuan hartuta. 

20-21 Irakurri Ryan-en kasua, 20. orrialdean. Bururatzen al zaizkizu beste haur batzuen 
bizimodua hobetzeko beste proiektu humanitario batzuk?

Beste ikaskide batzuekin batera, antzeztu nola kutsa diezaiokeen haur batek 
gaixotasun bat beste bati doministiku baten bidez.  

Gurasoek lagunduta, ikertu zer gaixotasun dituzten beste kontinente batzuetako 
haurrek. Gero, eskatu gurasoei zure txertaketa kartila, eta egin gogoeta beraiekin. 
Beste txerto batzuk beharko al zenituzke? Idatzi kartilan beste herrialde batzuetan 
biziz gero beharko zenituzkeen txertoak.

   

Ikertu Manuel Elkin Patarroyo immunologoari buruz. Imajinatu hura zarela eta 
prentsaurreko bat eman behar duzula, zure ibilbide profesionaleko ekarpen 
garrantzitsuen berri emateko. Nola egituratuko zenuke prentsaurrekoa? Zer 
informazio emango zenuke? Zer lexiko espezifiko erabiliko zenuke?

     

22-23 Utzi tomate bat hozkailutik kanpo astebete edo belus itxurako geruza zuria ateratzen 
zaion arte. Zure ustez, zer da geruza hori? Nola esaten zaio? Zergatik sortu da, zure 
ustez?

Egin aurreko jarduera bera, baina, oraingoan, erabili erditik zatitutako limoi bat. 
Zertan dira desberdinak limoian eta tomatean sortutako geruzak? Zein da, zure 
ustez, horren arrazoia?

24-25 Saiatu alfabeto osoa hartzen duen letren erruleta osatzen (telebistako lehiaketako 
erruletaren modukoa), unitatean ikasitako hitzak erabiliz. Behar duzun letraz hasten 
den hitzik aurkitzen ez baduzu, unitateko informazioa zabal dezakezu. Behin 
bukatuta, denok batera jolas dezakezue.
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten, 
bai eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak izan dituzten ere.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek erabiliko dira. 
Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit

Oinarrizko 
lankidetza egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 14, 15, 16, 17, 20 
eta 21

1-2-4 22

Orri birakaria 12

Orri birakaria, binaka 17 eta 23

Hiru minutuko etena 12, 18 eta 19 

Arkatzak erdira 15, 21 eta 23

Hitzen jokoa 20 eta 21

Substantzia 23

Binaka 19 eta 24

Lankidetza 
egitura espezifikoak

Orrialdeak

Zenbakia 12

Zenbaki berdinak elkarrekin 15 eta 24

Lauko kontzeptuen mapa 23

Galderen katea 23

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea zelulak zer diren azaltzen duen.

a.2 Ea zelulen atalak adierazten eta identifikatzen dituen.

a.3 Ea zelulen atal bakoitzaren funtzioak deskribatzen dituen.

b.1 Ea izaki bizidun zelulabakarren eta zelulaniztunen arteko aldeak azaltzen dituen.

c.1 Ea izaki zelulaniztunak antolatzeko moduak azaltzen dituen.

d.1 Ea planetako izaki bizidunak sailkatzeko bost erreinuak adierazten dituen.

d.2 Ea izaki bizidunen bost erreinuetako bakoitzaren ezaugarri nagusiak deskribatzen dituen.

e.1 Ea gaixotasun infekziosoak zerk eragiten dituen azaltzen duen.

e.2 Ea azaltzen duen zer egin behar den gaixotasun infekziosoen prebentziorako eta 
tratamendurako.

GUZTIRA



78  Proposamen didaktikoa

EDUKIAK

• Animalia ornodunak. Animalia ornodunen 
sailkapena. 

• Animalia ornogabeak. Animalia ornogabeen 
sailkapena. 

• Ugaztunak. Ugaztunen gorputza. Ugaztunen 
ezaugarriak. Ugaztun talde garrantzitsuenak. 

• Hegaztiak. Hegaztien gorputza. Hegaztien ezaugarriak.

• Narrastiak. Narrastien gorputza. Narrastien 
ezaugarriak.

• Anfibioak. Anfibioen gorputza. Anfibioen 
ezaugarriak.

• Arrainak. Arrainen gorputza. Arrainen 
ezaugarriak.

• Artropodoak. Artropodoen taldeak.

• Moluskuen. Moluskuen taldeak.

• Anelidoak. Ekinodermoak. Knidarioak. 
Poriferoak.

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Animalia ornodunen eta ornogabeen funtsezko ezaugarriak jakitea. a  Ea animalia ornodunen eta ornogabeen 
ezaugarri orokorrak adierazten dituen.

Ugaztunen taldeko animalien ezaugarri nagusiak bereiztea. b  Ea ugaztunen ezaugarri bereizgarriak 
deskribatzen dituen.

Hegaztien ezaugarri komunak adieraztea. c  Ea badakizkien hegaztien taldeko animalien 
ezaugarriak.

Narrasti guztien ezaugarri komunak identifikatzea. d  Ea narrastien ezaugarri berdinak bereizten 
dituen.

Anfibioen ezaugarriak eta haien metamorfosi prozesua jakitea. e  Ea anfibioen ezaugarriak adierazten dituen eta ea 
haien metamorfosi prozesua deskribatzen duen.

Arrainen ezaugarri bereizgarri nagusiak bereiztea. f  Ea arrainen ezaugarri berdinak identifikatzen dituen.

Artropodo eta molusku mota nagusiak identifikatzea eta haien 
ezaugarriak adieraztea.

g  Ea artropodoen eta moluskuen ezaugarriak 
adierazten dituen.

Anelidoen, poriferoen, ekinodermoen eta knidarioen ezaugarri 
orokorrak bereiztea.

h  Ea anelidoen, poriferoen, ekinodermoen eta 
knidarioen ezaugarri bereizgarriak azaltzen dituen.

2. unitatea. Animaliak
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazlea Or. EI

  Ea ahoz eta idatziz adierazten dituen animaliei buruzko ezagutzak eta esperientzia 
pertsonalak.

26-27 a

  Ea anfibioen metamorfosi prozesua ordenan azaltzen duen. 34-35 e

 Ea lexiko espezifikoa erabiltzen duen, animalia ornogabe baten metamorfosia 
azaltzeko.

36-37 a  g

 Ea aintzat hartzen duen garrantzitsua dela animaliak taldetan sailkatzea, errazago 
aztertzeko.

26-27 a - h

  Ea animalia ornodunen eta ornogabeen ezaugarri nagusiak bereizten dituen. 28-29 a

  Ea ugaztunen ezaugarri nagusiak hautematen eta bereizten dituen. 30-31 b

 Ea hegaztien eta narrastien ezaugarri nagusiak adierazten dituen. 32-33 c  d  

 Ea anfibioen eta arrainen zenbait ezaugarri bereizten dituen. 34-35 e  f

 Ea animalia ornogabeen zerrenda egiten duen, bakoitzaren bizi ingurunea bereizita. 36-37 g  h

 Ea arruntak ez diren animalia ornogabeen ezaugarri nagusiak bereizten dituen. 38-39 a  g  
h

 Ea animalia baten ezaugarriak alderatzen dituen, gako jakin batzuei erreparatuta 
sailkapenak egiteko.

40 a - h

 Ea badakien zer garrantzi duen animalien azterketak gizakiaren bizirako. 42 a - h

  Ea animalia ornodunak eta ornogabeak sailkatzen dituen taula batean. 28-29 a

Ea web orriak kontsultatzen dituen eta ea informazio iturritzat erabiltzen dituen. 38-39 a  g  
h

Ea giltzen eskemek edukiak ordenatzeko eta gogoratzeko duten erabilgarritasuna 
aintzat hartzen duen.

41 a

 Ea plastika lanak diseinatzen dituen, animalien ezaugarriak oinarritzat hartuta. 42 a - h

 Ea ugaztunen taldeak bereizten dituen, haien ezaugarriei erreparatuta. 30-31 b

 Ea hegaztien elikadura ondorioztatzen duen, mokoaren formari erreparatuta. 32-33 c

 Ea animalia bat identifikatzen duen, behatze eta sailkatze metodo bat erabilita. 40 a - h

  Ea animaliei eta haien sailkapenei buruzko ezagutzak bereganatzen eta antolatzen 
dituen, eskema baten bidez.

41 a - h

Ea erabaki pertsonalak hartzeko egoeretan hartutako erabakiak azaltzen dituen. 42 a
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

26-27 Ikusi Happy Feet pinguino dantzaria filma, eta idatzi pinguinoen ezaugarriei eta 
bizimoduari buruz ageri diren benetako datu guztiak. Kokatu mapa batean non 
gertatzen den istorioa. Zure ustez, zein da filmak helarazi nahi duen mezu nagusia?

  

  

Egin pinguino baten eskultura, komuneko paperaren kartoizko tutua erabiliz.
  

28-29 Egin taula bat, animalia ornogabeen eta animalia ornodunen ezaugarriak alderatzeko.
   

Osatu bikote bat ikaskide batekin. Bietako batek animalia bat pentsatuko du eta 
besteak animaliaren ezaugarriei buruzko galderak egingo dizkio, zein den asmatzeko. 
Gero, aldatu rolak. Nork egin ditu galdera gutxien besteak zer animalia pentsatu duen 
asmatzeko?

  

Osatu taldeak, egin filmen, marrazki bizidunen, telesailen, abestien... protagonista diren 
animalien zerrenda, eta sailkatu animalia horiek ornodunetan eta ornogabetan. Egin 
horma irudi bat animalia horiekin, haien ezaugarriak deskribatuta.

   

30-31 Egin ugaztunen sailkapenaren mapa mentala. Gutxienez, sei talde adierazi behar dira, 
eta aipatu talde bakoitzeko animalia bat edo bi. Erakutsi mapa ikaskideei, eta azaldu 
ezaugarri nagusiak.

   

32-33 Ikertu narrastiek dituzten ezkata eta oskol motei buruz, eta pentsatu haien 
eginkizunari buruz. Ba al duzu etxean material horiekin egindako objekturen bat?   

34-35 Pertsona heldu batek lagunduta, erosi arrain bat, liburuaren 35. orrialdean 
deskribatutako atalak ikusteko. Saiatu informazioa zabaltzen eta beste organo eta 
egitura batzuk aurkitzen: operkuluak, zakatzak... 

    

Deskribatu zehatz-mehatz zer urrats egin dituzun aurreko jardueran, eta azaldu nola 
sentitu zaren prozesu horretan eta zergatik.   

36-37 Ikertu, eta azaldu zer diren terrarioak. Aukeratu unitatean ikasitako artropodoetako 
bat, eta deskribatu zer baldintza bete beharko lituzkeen terrarioak animalia horiek han 
bizitzeko.

 

Egin artelan bat (eskultura, collagea...), ornogabe batzuen atalak erabiliz; adibidez, 
kuskuak edo maskorrak. Oparitu lana norbaiti, eta azaldu erabili duzun materialaren 
jatorria.

 

  

38-39 Zure ustez, ba al dago jateko moduko ekinodermorik? Bilatu ekinodermoak erabiliz egindako 
plateren errezeta. Dastatu al dituzu? Zer-nolako zaporea duten jakiteko gogorik al duzu?   

Taldeka, bilatu beste kultura batzuetan animalia ornogabeak erabiliz egindako plater 
tipikoen errezetak, guretzat batere ohikoak ez direnak. Kokatu errezeta bakoitzaren 
herrialdea munduko mapa batean. Egin horma irudi bat, mapa eta errezeten 
deskribapen zehatza erabiliz. Galdetu familiakoei eta lagunei ea herrialde horietan 
egon diren, plater horiek dastatu dituzten, eta ea jatean zer sentitu zuten.

  

  

40-41 Bilatu animalia ornogabeei buruzko telebistako edo Interneteko dokumental bat. 
Kendu esatariaren ahotsa, eta egin narrazioa zuk zeuk: azpimarratu unitatean ikasitako 
ezaugarri guztiak, eta zabaldu informazioa, zuk nahi duzuna. Behin entseatuta eta 
prestatuta, proiektatu dokumentala ikasgelan, ikaskideei zure narrazioa azalduz.

 

 

42-43 Imajinatu animalia ornogabe batean oinarritutako ezaugarriak, trebetasunak eta 
botereak dituen superheroi bat. Arrazoitu zure aukeraketa. Marraztu superheroia, eta 
idatzi hari buruzko istorioa, superheroiaren jatorria, botereak eta hark egindako 
balentriaren bat deskribatzeko.

 

  

Pentsatu animaliaren bat gogora ekartzen dizuen pertsona bat, haren ezaugarriren bat 
dela-eta. Idatzi horrekin lotutako esaldi bat, eta azaldu zer esan nahi duzun; adibidez: 
"Nire anaia gazela bat da", oso arina dela eta bizkor mugitzen dela adierazteko. Idatzi 
bost esaldi, bakoitza pertsona bati buruz.
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten, 
bai eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak izan dituzten ere.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek erabiliko dira. 
Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 26, 27, 40 eta 42

1-2-4 41

Orri birakaria 29, 35 eta 42

Orri birakaria, binaka 31, 39

Hiru minutuko etena 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 
38 eta 39

Arkatzak erdira 40

Hitzen jokoa 28 eta 29

Substantzia 41

Binaka 33 eta 37

Lankidetza egitura espezifikoak Orrialdeak

Zenbaki berdinak elkarrekin 41

Bat guztiongatik 42

Lauko kontzeptuen mapa 41

Hobe elkarrekin 26

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea animalia ornodunen ezaugarri orokorrak adierazten dituen.

a.2 Ea animalia ornogabeen ezaugarri orokorrak adierazten dituen.

b.1 Ea ugaztunen ezaugarri bereizgarriak deskribatzen dituen.

c.1 Ea badakizkien hegaztien taldeko animalien ezaugarriak.

d.1 Ea narrastien ezaugarri berdinak bereizten dituen.

e.1 Ea anfibioen ezaugarriak adierazten dituen. 

e.2 Ea anfibioen metamorfosi prozesua deskribatzen duen.

f.1 Ea arrainen ezaugarri berdinak identifikatzen dituen.

g.1 Ea artropodoen eta moluskuen ezaugarriak adierazten dituen.

h.1 Ea anelidoen, poriferoen, ekinodermoen eta knidarioen ezaugarri bereizgarriak 
azaltzen dituen.

TOTAL
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EDUKIAK

• Landareen erreinua. Zer dira landareak? Nolakoak 
dira landareak? 

• Landareen sailkapena. 

• Landareen nutrizioa: faseak. Fotosintesia eta 
arnasketa.

• Landareen ugalketa sexuala. Landareen ugalketa 
asexuala.

• Landareak identifikatzea.

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Landareak zer eta nolakoak diren jakitea, eta haien ezaugarri nagusien 
arabera sailkatzea.

a  Ea landare baten ezaugarriak eta atal nagusiak 
bereizten dituen.

b  Ea landareak sailkatzen dituen, haien ezaugarrien 
arabera.

Landareen nutrizio prozesuaren faseak bereiztea. c  Ea landareen nutrizio prozesuaren faseak 
deskribatzen dituen.

Lore baten atalak identifikatzea eta landareen ugalketa sexualaren 
faseak bereiztea.

d  Ea lore baten atalak identifikatzen dituen.

e  Ea landare baten ugalketa sexualaren faseak 
bereizten dituen.

Landareen ugalketa asexualaren mekanismoak deskribatzea. f  Ea landareen ugalketa asexualaren mekanismoak 
identifikatzen dituen.

3. unitatea. Landareak
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazlea Or. EI

 Ea landareei buruz dakiena koherentziaz adierazten duen. 44-45 a  b  
c  d  
e  f

  Ea landare baten fotosintesiaren faseak ordenan azaltzen dituen. 48-49 c

  Ea lexiko espezifikoa erabiltzen duen, landareen sailkapenak egiteko. 54 b

 Ea onartzen duen landareak garrantzitsuak direla Lurreko bizitzarako. 44-45 a  c

  Ea landare baten atalak adierazten eta azaltzen dituen. 46-47 a

  Ea landareen nutrizio prozesuaren faseak bereizten dituen. 48-49 c

  Ea landare loredunen ugalketaren faseak bereizten dituen. 50-51 d  e

 Ea landareen ugalketa asexualaren zenbait mekanismo bereizten dituen. 52-53 f

  Ea landare baten ezaugarriak alderatzen dituen, sailkapenak gako jakin batzuen 
arabera egiteko.

54 b

Ea adierazitako web orrietan sartzen den, informazioa bilatzeko eta ondorioak 
ateratzeko.

50-51 e

  Ea testuak antolatzen eta laburtzen dituen, eta ea haien erabilgarritasuna ulertzen 
duen.

55 f

 Ea ikerketa talde txikiak antolatzen dituen natura ingurunean. 56 a  b

 Ea marrazkien bidez adierazten dituen ugalketa sexualaren eta asexualaren faseak 
eta motak.

52-53 e  f

 Ea naturan zuzenean behatutako izaki bizidunen marrazkiak egiten dituen landa 
koaderno batean.

56 a

  Ea landareen sailkapenak egiten dituen, zenbait irizpide kontuan hartuta. 46-47 b

  Ea landareei buruz dakiena hautatu, eta eskema batean antolatzen duen. 55 a  b

 Ea egindako behaketetatik datuak biltzen dituen. 56 a  b
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

44-45 Lau ikasleko taldetan banatuta, diseinatu datu taula bat, ikastetxeko landareak 
belarretan, zuhaixketan eta zuhaitzetan sailkatzeko. Horrez gain, azaldu zer animalia 
motak sakabana ditzaketen landare horien haziak. 

  

Abrikot edo mertxika hezur bat erabiliz, egin txilibitu bat. Nola egin ikusteko, bilatu 
tutorial bat www.youtube.com webgunean.    

46-47 Lau ikasleko taldetan, egin hosto moten posterra, hostoen forma, ertz mota eta 
zurtoinean duten kokapena kontuan hartuta.   

Ikertu, eta azaldu ikaskideei nola orienta gaitezkeen naturan, goroldioari 
erreparatuta.  

  

48-49 Zertan dira berdinak eta zertan desberdinak landareen eta animalien transpirazioa? 
Arrazoitu erantzunak.   

Antolatu ikasleak lau taldetan, karbono dioxidoari buruz ikertzeko. Talde bakoitzak 
honako gai hauetako bati buruzko informazioa bilatu beharko du: ezaugarriak, 
berotegi efektuarekin duen lotura, industria erabilerak eta medikuntzarako 
erabilerak. Azkenik, azaldu eskuratutako informazioa.

 

  

50-51 Egin landareen atalen maketa.
  

Alderatu ugalketa sexualaren faseak landareetan eta animaliengan, eta esan zertan 
diren berdinak eta zertan desberdinak.    

52-53 Ikertu, eta hitz egin zure ikaskideekin aldaxkak landareen ugalketa asexualerako 
erabiltzeko moduari buruz.    

Bilatu informazioa kontzeptuen mapak zer diren eta nola egiten diren jakiteko. 
Taldeka, egin landareen ugalketa sexualaren eta asexualaren ezaugarrien 
kontzeptuen mapa.

 

  

54-55 Asmatu zure ikastetxeko landare bat identifikatzeko gako bat. Egin gakoen bateratze 
jarduera ikasgelan, eta saiatu zure ikaskideen landareen gakoak argitzen eta 
asmatzen.

 

  

Bilatu honako landare hauen izen zientifikoa, eta idatzi: izei zuria, haritz kandugabea, 
hirusta horia, pagoa, erromeroa, izeia. Zer hizkuntzatan daude izen zientifikoak?  

  

56-57 56. orrialdeko 6. jarduerako zerrenda egin eta gero, aukeratu ikasleak egiten ari diren 
ekintzetako bat, landareentzat kaltegarria dena, eta antzeztu mimika bidez.    
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten, 
bai eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak izan dituzten ere.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek erabiliko dira. 
Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 44, 45, 46, 47, 48 
eta 49

1-2-4 56

Orri birakaria 48 eta 50

Orri birakaria, binaka 55

Hiru minutuko etena 50, 51, 52, 53 eta 54

Arkatzak erdira 54 

Hitzen jokoa 48 eta 49

Binaka 44, 47 eta 53

Lankidetza egitura espezifikoak Orrialdeak

Zenbakia 56

Zenbaki berdinak elkarrekin 48 eta 53

Galderen katea 55

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea landare baten ezaugarriak bereizten dituen.

a.2 Ea landare baten atal nagusiak bereizten dituen.

b.1 Ea landareak sailkatzen dituen, haien ezaugarrien arabera.

c.1 Ea landareen nutrizio prozesuaren faseak deskribatzen dituen.

d.1 Ea lore baten atalak identifikatzen dituen.

e.1 Ea landare baten ugalketa sexualaren faseak bereizten dituen.

f.1 Ea landareen ugalketa asexualaren mekanismoak identifikatzen dituen.

GUZTIRA
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EDUKIAK

• Ekosistemak. 

• Ekosistemen osagaiak. 

• Harremanak ekosistema batean. Elikadura 
harremanak. 

• Munduko ekosistemak. Urtarrak eta lehortarrak. 

• Mehatxatutako ekosistemak.

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Ekosistemen eta haien osagaien definizioa ematea. a  Ea badakien zer diren ekosistemak eta ea haien 
osagaiak bereizten dituen.

Ekosistema bateko izaki bizidunen artean ezartzen diren harreman 
motak jakitea eta elika kate bat interpretatzea.

b  Ea badakizkien ekosistema bateko izaki 
bizidunen artean ezartzen diren harremanak, 
eta ea elika kate bateko maila bakoitzeko 
organismoak identifikatzen dituen.

Ekosistema motak bereiztea. c  Ea badakizkien ekosistema motak eta haien 
ezaugarriak.

Gizakiak ekosistemetan izan ditzakeen eragin kaltegarriak eta 
onuragarriak jakitea.

d  Ea lotzen dituen gizakiaren jarduerak eta 
jarduera horiek ekosistemetan dituzten eraginak, 
bai eragin kaltegarriak, bai onuragarriak.

4. unitatea. Ekosistemak
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazlea Or. EI

  Ea izaki bizidunen arteko aldeak ahoz azaltzen dituen, haiek bizi diren ekosistemari 
erreparatuta.

58-59 b

  Ea ekosistema bateko osagai bizidunak eta bizigabeak identifikatzen dituen testuetan. 60-61 a

  Ea elika kateak eta sareak deskribatzen dituen eta ea haietan parte hartzen duten 
izaki bizidunak identifikatzen dituen.

62-63 a  b

  Ea desagertzeko arriskuan dauden animalia espezieei buruzko diagramak 
interpretatzen dituen.

68 d

 Ea biosferako ekosistema motak bereizten dituen. 58-59 c

  Ea ekosistemen osagaiak identifikatzen dituen irudietan. 60-61 a

 Ea ekosistema bateko harreman motak bereizten dituen. 62-63 b

 Ea munduko ekosistema motak bereizten dituen. 64-65 c

 Ea onartzen duen gizakiak mehatxuak dakarzkiela ekosistemei. 66-67 d

 Ea paisaiak kontserbatzeko eta leheneratzeko moduak bereizten dituen. 68 d

 Ea ekosistema baten barruko harremanen egonkortasunaren garrantzia 
ondorioztatzen duen.

70 b  c  
d

 Ea testu bateko ideia nagusiak eta bigarren mailako ideiak aurkitzen dituen. 69 d

Ea proposatutako gai jakin bati buruzko informazioa bilatzen duen Interneten. 70 c

 Ea bere gain hartzen duen ekosistemen eta naturaren babesaren inguruan dagokion 
erantzukizuna.

66-67 d

 Ea ekosistemei buruz dakiena adierazten duen horma irudi batean. 64-65 a  b  
c  d

 Ea paisaiak eta/edo desagertzeko arriskuan dauden espezieak kontserbatzeko eta 
berreskuratzeko moduak adierazten dituen horma irudi batean.

66-67 a  b  
c  d

  Ea ekosistemei buruz dakiena antolatzen duen eskema batean. 69 a  b  
c  d

 Ea ekosistema bat babesteko jarduera egokienei buruzko erabakiak hartzen dituen. 68 d

 Ea zenbait daturen eta edukiren arteko loturak zehazten dituen. 70 c
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

58-59 Ikertu animaliek egiten dituzten soinuak (http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/
AnimalesVoces.htm web orriko informazioa erabil dezakezu), eta egin txartelak 
ikaskideekin, bildutako informazioarekin igarkizunetara jolasteko. 

 

  

Bilatu animalien soinuen fitxategiak Interneten, eta saiatu animalia batek egindako 
soinua buruz ikasten eta imitatzen. Txandaka, egin soinuak, eta saiatu asmatzen zer 
animalia imitatzen dituzten ikaskideek.

 

  

60-61 Imajinatu ikasgela ekosistema bat dela, marraztu eskematikoki, eta sailkatu bertako 
osagai bizigabeak eta bizidunak.   

   

62-63 Egin ikastetxean lan egiten duten pertsonen zerrenda, eta adierazi, gezien bidez, zer 
lan harreman ezartzen diren pertsona horien artean.  

  

Egin lau talde. Talde bakoitzak ikastetxeko jangelako astebeteko menua aukeratu 
beharko du. Gero, azaldu zer landare edo animalia erabili den menuko janari 
bakoitzerako, eta egin ekosistemetan landare eta animalia horien artean ezartzen 
diren harremanen eskema.

  

  

64-65 Banatu ikasgela taldetan, ezagutzen dituzuen ekosistema urtarren eta lehortarren 
kopurua adina taldetan, eta talde bakoitzak aukeratu dezala ekosistemetako bat, hari 
buruzko horma irudia egiteko. Horma irudirako, argazkiak erabili behar dituzue, bai 
eta ekosistema horretako floraren eta faunaren maketak egin ere. 

  

   

66-67 Egin fitxa tekniko bat, zure autonomia erkidegoan bizi den mehatxatutako animalia 
espezie baten ezaugarriei buruz. Azaldu informazioa zure ikaskideei.   

  

Mehatxatutako ekosistemak ataleko informazioa kontuan hartuta, antzeztu txandaka 
ekosistemetarako mehatxua izan daitezkeen giza ekintzak, eta hitz egin mehatxu 
horiek eragozteko moduari buruz. Azkenik, denon artean, egin ekosistemak 
babesteko dekalogo bat.

  

  

Bisitatu zure udalerritik gertuko natura erreserba, zoologiko edo landetxe bat. Azaldu 
zer sentitu duzun bisitan (usainak, emozioak...), eta deskribatu leku horretan bizi 
diren animaliak, zer zainketa behar dituzten adierazten duzula.

  

68-69 Egin ikastetxeko ekosistema zaintzeko eta hobetzeko egin daitezkeen ekintzen 
zerrenda. Gero, taldeka, egin kartelak, azaltzeko eta ikastetxean banatzeko.   

  

Bilatu informazioa Euskadin eta munduan fauna eta flora babestearen alde egiten 
duten elkarteei eta erakundeei buruz. Ikertu zer ekintza egiten dituzten, eta azaldu 
aurkitutako informazioa ikaskideei.

  

  

70-71 Egin ikerketa mihuraren ezaugarriei eta landare horren inguruan dauden elezaharrei 
buruz. Azaldu zer motatako harremana ezartzen duen beste landare batzuekin.    
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten, 
bai eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak izan dituzten ere.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek erabiliko dira. 
Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea ekosistemaren definizioa azaltzen duen.

a.2 Ea ekosistema bateko osagaiak bereizten dituen.

b.1 Ea badakizkien ekosistema bateko izaki bizidunen artean ezartzen diren harremanak.

b.2 Ea elika kate bateko maila bakoitzeko organismoak identifikatzen dituen.

c.1 Ea badakien zer ekosistema mota dauden.

c.2 Ea ekosistema mota bakoitzeko ezaugarriak bereizten dituen.

d.1 Ea lotzen dituen gizakiaren jarduerak eta jarduera horiek ekosistemetan dituzten 
eraginak, bai eragin kaltegarriak, bai onuragarriak.

TOTAL

Oinarrizko 
lankidetza egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 58, 59, 62, 
63, 68 eta 
70

1-2-4 70

Orri birakaria 61, 68, 69, 
74 eta 75

Orri birakaria, binaka 63

Hiru minutuko etena 60, 61, 64, 
65, 66, 67, 
74 eta 75

Arkatzak erdira 65

Hitzen jokoa 62, 63, 74 
eta 75

Substantzia 69

Binaka 67

Lankidetza egitura 
espezifikoak

Orrialdeak

Zenbakia 69

Zenbaki berdinak elkarrekin 67

Bat guztiongatik 70

Lauko kontzeptuen mapa 69

Hobe elkarrekin 58

Lankidetza
teknikak

Orrialdeak

Ikerketa taldeak 74 eta 75
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EDUKIAK

• Materia eta haren propietateak. 

• Propietate orokorrak eta propietate espezifikoak. 

• Materiaren aldaketak. Aldaketa fisikoak 
eta aldaketa kimikoak. 

• Materiaren egoerak eta egoera aldaketak. 

• Nahasteak. Motak eta bereizteko teknikak.

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Materia kontzeptua adieraztea, eta haren propietate orokorrak 
eta propietate espezifikoak bereiztea. 

a  Ea materiaren definizioa adierazten duen.

b  Ea materiaren propietate orokorrak eta 
propietate espezifikoak bereizten dituen.

Materiaren aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak identifikatzea. c  Ea badakien materiak zer aldaketa fisiko dituen.

d  Ea aldaketa kimikoen definizioa adierazten duen eta 
ea badakien zein diren aldaketa kimiko nagusiak.

Materiaren hiru egoerak zein diren jakitea, eta egoera aldaketak 
nola gertatzen diren ulertzea.

e  Ea badakizkien materiaren hiru egoeren 
ezaugarriak.

f  Ea materiak tenperatura aldaketen ondorioz izaten 
dituen egoera aldaketak identifikatzen dituen.

Nahasteak zer diren eta haiek bereizteko teknika nagusiak 
zein diren jakitea.

g  Ea nahastearen definizioa adierazten duen, 
eta ea badakien zein den nahaste homogeneoen 
eta nahaste heterogeneoen arteko aldea.

h  Ea nahasteak bereizteko teknika nagusiak 
identifikatzen dituen.

5. unitatea. Materia
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazlea Or. EI

 Ea materialen zerrendak egiten dituen, lexiko egokia erabiliz. 76-77 a  b

 Ea hitz berrien esanahia ikertzen duen, hiztegia erabiliz. 87 a

Ea zenbait elementuren urtze eta irakite tenperaturari buruzko zenbakizko datuak 
erabiltzeko gai den.

78-79 b  c

Ea oinarrizko elementuetatik eratutako material motak bereizten dituen. 76-77 a  b

Ea materiaren propietate orokorrak eta espezifikoak bereizten dituen. 78-79 b

Ea materiak izan ditzakeen aldaketa fisikoak eta kimikoak bereizten dituen. 80-81 c  d

Ea materiaren egoerak bereizten dituen. 82-83 e  f

Ea nahasteak sailkatzen dituen bi talde hauetan: homogeneoak eta heterogeneoak. 84-85 g

Ea bere inguruneko substantziak sailkatzen dituen: azidoak, basikoak eta neutroak. 86 b

   Ea gai den ikaskideei Interneten aurkitu duen sukaldaritza errezeta bateko 
jarraibideak azaltzeko.

88

Ea materiak izan ditzakeen aldaketa motak sailkatzen dituen taula batean. 80-81 c

  Ea testu prozesadorean sukaldaritza errezetak idazten dituen, osagaiak 
eta egiteko modua adieraziz.

88 g

 Ea badakien zer garrantzitsua den senideen arteko harremanak onak izatea eta 
etxeko lanak banatzea.

88

Ea grafikoki adierazten dituen materiaren egoera aldaketak. 82-83 e  f

Ea eskuratutako ezagutzak erabiltzen dituen, egiten zaizkion galderei erantzuteko. 86 b

  Ea materiari buruz dakiena eskema batean antolatzen duen. 87 e  f

Ea zenbait nahaste bereizteko teknika egokienak hautatzen dituen. 84-85 h
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

76-77 Bilatu Interneten taula periodikoari buruzko informazioa edo haren irudi bat. 
Elementuak koloreen arabera antolatuta daudela ikusiko duzu; ikertu kolore 
bakoitzaren esanahia, eta idatzi zure koadernoan.

 

Bilatu taula periodikoaren irudi bat, eta moztu eta itsatsi koadernoan; nahi baduzu, 
marraztu egin dezakezu.  

Antolatu ikasleak taula periodikoak dituen multzoak adina taldetan, eta banatu 
elementuak ikasleen artean. Idatzi bertso bat, elementu bakoitzaren izena erabiliz, 
eta saiatu bertsoari doinua jartzen.

  

78-79 Lauko taldetan, bilatu masaren eta pisuaren definizioei buruzko informazioa. 
Ikertu ea jirafa batek masa eta pisu berberak izango lituzkeen Lurrean eta Ilargian, 
eta azaldu ondorioak ikaskideei.

 

 

Ebatzi misterio hau: Zerk du pisurik handiena, kilo bat lastok ala kilo bat burdinak? 
Zeinek du masarik handiena? Eta bolumenik handiena? Eman arrazoiak.   

80-81 Bilatu aldaketa fisiko hauei buruzko informazioa: zatiketa, dilatazioa eta uzkurdura. 
Ondoren, azaldu zure koadernoan.   

Galioa termometroetan erabiltzen den elementu kimiko bat da. Ikertu hari buruz, 
eta azaldu zer aldaketa izaten dituen termometroaren barruan, 81. orrialdeko 
1. eta 2. jardueretan oinarrituta.

 

 

82-83 Taldetan, bilatu materiaren egoera aldaketei buruzko informazioa, esteka honetan: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/
curso/materiales/indice.htm 
Ondoren, antzeztu nola jokatzen duen materiak egoera bakoitzean.  

 

 

84-85 Lau ikasleko taldetan eta irakaslearen laguntzarekin, sartu 250 ml ozpin 
eta koilarakada bat bikarbonato freskagarri botila huts batean. 
Produktu horiek sartu eta berehala, jarri globo bat botilaren ahoan, eta eutsi 
eskuarekin, askatu ez dadin.
Azaldu ea aldaketa fisikoa ala aldaketa kimikoa gertatu den, eta esan zer lotura 
dauden gertatutakoaren eta materiaren egoera aldaketen artean.

  

  

86-87 Ikertu zer den pH-a. Ondoren, azaldu koadernoan zer diren pH neutroa, pH basikoa 
eta pH azidoa.   

88-89 Lau ikasleko taldetan eta irakaslearen laguntzarekin, birrindu burdina 
eta bitamina asko dituzten zerealen kopuru txiki bat plater batean, eta saiatu 
nahastea bereizketa magnetikoaren bidez bereizten (ikusi testuliburuko 
85. orrialdea). Ondoren, azaldu zer gertatu den.
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten, 
bai eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak egin dituzten ere.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek erabiliko dira. 
Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 76, 77, 80, 81, 86 
eta 88

1-2-4 88

Orri birakaria 79 eta 81

Hiru minutuko etena 78, 79, 82, 83, 84 
eta 85

Arkatzak erdira 86 eta 87

Hitzen jolasa 82 eta 83

Binaka 83 eta 85

Lankidetza egitura espezifikoak Orrialdeak

Zenbaki berdinak elkarrekin 87

Bat guztiongatik 88

Lauko kontzeptuen mapa 87

Zalantza zakua 87

Hobe elkarrekin 76

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea materiaren definizioa adierazten duen.

b.1 Ea badakien zein diren materiaren propietate orokorrak.

b.2 Ea materiaren propietate espezifikoak deskribatzen dituen.

c.1 Ea badakien materiak zer aldaketa fisiko izaten dituen.

d.1 Ea aldaketa kimikoen definizioa adierazten duen eta ea badakien zein diren aldaketa 
kimiko nagusiak.

e.1 Ea badakizkien materiaren hiru egoeren ezaugarriak.

f.1 Ea materiak tenperatura aldaketen ondorioz izaten dituen egoera aldaketak 
identifikatzen dituen.

g.1 Ea nahasteak zer diren adierazten duen.

g.2 Ea badakien zein den nahaste homogeneoen eta nahaste heterogeneoen arteko aldea.

h.1 Ea nahasteak bereizteko teknika nagusiak identifikatzen dituen.

GUZTIRA



166  Proposamen didaktikoa 

EDUKIAK

• Indarrak eta haien eragina. 

• Aldaketak mugimendu egoeran. 

• Deformazioak. 

• Indar motak. Ukipen indarrak eta urrutiko indarrak. 

• Indarrak eta likidoak. 

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Indarraren kontzeptua ulertzea eta gorputzetan 
zer eragin dituen jakitea.

a  Ea indarraren kontzeptua adierazten duen eta ea 
badakien indarrak zer faktoreren araberakoak diren.

b  Ea gorputzei indarren bat eragitean gertatzen 
diren aldaketak deskribatzen dituen.

Ukipen indarrak eta urrutiko indarrak identifikatzea. c  Ea indarrak sailkatzen dituen ukipen indarretan 
eta  urrutiko indarretan.

Arkimedesen printzipioa eta flotagarritasunaren kontzeptua ulertzea. d  Ea Arkimedesen printzipioa eta 
flotagarritasunaren kontzeptua ulertzen dituen.

6. unitatea. Indarrak
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazlea Or. EI

Ea lexiko espezifikoa erabiltzen duen, indarren eragina azaltzeko. 92-93 a  b

Ea ukipen indarren eta urrutiko indarren ezaugarriak deskribatzen dituen. 94-95 c

Ea indarrak eta haien eraginak bereizten dituen eguneroko egoeretan. 90-91 b

 Ea indarrek izan ditzaketen eraginak azaltzen dituen. 92-93 b

Ea bere inguruneko indar motak sailkatzen dituen: ukipen indarrak eta urrutiko 
indarrak.

94-95 c

 Ea loturarik sortzen duen indarren eta gorputzek zenbait likidotan duten 
portaeraren artean.

96-97 b  d

Ea badakien zein diren marruskadura indarretan parte hartzen duten faktoreak. 98 a  b

  Ea grabitazio indarrak unibertsoan duen garrantzia aintzat hartzen duen. 100 a  b  
c

Ea testu bateko eduki garrantzitsuenak azpimarratzen dituen. 99 d

 Ea informazioa bilatzen duen web orrietan. 100 c

  Ea diagramak egiten dituen, saiakuntzei buruzko informazioa aurkezteko. 98 a  b  
c

 Ea gorputz batek zer portaera eta zer flotagarritasun dituen ondorioztatzen duen, 
likidoa kontuan hartuta.

96-97 d

 Ea indarrei buruzko ezagutzak antolatzen dituen eskema batean. 99 c

  Ea web orri batean aurkitutako informaziotik ondorioak ateratzen dituen. 100 c

 Ea zenbait ekintza egitearen kontra agertzen den eta ea horretarako arrazoia 
adierazten duen.

90-91
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

90-91 Bilatu Interneten grabitatearen indarra aurkitu zuen pertsonari buruzko informazioa. 
Egin pertsona horren biografiako daturik garrantzitsuenen laburpena, eta gehitu 
irudiren bat.

  

Egin bi zutabeko datu taula bat koadernoan. Zutabe batean, bi gorputzek elkar 
ukitzean eragiten dituzten indarren adibideak idatzi behar dituzu, eta bestean, 
gorputzek elkar ukitu gabe eragiten dituzten indarren adibideak.

  

92-93 Lauko taldetan, egin futboleko falta jaurtiketa baten marrazki eskematiko bat, 
eta azaldu ekintza horretan eragiten duten indarrek zer ezaugarri dituzten eta zer 
higidura aldaketa gertatzen diren. Azaldu ikaskideei zer ondorio atera dituzuen. 
Jolastokira atera zaitezke jaurtiketa egitera.

  

 

94-95 Gainazalen zimurtasuna eta materialen ezaugarriak kontuan hartuta, esan zer 
oinetako mota jantzi behar diren euria egiten duen egunetan: zola lisoa dutenak edo 
zola zimurtsua dutenak. Ondoren, arrazoitu erantzuna, eta azaldu zure ondorioak 
ikaskideei. Egin marrazki bat zure arrazoiketa azaltzeko.

 

 

Lauko taldetan, eraman kolore batez margotutako iman bat ikasgelara. Polo bakoitza 
kolore batez margotuta balego, estali, koloreak ikus ez daitezen. Beste iman bat 
erabiliz, saiatu asmatzen zer polo den positiboa eta zein den negatiboa.

 

 

96-97 Banatu gela lauko taldetan, eta bilatu Arkimedesen printzipioaren aurkikuntzari 
buruzko informazioa. Idatzi gidoi labur bat, aurkikuntza antzezteko, eta aukeratu 
antzezlanean jartzeko musika egokia.

 

 

Bilatu arrainen igeri maskuriaren funtzionamenduari buruzko informazioa, eta azaldu, 
zure ustez, nola funtzionatzen duen izokinen igeri maskuriak, kontuan hartuta ur 
gazitan zein ur gezatan bizi direla. Horretarako, marrazki bat erabil dezakezu.

 

 

98-99 Egin berriro liburuko esperimentua, baina, oraingoan, erabili masa desberdina duten 
puxtarriak. Neurtu zer distantzia egiten duten puxtarriek gainazal bakoitzean, eta 
arrazoitu lortutako emaitzak.

 

100-101 Isaac Newtonek eta Albert Einsteinek grabitateari buruz emandako azalpenetan 
oinarrituta, azaldu zergatik flotatzen duten gorputzek espazioan eta astronautak bizi 
diren espazio estazioetan.
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten, 
bai eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak egin dituzten ere.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek erabiliko dira. 
Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 90, 91, 92, 93 
eta 100

1-2-4 99

Orri birakaria 97 eta 98

Hiru minutuko etena 94, 95 eta 96

Arkatzak erdira 100

Hitzen jolasa 92 eta 93

Binaka 93 eta 95

Lankidetza egitura espezifikoak Orrialdeak

Zenbakia 99

Lauko kontzeptuen mapa 99

Galdera katea 99

Hobe elkarrekin 90

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea indarraren definizioa adierazten duen.

a.2 Ea badakien indarrak zeren araberakoak diren.

b.1 Ea deskribatzen dituen gorputzei indarren bat eragitean gertatzen diren aldaketak.

c.1 Ea badakien ukipen indarrek zer ezaugarri dituzten, adibideak emanez.

c.2 Ea badakien urrutiko indarrek zer ezaugarri dituzten, adibideak emanez.

d.1 Ea Arkimedesen printzipioa eta flotagarritasunaren kontzeptua ulertzen dituen.

GUZTIRA



184  Proposamen didaktikoa 

EDUKIAK

• Unibertsoa. Eguzki sistema. Izarrak eta galaxiak.

• Lurra eta Ilargia. Haien higidurak.

• Lurraren geruzak. Atmosfera. Geosfera. Hidrosfera.

• Mineralak eta harriak.

• Lurra adierazteko moduak. Munduko bolak eta 
planisferioak. Paraleloak eta meridianoak. 
Koordenatu geografikoak: latitudea eta longitudea.

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Unibertsoa osatzen duten zenbait gorputz zein diren jakitea. a  Ea planetak, sateliteak, izarrak, asteroideak eta 
kometak bereizten dituen.

b  Ea badakien zer diren izarrak eta galaxiak.

Eguzki sistema zer den jakitea. c  Ea badakien zer planetak eta beste astrok 
osatzen duten eguzki sistema.

Lurraren eta Ilargiaren ezaugarriak zein diren jakitea, bai eta haien 
higidurak nolakoak diren ere.

d  Ea Lurrean bizia egoteko aukera ematen duten 
ezaugarriak adierazten dituen.

e  Ea Lurraren higidurak eta haien ondorioak 
identifikatzen dituen.

f  Ea badakien zein diren Ilargiaren higidurak eta 
haien ondorioak.

Lurraren atalak bereiztea. g  Ea badakizkien atmosferaren zenbait geruzaren 
izenak eta haien eginkizunak.

h  Ea geosferaren atalak identifikatzen dituen.

i  Ea badakien hidrosferak zer konposizio duen eta 
ea uraren zikloa ulertzen duen.

Mineralak eta harriak bereiztea. j  Ea mineralak eta harriak bereizten dituen.

k  Ea mineralak bereizten dituen, zenbait sailkatze 
irizpideren arabera.

Lurra adierazteko moduak zein diren jakitea. l  Ea badituen mapak eta planisferioak ulertzeko 
eta haietan orientatzeko oinarrizko ezagutzak.

7. unitatea. Lurra unibertsoan
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazlea Or. EI

Ea Lurraren higiduren zenbait ondorio lotzen dituen. 106-107 e

Ea lexiko espezifikoa erabiltzen duen, harriak eta mineralak deskribatzeko. 110-111 j  k

Ea indukzioak egiten dituen, gertaera jakin batzuk oinarritzat hartuta. 116 b

Ea unibertsoko elementu nagusiak bereizten dituen; esaterako, izarrak eta galaxiak. 102-103 a  b

Ea eguzki sistema osatzen duten zenbait astro bereizten dituen argazkietan, 
irudietan eta testuetan.

104-105 c

Ea Lurraren eta Ilargiaren higiduren ondorioak bereizten dituen. 106-107 e  f

 Ea Lurraren geruzen elementu bereizgarriak bereizten dituen. 108-109 g  h  
i

 Ea harrien eta mineralen zerrenda bat egiten duen, zenbait ezaugarri aintzat 
hartuta.

110-111 j  k

Ea mapak eta planisferioa interpretatzen dituen, koordenatu geografikoetan 
oinarrituta.

112-113 l

 Ea orientatzeko balio duten zenbait metodo erabiltzen dituen. 114 l

 Ea aintzat hartzen duen espazioaren ikerketa garrantzitsua dela, gizarteak 
aurrerapenak lortzeko.

116 a  b  
c

  
 

Ea informazioa bilatzen eta aukeratzen duen web orrietan eta ea hartan oinarrituta 
fitxak egiten dituen.

104-105 c

 Ea txosten bat idazten duen, gai bateko funtsezko puntuak hautatuta. 115 l

  Ea Lurraren geruzei buruz ikasitakoa erabiltzen duen, horma irudi bat egiteko. 108-109 g  h  
i

 Ea plano errazak egiten eta interpretatzen dituen, orientatzeko. 114 l

 Ea ikasitakoa erabiltzen duen, beste informazio batzuk bilatzeko eta zabaltzeko. 112-113 l

 Ea Lurrari eta unibertsoari buruz dakiena eskema batean antolatzen duen. 115 a - f

 Ea argi urtearekin lotutako problemak ebazteko estrategia egokiari buruzko 
erabakiak hartzen dituen.

116

 Ea bere sentimendu eta emozio batzuk ahoz eta idatziz adierazten dituen. 102-103 a  b
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

102-103 Lurrari planeta urdina esaten zaio. Ikertu zergatik.
  

Egunsentian eta ilunsentian, Eguzkiaren argiak tonu epelak hartzen ditu (beroak eta 
gorriak). Ikertu fenomeno hori Interneten, eta azaldu zergatik gertatzen den. 
Eguneko une horietako bakoitzaren argazkiak egin ditzakezu, eta argazki bakoitza 
zer egunetan eta zer ordutan egin duzun idatzi.

 

 

104-105 Lauko taldetan, bilatu zulo beltzei buruzko informazioa, eta egin marrazki bat, zer 
diren eta nola jarduten duten azaltzeko. Kopiatu emaitzak koadernoan.  

 

Lauko taldetan, eta objektu esferikoak erabiliz (poliestirenozko bolak, puxtarriak, 
garbantzuak, etab.), egin maketa bat, zeruko gorputzen artean zer desberdintasun 
dauden eta eguzki sistema zer elementuk osatzen duten azaltzeko.

  

106-107 Ikertu ekinozioei eta solstizioei buruz, eta azaldu zer lotura duten urtaroekin. 
Ba al dakizu fenomeno horiekin lotuta herri jairik ospatzen den?  

 

4 edo 6 ikasleko taldetan, irudikatu Lurraren eta Ilargiaren errotazio eta translazio 
higidurak Eguzkiarekiko, eta lotu higidura horiek eta izaten dituzten ondorioak 
(eguna/gaua, urtaroak eta ilargi faseak).

 

 

108-109 Bilatu birsarrera eta lurreratze hitzei buruzko informazioa. Espazio nabigazioarekin 
lotuta daude hitzok. Ondoren, azaldu zergatik espazio ontziak ez diren ionosferan 
desegiten; eta meteoritoak, aldiz, bai. Azaldu zure arrazoiketaren ondorioak marrazki 
baten bidez, eta erakutsi ikaskideei. 

 

 

110-111 Egin giza gorputzak ondo funtzionatzeko behar dituen mineralei buruzko eskema 
bat, eta azaldu mineral bakoitzak zer funtzio dituen eta zer elikagaitan dagoen.  

112-113 Zer forma du Lurrak? Gizakiak betidanik pentsatu al du Lurra esferikoa dela? Bilatu 
horri buruzko informazioa, eta hitz egin ikaskideekin horren gainean.   

Gaur egun, GPS izeneko nabigazio sistema globala erabiltzen da. Bilatu sistema horri 
buruzko informazioa Interneten, eta deskribatu koadernoan nola funtzionatzen duen.  

114-115 Ebatzi misterio hau: Nola orienta zaitezke gauez?
 

116-117 Espazioan girotutako ia film guztietan, espazio ontzien arteko borrokak gertatzen 
dira eta, borroka horietan, argi leherketa handiak eta burrunba handiak izaten dira. 
Baina soinurik entzun al daiteke espazioan? Arrazoitu erantzuna.
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten, 
bai eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak egin dituzten ere.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek erabiliko dira. 
Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 102, 103, 108, 109, 
110, 111, 114, 116

1-2-4 116

Orri birakaria 105, 111 eta 114

Orri birakaria binaka 107

Hiru minutuko etena 104, 105, 106, 107, 
112 eta 113

Arkatzak erdira 109, 113 eta 115

Hitzen jolasa 112 eta 113

Binaka 102 eta 116

Lankidetza egitura espezifikoak Orrialdeak

Zenbakia 111 eta 115

Zenbaki berdinak elkarrekin 107

Bat guztiongatik 105 eta 116

Lauko kontzeptuen mapa 115

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea planetak, sateliteak, izarrak, asteroideak eta kometak bereizten dituen.

b.1 Ea badakien zer diren izarrak eta galaxiak.

c.1 Ea badakien zer planetak eta beste astrok osatzen duten eguzki sistema.

d.1 Ea Lurrean bizia egoteko aukera ematen duten ezaugarriak adierazten dituen.

e.1 Ea Lurraren higidurak eta haien ondorioak identifikatzen dituen.

f.1 Ea badakien zein diren Ilargiaren higidurak eta haien ondorioak.

g.1 Ea atmosferaren zenbait atal identifikatzen dituen.

g.2 Ea badakien zein den Lurraren geruzen funtzioa.

h.1 Ea geosferaren atalak identifikatzen dituen.

i.1 Ea badakien hidrosfera nola osatuta dagoen.

i.2 Ea uraren zikloa ulertzen duen.

j.1 Ea mineralak eta harriak bereizten dituen.

k.1 Ea mineralak bereizten dituen, zenbait sailkatze irizpideren arabera.

l.1 Ea badituen mapak eta planisferioak ulertzeko eta haietan orientatzeko oinarrizko 
ezagutzak.

GUZTIRA
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EDUKIAK

• Erliebea. Erliebearen eraketa. 

• Lurraren barruko eta kanpoko prozesuak. 

• Ura paisaian. 

• Ibaiak. Isurialde hidrografikoak. 

• Erliebearen formak. Kostaldeko eta barrualdeko 
erliebeko elementuak. 

• Euskal Autonomia Erkidegoko erliebea. 
Mendikateak. Sakonuneak. Kostaldeak. 

• Lurzorua. Lurzorua eta haren eraketa. Lurzoruaren 
babesa.

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Lurzoruaren eraketa prozesua nolakoa den jakitea. a  Ea badakizkien erliebearen eraketako barruko 
zein kanpoko prozesuak.

b  Ea sumendi baten atalak identifikatzen dituen.

Euskadiko ibaiak zein diren jakitea. c  Ea ibai baten elementu nagusiak bereizten dituen.

d  Ea badakien zer diren isurialde hidrografikoak 
eta zein diren EAEkoak.

e  Ea badakien zein diren EAEko ibai nagusiak.

Euskadiko erliebea nolakoa den jakitea. f  Ea barrualdeko eta kostaldeko erliebeko 
elementu nagusiak identifikatzen dituen.

g  Ea badakien zein diren EAEko erliebe elementu 
nagusiak.

Lurzoruaren eraketa prozesua nolakoa den jakitea. h  Ea badakien nolakoa den lurzoruaren eraketa 
prozesua.

i  Ea lurzoruaren hiru horizonteen izenak 
adierazten dituen eta horizonte horiek 
deskribatzen dituen.

8. unitatea. Erliebea



Proposamen didaktikoa  207

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazlea Or. EI

 
Ea ibai baten elementuei buruzko lexiko espezifikoa erabiltzen duen, testuak 
idaztean.

122-123 c

  
Ea lurzorua nola eratzen den eta zer geruza dituen ahoz azaltzen duen eguneroko 
egoeretan.

128-129 h

  
Ea eztabaidetan parte hartzen duen eta ea ideiak argi eta errespetuz azaltzen dituen. 131

 
Ea masa ikuskizun bati buruzko albistea idazten duen. 132

 
Ea unibertsoaren adinari eta zenbait gertaera historikori buruzko kalkulu errazak 
egiten dituen.

118-119

  
Ea datuak edo ideiak aztertzeko eta adierazteko aukera ematen duten mapak 
interpretatzen dituen.

130

 
Ea onartzen duen unibertsoa ikertzea garrantzitsua dela denbora nola igarotzen den 
eta horrek Historian zer ondorio dituen ulertzeko.

118-119

  
Ea kanpoko eragile geologikoen eragina lotzen duen Lurreko erliebearen 
eraketarekin.

120-121 a

 
Ea isurialde hidrografiko bakoitzeko ibaiak kokatzen dituen mapa batean, 
eguneroko bizitzako egoerak ebazteko.

122-123 d  e

   
Ea erliebeko elementuak argazkietan eta irudietan bereizten dituen, eta ea elementu 
horien ezaugarriak azaltzen dituen.

124-125 a - f

 
Ea ulertzen duen lurzorua zer garrantzitsua den basamortutzea eragozteko. 128-129 h

 
Ea Euskadiko erliebearekin lotutako gertaera bati buruzko albistea asmatzen duen. 132 g

 
Ea badakien masa ikuskizun batean zer segurtasun neurri hartu behar diren. 132

  
Ea dakiena erabiltzen duen, erliebeko elementuei buruzko informazioa bilatzeko. 124-125 a - f

Ea EAEko erliebe forma nagusiak interpretatzen dituen mapa mututan, eguneroko 
bizitzako egoerak ebazteko.

126-127 g

Ea eskalak interpretatzen dituen mapa fisiko batean. 130

  
Ea EAEko erliebeari buruz ikasitakoak erabiltzen dituen, ikasgelarako horma irudi 
bat egitean.

126-127 g

  
Ea erliebeari buruz dakiena eskema batean antolatzen duen. 131 a

  
Ea erliebeari buruz ikasitakoa erabiltzen duen, txosten bat egiteko eta ikasgelan 
azaltzeko.

132 a - f

  
Ea elementu grafikoak eta sinbolikoak diseinatzean hartutako erabakiak arrazoitzen 
dituen.

132

 
Ea hondamendi naturalen ondorengo laguntza solidarioaren garrantzia aintzat 
hartzen duen.

120-121 b

 
Ea talde lanean ikaskideekiko errespetua izatearen garrantzia balioesten duen. 132
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

118-119 Esteka honetan, bilatu Lurraren adinei buruzko informazioa, eta egin eskema bat 
koadernoan.
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena2/
4quincena2_contenidos_2a.htm

  

4 edo 6 ikasleko taldetan, ikertu dinosauroak desagertzearekin lotutako hipotesiei 
buruz, eta atera zuen ondorioak. Ondoren, azaldu ikaskideei zer ondorio atera 
dituzuen.

 

120-121 Sumendien jarduera hondamendi naturalekin lotu ohi dugu. Hala ere, zenbait 
kasutan, iraganari buruzko informazioa aurkitzen laguntzen digute sumendiek; esate 
baterako, Ponpeia hirian. Bilatu hiri zahar hari buruzko informazioa, eta lotu hari 
buruz dakiguna Vesuvio sumendiaren jarduerarekin. 

 

 

122-123 4 eta 6 ikasleko taldetan, ikertu zer diren lurpeko ibaiak, eta azaldu, horma irudi bat 
erabiliz. Aipatu Europatik kanpoko lurpeko ibairen baten izena, eta kokatu munduko 
mapa batean. Ondoren, azaldu azken lana ikaskideei.

  

124-125 4 edo 6 ikasleko taldetan, bete esteka honetan ematen diren urratsak, eta egin zuen 
autonomia erkidegoko eskualde jakin bateko  sestra kurben maketa bat. 
http://cmapserver.unavarra.es/servlet/SBReadResourceServlet?rid=
1GXQ0NRD8-VY8BJM-2DF  

 

 

126-127 Sartu esteka honetan, eta ikusi nola aldatu den Iberiar penintsulako erliebea:
http://www.youtube.com/watch?v=Lgm77PJPHT0
Bilatu Tetis itsasoari buruzko informazioa, eta azaldu koadernoan, Iberiar 
penintsularen marrazki baten laguntzarekin, zer fase izan zituen antzinako itsaso 
hark.

 

128-129 Lurzorua Lurraren eta gizakiaren historiari buruzko historia iturri agorrezina da. 
Binaka, bilatu Atapuercako aztarnategi arkeologikoan (Burgos) egindako aurkikuntza 
nagusiei buruzko informazioa. Egin aztarnategi horri buruzko horma irudi bat, eta 
jarri ikasgelan ikusgai.

 

 

130-131 Egin zure ikasgelaren mapa bat, eskalan, eta adierazi hartan gelako elementu 
nagusiak. Aukeratu zenbakizko eskala eta eskala grafiko egokiak.  

132-133 Batzuetan, erliebea eratzeko prozesuak paisaia natural bitxiak sortzen ditu, zientzia 
fikzioko filmetan azaltzen direnen antzekoak. Bilatu Cuencako Hiri Sorginduari 
buruzko informazioa, eta azaldu nola eratu ziren hango eraketa harritsu ezagunak. 
Erantsi irudiren bat, zure lanaren azken emaitza hobetze aldera. 

  



Proposamen didaktikoa  209

LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten, 
bai eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak egin dituzten ere.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek erabiliko dira. 
Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea badakien nolakoa den erliebearen eraketa prozesua.

a.2 Ea badakizkien erliebearen eraketako kanpoko prozesuak.

b.1 Ea sumendi baten atalak identifikatzen dituen.

c.1 Ea ibai baten elementu nagusiak bereizten dituen.

d.1 Ea badakien zer diren isurialde hidrografikoak.

d.2 Ea badakien zein diren Euskadiko isurialde hidrografikoak.

e.1 Ea badakien zein diren Euskadiko ibaiak.

f.1 Ea barrualdeko erliebe elementu nagusiak bereizten dituen.

f.2 Ea kostaldeko erliebe elementu nagusiak bereizten dituen.

g.1 Ea badakien zein diren Euskadiko erliebe elementu nagusiak.

h.1 Ea badakien nolakoa den lurzoruaren eraketa prozesua.

i.1 Ea lurzoruaren hiru horizonteen izenak adierazten dituen eta horizonte horiek 
deskribatzen dituen.

GUZTIRA

Oinarrizko lankidetza 
egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 118, 119, 120, 
121, 126 eta 127

1-2-4 132

Orri birakaria 121, 123, 136, 137

Orri birakaria binaka 125

Hiru minutuko etena 122, 123, 124, 
125, 128, 129, 
130, 136 eta 137

Arkatzak erdira 130 eta 131

Hitzen jolasa 124, 125, 136, 137

Substantzia 126 eta 127

Binaka 127 eta 129

Lankidetza egitura 
espezifikoak

Or.

Zenbakia 132

Hobe elkarrekin 118

Lankidetza 
teknikak 

Or.

Ikerketa taldeak 136 
eta 137
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EDUKIAK

• Klima. 

• Eguraldia eta klima. Bien arteko aldea. 

• Elementu klimatikoak. 

• Faktore klimatikoak. 

• Eguraldia aztertzea eta irudikatzea. 
Datu bilketa eta neurgailuak. 

• Lurreko klimak. Zona klimatikoak: 
Ekuatoretik poloetara. 

• Euskadiko klimak. 

• Klima, paisaia eta gizakia.

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Meteorologiaren eta klimatologiaren oinarriak zein diren jakitea. a  Ea eguraldia eta klima bereizten dituen.

b  Ea elementu klimatikoak eta klima zehazten 
duten faktoreak ezagutzen dituen.

Fenomeno atmosferikoak nola aztertzen diren jakitea: 
zer tresna erabiltzen diren eta nola irudikatzen diren.

c  Ea fenomeno atmosferikoak aztertzeko 
oinarrizko gailuak bereizten dituen.

d  Ea eguraldi mapak interpretatzen dituen.

Munduko eta Euskadiko klima nagusiak identifikatzea. e  Ea Lurraren zona klimatikoak eta haietako klima 
nagusiak bereizten dituen.

f  Ea badakien zein diren Euskadiko klima nagusiak 
eta non izaten dituzten klima horiek.

Klimaren, paisaiaren eta gizakiaren artean dagoen erlazioa ulertzea. g  Ea klima motak eta dagozkien paisaia eta 
landaredi mota lotzen dituen.

h  Ea badakien zer-nolako eraginak izaten dituzten 
giza jarduerek kliman.

Klimagramak interpretatzen ikastea. i  Ea klimagramak interpretatzen dituen eta ea 
haietatik ondorioak ateratzen dituen.

9. unitatea. Klima
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazlea Or. EI

  Ea klimak gure bizimoduan duen eraginari buruzko iritziak adierazten dituen. 138-139 a

 Ea lexiko zehatza erabiltzen duen elementu eta faktore klimatikoak azaltzeko. 140-141 a  b

 Ea gizakiak Lurreko kliman izan dezakeen eragina onartzen eta azaltzen duen. 150 h

Ea Euskadiko klimen ezaugarriak adierazten dituen taula batean. 144-145 f  g

  Ea jabetzen den zeinen garrantzitsua den eguraldi iragarpenak egitea giza 
jarduerarako.

138-139 a  h

Ea eguraldiaren eta klimaren arteko aldea bereizten duen. 140-141 a

Ea eguraldia aztertzeko eta iragartzeko eta datuak jasotzeko erabiltzen diren 
neurgailuak bereizten dituen.

142-143 c

 Ea Lurraren zonetako berezko klimei buruz ikasitakoa erabiltzen duen, 
eguneroko bizitzako egoerak ebazteko.

144-145 e

  Ea leku bateko klimari eta paisaiari buruzko loturak egiten dituen. 146-147 g

  Ea klimagramak klima aztertzeko duen balioaz jabetzen den. 148 c  d

Ea aurretik hautatutako gai bati buruzko infografia egiten duen. 150 h

 Ea planetaren narriadura eta klima aldaketa eragozteko irtenbide kolektiboak 
bilatzen dituen.

146-147 h

   Ea hondamendi meteorologikoen irudiak deskribatzen dituen. 142-143 h

Ea irudiz eta marrazkiz ilustratzen dituen gai bati buruzko edukien fitxak. 149 c  h

  Ea ikasitakoa erabiltzen duen, klimagrama bat interpretatzeko. 148 i

  Ea klimari buruz dakiena eskema batean hautatzen eta antolatzen duen. 149 i

 Ea ulertzen duen infografiak erabilgarriak direla ikasketa prozesuan. 150 h

Ea irudi egokiak aukeratzen dituen, infografia bat egiteko. 150

 Ea hondamendi meteorologikoren bat jasan duten pertsonekiko enpatia 
adierazten duen.

142-143



9. unitatea. Klima

234  Proposamen didaktikoa 

ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

138-139 Gizateriaren historian aspaldiko ohitura da euriaren dantza; euria egin dezan 
erabili izan dute zeremonia hori kultura ugarik, uzta oparoak jasotzeko. Antolatu 
ikasleak lau eta sei lagun arteko taldetan, bilatu hainbat kulturatako euriaren dantzari 
buruzko bideoak, eta irudikatu dantzak ikasgelan.

   

Herri kondaira asko dago ostadarraren efektu optikoari buruz, baina, badakizu 
nork deskubritu zuen nola sortzen den fenomeno hori? Bilatu informazioa Interneten, 
idatzi zure koadernoan laburpen bat, eta gehitu argazki edo marrazki bat.

   

140-141 141. orrialdeko Munduari ateak zabaltzen ataleko testua arretaz irakurtzen baduzu, 
jakingo duzu  Errusiako herri batean zero azpiko 71,2 gradu erregistratu izan 
dituztela, eta arrainak uretatik atera eta segundo gutxira izozten direla. Nola liteke 
tenperatura horretan, 0 ºC azpitik, ura izoztu gabe? Bilatu uraren propietateei 
buruzko informazioa, eta saiatu fenomeno hori azaltzen. 

   

142-143 Meteorologia tradizionalaren ahalegina beti izan da eguraldia iragartzea eta 
pertsonei iragarpenak egiten irakastea. Lau eta sei ikasle arteko taldetan, bildu 
eguraldiarekin loturiko zenbait esaera, eta bilatu iragarpenak egiteko erabili izan 
diren metodo tradizionalei buruzko informazioa. Interneten badira hainbat esteka; 
adibidez, honako hau: 
http://www.euskonews.com/0204zbk/gaia20406es.html 
Bukatzeko, azaldu azken lana ikasgelan.

 

  

144-145 Glaziazioak denbora epe luzeak dira; Lurraren tenperatura jaitsi egiten da aldi horietan 
eta izotzak planetaren zati handi bat estaltzen du. Bilatu azken glaziazioari buruzko 
informazioa, eta azaldu aldi horrek zer eragin izan duen giza espeziearen garapenean.   

   

146-147 Gizakiaren eraginak sortutako ondorio kaltegarrietako bat da euri azidoa. Ikertu 
zerk sortzen duen fenomeno hori eta zer eragin duen. Ondoren, azaldu, marrazki 
baten bidez, euri azidoak zer ondorio dituen basoetan.

   

148-149 Jakin zure herrirako eguraldi iragarpena, Euskadiko Meteorologia Agentziaren 
aplikazioaren bidez: 
www.euskalmet.euskadi.net 
Inprimatu, eta itsatsi koadernoan.

   

150-151 Banatu ikasgela taldetan. Ikertu ureztatzeko zer teknika dauden, aukeratu bat, eta 
azaldu txosten labur batean zertan datzan. Ariketa amaitzeko, aukeratu zein den 
ureztatzeko teknika eraginkorrena eta zein diren oso euri gutxi egiten duen 
zonaldeetarako labore egokienak.

   



Proposamen didaktikoa  235

LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin 
behar duten, bai eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak izan dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek 
erabiliko dira. Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago 
egituron deskribapena.

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluazio irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit 

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 138, 139, 146, 147 
eta 150

1-2-4 150

Orri birakaria 143 eta 145

Orri birakaria, binaka 148

Hiru minutuko etena 140, 141, 142, 143, 
144, 145 eta 148

Arkatzak erdira 147

Hitzen jokoa 142 eta 143

Binaka 139, 141 eta 149

Lankidetza egitura espezifikoak Orrialdeak

Zenbakia 145

Zenbaki berdinak elkarrekin 149

Bat guztiongatik 147 eta 150

Lauko kontzeptuen mapa 149

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea eguraldia eta klima bereizten dituen.

b.1 Ea elementu klimatikoak ezagutzen dituen.

b.2 Ea klima zehazten duten faktoreak ezagutzen dituen.

c.1 Ea fenomeno atmosferikoak aztertzeko oinarrizko gailuak bereizten dituen.

d.1 Ea eguraldi mapak interpretatzen dituen.

e.1 Ea Lurraren zona klimatikoak eta haietako klima nagusiak bereizten dituen.

f.1 Ea badakien zein diren Euskadiko klima nagusiak.

f.2 Ea badakien non dituzten Euskadiko klima nagusiak.

g.1 Ea klima motak eta dagozkien paisaia eta landaredi mota lotzen dituen.

h.1 Ea badakien zer-nolako eraginak izaten dituzten giza jarduerek kliman.

i.1 Ea klimagramak interpretatzen dituen eta ea haietatik ondorioak ateratzen dituen.

GUZTIRA



252  Proposamen didaktikoa 

EDUKIAK

• Biztanleria. Biztanleria aztertzea. 

• Biztanleriaren hazkundea. 

• Lehen sektorea eta bigarren sektorea. 

• Biztanleria aktiboa eta biztanleria ez-aktiboa. 

• Lehen sektorea eta baliabide naturalak. 

• Bigarren sektorea eta produktu landuak. 

• Hirugarren sektorea. Zerbitzuak. 

• Biztanleria eta ekonomia Euskal Autonomia 
Erkidegoan. Euskal biztanleria. Sektore 
ekonomikoak Euskal Autonomia Erkidegoan.

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Euskal Autonomia Erkidegoko demografiaren oinarrien berri jakitea. a  Ea biztanleria absolutua eta biztanleria 
dentsitatea bereizten dituen.

b  Ea badakien zer diren jaiotza tasa, heriotza tasa, 
berezko hazkundea eta hazkunde erreala.

c  Ea biztanleriaren migrazio mugimenduen motak 
bereizten dituen.

Ekonomiaren oinarriak ulertzea. d  Ea badakien nork osatzen duen biztanleria 
aktiboa eta nork biztanleria ez-aktiboa.

e  Ea badakien zein diren ekoizpen sektoreak 
eta zer jarduera egiten diren horietako 
bakoitzean.

f  Ea badakien zein diren hirugarren sektorea 
osatzen duten zerbitzuak.

Euskal Autonomia Erkidegoko gizartearen eta ekonomiaren oinarriak 
zein diren jakitea.

g  Ea EAEko gizarteari eta ekonomiari buruzko 
oinarrizko datuak ulertzen dituen.

h  Ea badakien zer bilakaera izan duten EAEko 
ekonomia sektoreek azken mendean.

Grafikoak interpretatzen ikastea: biztanleria piramideak, grafiko 
linealak, zirkularrak…

i  Ea grafikoak aztertzen eta interpretatzen dituen.

10. unitatea. Biztanleria eta ekonomia
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazlea Or. EI

Ea ahoz eta idatziz adierazten duen leku jakin bateko biztanleriari buruzko datuak 
jakitearen garrantzia.

152-153 a  b  
c

Ea ongizate estatuari buruzko ideiak eta iritziak adierazten dituen. 160-161 b - h

Ea kalkulu sinpleak egiten dituen, biztanleria bat hazi edo txikitu den jakiteko, 
zenbait datu kontuan hartuta.

154-155 a  b  
i

Ea leku bateko biztanleriaren dentsitatea kalkulatzen duen, leku horretan guztira 
zenbat biztanle diren eta lekuaren azalera (km2-tan) kontuan hartuta.

164 a

 Ea ulertzen duen herrialde batzuen eta besteen garapen mailaren arabera zergatik 
dagoen horrelako aldea batetik besterako bizi itxaropenean.

152-153 b  c

Ea lehen eta bigarren ekoizpen sektoreetako jarduerak identifikatzen dituen. 156-157 e

Ea hirugarren sektoreko jardueren garrantzia aintzat hartzen duen. 158-159 f

  Ea ikasitakoa erabiltzen duen, biztanleria piramideak interpretatzeko. 162 a  b  
i

  Ea biztanleriari eta ekonomiari buruz dakiena eskema batean antolatzen duen. 163 e  f
i

 Ea ikasitakoa erabiltzen duen, biztanleria jakin bati buruzko datuak aztertzeko. 154-155 a  b  
c

 Ea gobernuz kanpoko erakundeen eta boluntarioen lanaren garrantzia aintzat 
hartzen duen.

158-159 f

 Ea Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriaren eta ekonomiaren garapenean 
eragiten duten faktoreak zehazten dituen.

160-161 g  h

Ea lan guztien garrantzia eta beharra aintzat hartzen duen. 164 d  e  
f

  Ea ikasgelarako horma irudi bat egiten duen, zenbait biztanleria piramideren 
interpretazioa abiapuntutzat hartuta.

162 a  b  
c  i

 Ea lan jarduera batzuei eta besteei buruzko azterlanak egiten dituen eta ea 
alderatzen duen lan horiek zer baldintzatan egiten diren.

156-157 d  e  
f

  Ea arau mnemoteknikoak erabiltzen dituen, ikasitakoa gogoratzeko. 163 a - h

Ea lan gogokoenei buruzko hautaketak arrazoitzen dituen. 164 d  e  
f

 Ea etorkizunerako nahiak eta gogoak idatziz adierazten dituen. 164 a - h
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ASKOTARIKO ADIMENAKOr. Zereginak AA

152-153 Bizi itxaropena leku jakin bateko biztanleriaren bizi kalitatearen adierazlea da, eta 
Historian zehar, datu hori nabarmen aldatu da. Egin denbora lerro bat, eta bereizi 
bertan Historiaren aroak. Ondoren, bilatu www.wikipedia.org webgunean 
"bizi itxaropena historian zehar" esamoldea, eta adierazi denbora lerroan 
aro bateko eta besteko bizi itxaropenari buruzko datuak.

  

Pertsonen bizitza zikloan, mugarri garrantzitsua da adin nagusikoa izatea. Banatu 
ikasgela bost taldetan, eta esleitu bakoitzari kontinente bat (Antartika izan ezik). 
Talde bakoitzak kontinente horretan adin nagusitasuna noiz lortzen den eta horrek 
zer eskubide eta betebehar sortzen dituen bilatu beharko du Interneten. Ondoren, 
kartel edo infografia txiki bat egin beharko dute informazio guztiarekin. Azkenik, 
batu talde guztien lana horma irudi handi batean.

   

154-155 Ezagutzen dituzu benetan zurekin bizi diren pertsonak? Ikasleek bizi diren tokiko 
(etxebizitza bloke, auzo, kale, etab.) errolda bat egin beharko dute, gurasoen 
laguntzarekin. Horretarako, bizilagunei galdetu beharko diete zenbat pertsona bizi 
diren etxean, zer adin duten eta zer nazionalitatetakoak diren. Biztanleriari buruzko 
eskolako lan baterako dela azaldu beharko diete auzokideei. 

   

156-157 Esan ikasleei aukeratzeko lehen sektoreko edo bigarren sektoreko lanbide bat. 
Iker dezatela lanbide horri buruz eta idatz dezatela ipuin bat, bizitza osoan 
lanbide horretan jardun, eta bilobei lan horren gorabeheren berri ematen dien 
aitonaren ikuspegitik. Marrazkiz jantzi ditzatela ipuinak eta ikaskideen aurrean 
erakuts ditzatela.

  

158-159 Zenbat pertsonak egiten du lan zure ikastetxean eta zer eginkizun du bakoitzak? 
Banatu ikasleak 4 edo 5 laguneko taldetan, egin pertsona horien zerrenda, eta 
prestatu gidoi bat, haiei elkarrizketa egiteko eta zer lan egiten duten jakiteko. 
Ondoren, erakutsi egindako lanak horma irudi batean.   

  

Turismoa hirugarren sektoreko jarduera da eta gero eta garrantzitsuagoa euskal 
ekonomian, baina, zer litzateke uda urte sasoi horretan entzun ohi diren abestirik 
gabe? Banatu ikasleak lau laguneko taldetan. Talde bakoitzak abesti horietako bat 
aukeratu beharko du, hitzak eta koreografia ikasi eta ikaskideen aurrean antzeztu.

   

160-161 Ikasleek irudikatu behar dute Araba barnealdeko herri txiki batean bizi direla. Hiru 
taldetan banatuta, bakoitzak ekoizpen sektore bat hartu beharko du eta proposamen 
erakargarri bat egin, jendea lanera eta bizitzera beren herrira joan dadin.

  

162-163 Eskatu ikasleei bizi diren lekuko (ezkaratz, auzo, kale, etab.) piramidea egiteko, 
bertan bizi diren biztanleen datuak kontuan hartuta.   

Esan ikasleei lantzeko unitate honetako eduki nagusietarako arau mnemoteknikoak 
talde handian, eta saiatzeko abesti bat osatzen, musika eta hitzarekin. Abesti ezagun 
baten doinua har dezakete, eta hitzak idazteko, berriz, asmatutako arau 
mnemoteknikoak balia ditzakete.

  

164-165 Esan ikasleei lantzeko gidoi bat eta prestatzeko galderak senideren bati elkarrizketa 
egiteko: zer ikasketa egin zituen, zer lanbide duen, zer eginkizun betetzen duen, 
zer ekoizpen sektoretan egiten duen lan... Ondoren, erakutsi elkarrizketak ikasgelan.
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin 
behar duten, bai eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak izan dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek 
erabiliko dira. Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan 
dago egituron deskribapena.

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluazio irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit 

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 152, 153, 156, 157, 
160, 161 eta 163

1-2-4 162 eta 163

Orri birakaria 152 eta 155

Orri birakaria, binaka 157

Hiru minutuko etena 154, 155, 158, 159 
eta 162

Arkatzak erdira 164

Hitzen jokoa 156 eta 157

Substantzia 160 eta 161

Binaka 159 eta 161

Lankidetza egitura espezifikoak Orrialdeak

Zenbaki berdinak elkarrekin 159

Bat guztiongatik 164

Lauko kontzeptuen mapa 163

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea biztanleria absolutua eta biztanleria dentsitatea bereizten dituen.

b.1 Ea badakien zer diren jaiotza tasa eta heriotza tasa.

b.2 Ea badakien zer diren berezko hazkundea eta hazkunde erreala.

c.1 Ea biztanleriaren migrazio mugimenduen motak bereizten dituen.

d.1 Ea badakien nork osatzen duen biztanleria aktiboa eta nork biztanleria ez-aktiboa.

e.1 Ea badakien zein diren ekoizpen sektoreak .

e.2 Ea badakien zer jarduera egiten diren ekoizpen sektore bakoitzean.

f.1 Ea badakien zein diren hirugarren sektorea osatzen duten zerbitzuak.

g.1 Ea EAEko gizarteari eta ekonomiari buruzko oinarrizko datuak ulertzen dituen.

h.1 Ea badakien zer bilakaera izan duten EAEko ekonomia sektoreek azken mendean.

i.1 Ea grafikoak aztertzen eta interpretatzen dituen.

GUZTIRA
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EDUKIAK

• Historiaren iturriak. 

• Aro historikoak. 

• Historiaurrea. 

• Paleolitoa eta Neolitoa. 

• Metal Aroa. Bizimodua Metal
Aroan. 

• Antzinaroa.

• Iberiar penintsula erromatarrak iritsi baino lehen. 
Penintsularen kolonizatzaileak.

• Euskal tribuak.

• Erromatarren garaia. Erromatarrek Hispania 
konkistatu zutenekoa. Erromanizazioa. Pertsona 
librez eta esklaboz osatutako gizartea. 

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Historia eta Historiaurrea zer diren definitzea. a  Ea Historiaren eta Historiaurrearen arteko aldea 
ulertzen duen.

Iturri historikoak identifikatzea eta denbora lerroak ulertzea. b  Ea badakien zer motatako iturri historikoak dauden.

c  Ea denboraren lerroak aztertzen eta ulertzen dituen.

Paleolitoan eta Neolitoan, gizakia nola bizi zen jakitea. d  Ea Paleolitoak eta Neolitoak hartutako denbora aldia 
identifikatzen duen, eta ea badakizkien etapa 
horretako ezaugarri nagusiak. 

Metal Aroko aldietan, zer aurkikuntza izan ziren eta pertsonen 
bizimodua nolakoa zen jakitea.

e  Ea badakien zer aurkikuntza egin ziren Metal Aroan 
eta nola bizi ziren pertsonak garai hartan.

Erromatarrak iritsi aurretik, Iberiar penintsulan bizi ziren herriak 
eta tribuak eta penintsula kolonizatu zutenak identifikatzea.

f  Ea badakien zein ziren Iberiar penintsulako herri 
prerromatarrak.

Erromatarren Inperioak Historiari eginiko ekarpen nagusiak aintzat 
hartzea eta Iberiar penintsulako lurraldeen kontrola nola lortu zuen 
ulertzea.

g  Ea Erromatar Inperioak egindako ekarpen nagusiak 
identifikatzen dituen, eta ea ulertzen duen nola lortu 
zuten erromatarrek Iberiar penintsula mendean 
hartzea.

11. unitatea. Historiaurrea eta Antzinaroa
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OG AA Adierazlea Or. EI

Ea ahozko transmisioa aintzat hartzen duen, Historiaren berri jakiteko metodotzat. 166-167 b

  Ea historiari eta historiaren etapei buruz ikasitako lexikoa erabiltzen duen, edukiak 
azaltzeko.

170-171 a - g

Ea badakien erromanizazio kontzeptua eta ea horren elementuak ahoz eta idatziz 
azaltzen dituen.

176-177 g

Ea historiarekin lotutako testu bateko ideia nagusiak laburbiltzen dituen. 179 a  d

 Ea datak alderatzen dituen eta ea denbora lerro batean ordenatzen dituen. 178 c

 Ea zenbait ezagutza iturri historiko identifikatzen eta erabiltzen dituen. 168-169 b

  Ea bereizten dituen Paleolitoaren eta Neolitoaren ezaugarri bereizgarriak. 170-171 d

 Ea bereizten duen zer alditan banatzen den Metal Aroa eta ea badakien aldi 
bakoitzak zer ezaugarri dituen.

172-173 e

 Ea erromatarren aurreko Antzinaroaren ezaugarri bereizgarriak identifikatzen dituen. 174-175 f

 Ea azaltzen duen erromatarren Hispaniako konkistatu nola gertatu zen. 176-177 g

Ea paleontologiak aztertzen duen arloa ikertzen duen. 180 b

 Ea historiari buruz zenbait iturritatik lortutako informazioa hautatzen eta erabiltzen 
duen.

168-169 b

 Ea web orriak kontsultatzen dituen, historiarekin lotutako alderdiei buruz dakiena 
zabaltzeko.

180 a  b

 Ea denbora lerro bat aztertzen duen eta ea haren erabilgarritasuna egiaztatzen duen. 178 c

 Ea aintzat hartzen duen garrantzitsua dela historia arotan banatzea, errazago 
aztertzeko.

166-167 a  b  
c  d

 Ea Metal Aroko hirietako elementu nagusiak identifikatzen dituen irudi batean. 172-173 e

Ea mapa batean kokatzen duen erromatarren aurreko herriak eta kolonizatzaileak 
non bizi ziren.

174-175 f

  Ea historiari eta haren etapei buruz ikasitakoa hautatzen eta eskema batean 
antolatzen duen.

179 a - g

 Ea elkarrizketa batean, jaso nahi den informazioa lortzeko, galdera zehatzak 
hautatzen dituen.

180 b

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK
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Or. Zereginak AA

166-167 Egiptoarren zibilizazioa gizakiaren Historian izen den garrantzitsuenetakoa da. 
Egiptoarrek papiroetan idazten zuten eta hainbat jainkorengan sinesten zuten. 
Kontsultatu Antzinako Egiptoko jainkoen zerrenda hurrengo estekan, eta aukeratu 
bat. Egin marrazki bat azalpen labur batekin orri batean, eta apaindu orria, 
papiroaren itxura emateko. Erakutsi lana ikasgelan.
http://www.egipto.com/museo/dioses/eshtml/index.html

  

Ikaskide batekin elkarlanean, ikertu Egiptoko faraoien jantziei eta makillajeari buruz, 
eta azaldu horien esanahia gainerako ikaskideei.  

168-169 Zuk ere sor ditzakezu zure iturri historikoak. Bilatu denbora kutxei buruzko informazioa, 
eta sortu zurea. Azaldu ikasgelan aukeratutako elementuak.     

170-171 Konturatuko zinenez, labar pinturak dira Historiaurreari buruzko iturri historiko 
ikusgarrienetako bat. Bilatu margo horiei buruzko informazioa eta irudiak, hautatu bat, 
eta, etxean dituzun espezia, elikagaien koloragarri, infusio, ikatz, eta abarrak erabili 
pigmentu gisa, hautatutako margoa marrazteko. Erakutsi azken emaitza ikasgelan, 
eta adierazi margoaren datuak eta zer aztarnategitan edo museotan dagoen.

  

172-173 Historiaurrean metala nola lantzen zuten ikasi duzu, eta orain, zure moldea egingo 
duzu plastilinaz edo igeltsuz. Material hau beharko duzu: moldatu nahi duzun 
objektua, egurrezko kaxa bat objektua baino 5 cm altuagoa gutxienez, plastilina, 
igeltsua, plastikozko ontzi bat, baselina eta labana bat. Jarraitu honako urrats hauei:
–  Eman baselina geruza fin bat objektuari eta kaxari.
–  Estali kaxaren hondoa plastilinaz, eta bultza objektuari haren kontra, erdiraino 

estaltzeraino. Modu horretara, bi erditan egingo duzu moldea.
–  Prestatu igeltsua, ontzian adierazitako argibideen arabera. Oso garrantzitsua da, 

nahasketa egitean, burbuilarik ez geratzea.
–  Estali igeltsuarekin aurrez estali gabe geratu den erdia, eta itxaron lehortu arte, 

moldetik askatzeko. Errepikatu prozedura beste erdiarekin.
–  Azken emaitza hobea izateko, lixatu moldearen alde zakarrak.    

  

174-175 Jakin zenbat herri izan ziren Iberiar penintsulan erromatarrak iritsi aurretik, eta osatu 
beste horrenbeste talde. Bilatu gurtzen zituzten jainkoei buruzko informazioa, eta egin 
horma irudi bat bildutako informazioarekin. Azkenik, adierazi zer antzekotasun zeuden 
jainko haien artean.  

  

176-177 Asterix eta Obelix pertsonaien komikietan, erromatarren munduari buruzko aipamen 
ugari izaten dira. Binaka, aukeratu bildumako zenbaki bat (Interneten, liburutegietan, 
etab.), eta egin zerrenda bat komikian erromatarren munduari buruz aipatzen diren 
ezaguerekin.

 

178-179 Koblakariak eta juglareak jakintzaren lekuko eta transmisore ziren. Abestien bidez 
transmititzen zuen jakintza hori eta, horrela, ahozko iturri bihurtu ziren abesti horiek. 
Aukeratu aro historiko bat (Historiaurrekoa edo Historiakoa), idatzi abesti baten 
hitza, eta adierazi bertan aro edo aldi horren gertaera eta ezaugarri nagusiak.

 

Kokatu unitatean ikasitako zibilizazio guztiak mapamundi batean. Ondoren, asmatu 
existitu ez den zibilizazio bat, eta deskribatu, unitate honetako ereduari jarraituz: 
izena, datak, bizimodua, erlijioa, artea…

 

180-181 Ikertu zer den karbono-14aren proba eta zertarako erabiltzen den Paleontologiako 
azterlanetan. Egin fitxa bat bildutako informazioarekin.  
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin 
behar duten, bai eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak izan dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek 
erabiliko dira. Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan 
dago egituron deskribapena.

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluazio irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit 

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 166, 167, 172, 173 
eta 180

1-2-4 180

Orri birakaria 160 eta 178

Orri birakaria, binaka 175

Hiru minutuko etena 168, 169, 170, 171, 
174, 175, 176, 177 
eta 178

Arkatzak erdira 177

Hitzen jokoa 176 eta 177

Substantzia 168 eta 169

Binaka 171, 173 eta 179

Lankidetza egitura espezifikoak Orrialdeak

Zenbakia 171

Zenbaki berdinak elkarrekin 175 eta 179

Bat guztiongatik 180

Hobe elkarrekin 166

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea Historiaren eta Historiaurrearen arteko aldea ulertzen duen.

b.1 Ea badakien zer motatako iturri historikoak dauden.

c.1 Ea denboraren lerroak aztertzen eta ulertzen dituen.

d.1 Ea identifikatzen duen Paleolitoak hartutako denbora aldia eta ea badakizkien etapa 
horretako ezaugarri nagusiak.

d.2 Ea identifikatzen duen Neolitoak hartutako denbora aldia eta ea badakizkien etapa 
horretako ezaugarri nagusiak.

e.1 Ea badakien zer aurkikuntza egin ziren Metal Aroan.

e.2 Ea badakien nola bizi ziren pertsonak Metal Aroan.

f.1 Ea badakien zein ziren Iberiar penintsulako herri prerromatarrak.

g.1 Ea identifikatzen dituen Erromatar Inperioak egindako ekarpen nagusiak..

g.2 Ea ulertzen duen nola lortu zuten erromatarrek Iberiar penintsula mendean hartzea.

GUZTIRA
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EDUKIAK

• Bisigodoen Hispania. 

• Germaniarren inbasioak Hispanian. 

• Toledoko erresuma bisigodoa. Nolakoa zen 
bizimodua bisigodoen Hispanian? 

• Al Andalus. Musulmanek Iberiar penintsula inbaditu 
zutenekoa. 

• Al Andalusen garapena. Bizimodua Al Andalusen. 

• Iparraldeko erresuma kristauak. 

• Erresuma kristauen hedapena. Nolakoa zen 
bizimodua erresuma kristauetan? 

• Erdi Aroaren amaiera. Erresuma kristauak eta 
Granadako erresuma. Granadaren konkista. 

• Erdi Aroko hiriak. Artea Erdi Aroan. 
Arte erromanikoa. Arte gotikoa. 

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Erdi Aroaren hasieratzat eta amaieratzat hartzen diren gertaera 
historikoak identifikatzea.

a  Ea badakien zer gertaera historiko hartzen diren 
Erdi Aroaren hasieratzat eta amaieratzat.

Bisigodoen Hispaniaren berri jakitea. b  Ea identifikatzen dituen zer gertaerek eman zuten 
aukera bisigodoak Iberiar penintsulara etortzeko.

Musulmanek Iberiar penintsula nola inbaditu zuten eta Al Andaluseko 
bizimodua nolakoa zen deskribatzea.

c  Ea badakien nola inbaditu zuten musulmanek 
penintsula eta nola sortu zen Al Andalus.

d  Ea Al Andaluseko bizimodua deskribatzen duen.

Erresuma kristauak Iberiar penintsularen iparraldetik hegoaldera nola 
hedatu ziren eta erresuma haietako bizimodua nolakoa zen jakitea.

e  Ea badakien nola hedatu ziren erresuma kristauak 
penintsulan, musulmanen lurraldeen kontura.

f  Ea badakien nolakoa zen erresuma kristauetako 
bizimodua.

Al Andalus Granadako erresumara murriztua geratzea eta, geroago, 
azken horren amaiera ekarri zuten gertaerak identifikatzea.

g  Ea identifikatzen dituen zer gertaerak ekarri zuten 
Al Andalusen amaiera eta, geroago, Granadako 
erresumarena.

Erdi Aroko hirien funtsezko ezaugarriak identifikatzea. h  Ea Erdi Aroko hirien funtsezko ezaugarriak 
identifikatzen dituen.

Estilo arkitektoniko erromanikoaren eta gotikoaren funtsezko 
ezaugarriak zein diren jakitea.

i  Ea estilo erromanikoko eta estilo gotikoko 
arkitekturaren ezaugarriak identifikatzen dituen.

12. unitatea. Erdi Aroa
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazlea Or. EI

Ea Erdi Aroarekin lotutako pertsonaiei buruzko biografia laburrak idazten dituen. 186-187 c  d

 Ea Erdi Aroarekin lotutako gaiei buruz dakiena behar bezala adierazten duen. 188-189 e  f

Ea museoen eta arkeologia aurkikuntzen garrantzia onartzen duen. 194 a - i

Ea onartzen duen museoak garrantzitsuak direla historia aztertzeko. 196 a - i

 Ea web orriak kontsultatzen dituen eta ea informazio iturritzat erabiltzen dituen, 
txosten bat idazteko.

192-193 i

  Ea informazioa aztertzen duen, mahai inguru batean parte hartzean. 195 d

  Ea adierazitako web orriak erabiltzen dituen, Historiari buruz dakiena zabaltzeko. 196

  Ea kultura batzuek eta besteek Historiaren garapenean izan duten garrantziaz 
jabetzen den.

182-183 a - g

 Ea erresuma bisigodoen ezaugarri nagusiak identifikatzen dituen. 184-185 b

  Ea musulmanen inbasioaren eta kulturari egindako ekarpenen garrantziaz jabetzen den. 186-187 c  d

 Ea erresuma kristauetako bizimoduaren osagai bereizgarriak identifikatzen dituen. 188-189 e  f

 Ea Erdi Aroko hirien ezaugarri nagusiak identifikatzen dituen. 190-191 h

 Ea museo baterako bisitaren antolaketan eta arauak betetzeko orduan dagokion 
erantzukizuna bere gain hartzen duen.

194 a - i

Ea ondarea museoetan zaintzearen garrantziaz jabetzen den. 196 a - i

  Ea Erdi Aroko bizimoduari buruz ikasitakoa erabiltzen duen, horma irudi bat egiteko. 190-191 h

 Ea arte erromanikoaren eta gotikoaren elementu nagusiak identifikatzen dituen 
irudietan.

192-193 i

  Ea bisigodoen Hispaniari buruzko irudiak eta testu errazak identifikatzen dituen. 184-185 b

 Ea Erdi Aroari buruz dakiena eskema batean hautatzen eta antolatzen duen. 195 i

Ea Historiako zenbait gertaeraren eta haien ondorioen arteko loturak zehazten 
dituen.

182-183 b  c
e  g

  Ea museo edo beste edozein kultura erakunde baterako bisitan izan beharreko 
portaera erabakitzen eta azaltzen duen.

196 a - i
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

182-183 Adierazi zerrenda batean Al Andalusen izan ziren zientzialari nagusiak eta egin 
zituzten aurkikuntzak. Honelako web orrietan egin dezakezu kontsulta:
http://www.slideshare.net/58ele/cientficos-en-Al Andalus 

  

184-185 Toledo hirian, Itzultzaileen Eskola sortu zuten. Bilatu eskola horri buruzko 
informazioa, eta idatzi eskolaren sorrerarekin eta eginkizunekin lotutako gertaera 
nagusien laburpen bat.

186-187 Arabeskoa edo ataurikea eraikuntza arabiar gehienetan dagoen apaingarria da. 
Bilatu arabeskoen irudiak, eta sortu zuk zeurea plastilinaz edo buztinez.  

188-189 Erresuma kristauen birkonkistan, pertsonaia garrantzitsua izan zen Rodrigo Díaz de 
Vivar, Cid Campeador goitizenez ezagunagoa. Bilatu hari buruzko informazioa, eta 
idatzi haren biografiaren eta balentria nagusien laburpena. 
Ondoren, garai hartako jantziei buruzko informazioa bila dezakezu eta mozorro bat 
egin birziklatutako materialarekin.

 

190-191 Alhambra, Granadan kokatua, oso hiri garrantzitsua izan zen Al Andalusen,
eta 1984tik Gizateriaren Ondarea da. Osatu taldeak, eta bilatu Alhambrari buruzko 
informazioa Interneten, hura osatzen duten eraikinen xehetasunik garrantzitsuenak 
jakiteko. Egin horma irudi bat argazkiekin eta aurkitutako informazioarekin, eta 
erakutsi ikasgelan.

  

192-193 Gargolak edo xurrutarriak dira arkitektura gotikoaren elementu bereizgarrienetakoa. 
Bilatu gargolen jatorriari eta arkitektura gotikoan izan zuten erabilerari buruzko 
informazioa, eta egin zuk zeure gargola, jatorrizko marrazki bat edo kopiatutako bat 
oinarritzat hartuta eta plastilina edo buztina erabilita.

194-195 Gaur egungo Erdi Aroko merkatuetan, musikariek eta dantzariek garai hartako musika 
eta dantzak interpretatzen dituzte. Lau eta sei ikasle arteko taldetan banatuta, bilatu 
Interneten Erdi Aroko dantzei buruzko bideoak, eta antzeztu ikasgelan.

 

196-197 Erdi Aroan, urregintzako lan handiak egin ziren, batez ere bisigodoen garaian. 
Bilatu koroa botiboen, gurutzeen, fibulen, belarrien, eta abarren irudiak; eta egin 
zure bitxi bisigodoa. Erabili horretarako kartoi mehea, margoak eta beste hainbat 
material (botoiak, lekariak...).
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin 
behar duten, bai eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak izan dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek 
erabiliko dira. Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan 
dago egituron deskribapena.

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluazio irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit 

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea badakien zer gertaera historiko hartzen diren Erdi Aroaren hasieratzat.

a.2 Ea badakien zer gertaera historiko hartzen diren Erdi Aroaren amaieratzat.

b.1 Ea identifikatzen dituen zer gertaerari esker etorri ziren bisigodoak Iberiar penintsulara.

c.1 Ea badakien nola inbaditu zuten musulmanek penintsula eta nola sortu zen Al Andalus.

d.1 Ea Al Andaluseko bizimodua deskribatzen duen.

e.1 Ea badakien nola hedatu ziren erresuma kristauak Iberiar penintsulan.

f.1 Ea badakien nolakoa zen erresuma kristauetako bizimodua.

g.1 Ea identifikatzen dituen zer gertaerak ekarri zuten Al Andalusen amaiera eta, 
geroago, Granadako erresumarena.

h.1 Ea Erdi Aroko hirien funtsezko ezaugarriak identifikatzen dituen.

i.1 Ea estilo erromanikoko arkitekturaren ezaugarriak identifikatzen dituen.

i.2 Ea estilo gotikoko arkitekturaren ezaugarriak identifikatzen dituen.

GUZTIRA

Oinarrizko 
lankidetza egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 182, 183, 184, 
185, 192 eta 193

1-2-4 196

Orri birakaria 185 eta 187

Hiru minutuko etena 186, 187, 188, 
189, 190, 191, 
194 eta 201

Arkatzak erdira 189 eta 201

Hitzen jokoa 192, 193 eta 201

Substantzia 184 eta 185

Binaka 193 eta 194

Lankidetza egitura 
espezifikoak

Orrialdeak

Zenbakia 191

Zenbaki berdinak elkarrekin 194

Bat guztiongatik 196

Galderen kateak 196

Hobe elkarrekin 182

Lankidetza 
teknikak 

Orrialdeak

Ikerketa taldeak 200
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