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0 unitatea. Zer ikasiko duzu?

Helburuak Ebaluazio irizpideak
Biologiaren eta kimikaren azterketa esparruak zein
diren jakitea. Biologiarekin eta kimikarekin zerikusia
duten lanbideak identifikatzea.

Geologiaren eta astronomiaren azterketa esparruak
zein diren jakitea. Geologiarekin eta astronomiarekin
zerikusia duten lanbideak identifikatzea.

Geografiaren eta historiaren azterketa esparruak
zein diren jakitea. Geografiarekin eta historiarekin
zerikusia duten lanbideak identifikatzea.

Izaki bizidunen ezaugarri komunak izendatzea.

Izaki bizidunen nutrizio eta ugalketa motak bereiztea.

Animalia ornodunen eta ornogabeen arteko desberdintasunak izendatzea.

Materiaren egoerak izendatzea.

Masa eta bolumena bereiztea.

Nahasketa motak azaltzea.

Lurrak zer zati dituen jakitea.

Azaleko eta lurpeko urak bereiztea.

Minerala eta arroka bereiztea.

Eguzki sistemako planetak ordenan izendatzea.

Izarra eta planeta bereiztea.

Lurraren higidurak eta horien ondorioak azaltzea.

Barrualdeko eta kostaldeko erliebearen elementuak bereiztea.

Mapa fisikoak eta mapa politikoak bereiztea.

Landako paisaia eta hiriko paisaia bereiztea.

Iturri historikoak identifikatzea.

Erromatar eraikinak izendatzea.

Amerika nork eta noiz aurkitu zuen esatea.

Inprentaren garrantzia azaltzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Biologia.

Kimika.

Geologia.

Astronomia.

Geografia.

Historia.

Biologiaren azterketa esparrua deskribatzea.

Biologiarekin zerikusia duten lanbideak identifikatzea.

Kimikaren azterketa esparrua deskribatzea.

Kimikarekin zerikusia duten lanbideak identifikatzea.

Geologiaren azterketa esparrua deskribatzea.

Geologiarekin zerikusia duten lanbideak identifikatzea.

Astronomiaren azterketa esparrua deskribatzea.

Astronomiarekin zerikusia duten lanbideak identifikatzea.

Geografiaren azterketa esparrua deskribatzea.

Geografiarekin zerikusia duten lanbideak identifikatzea.

Historiaren azterketa esparrua deskribatzea.

Historiarekin zerikusia duten lanbideak identifikatzea.

Izaki bizidunen jatorria eta eboluzioa
ezagutzeko jakin-mina.

Materiaren egoerak eta egoera batetik
besterako aldaketak nola gertatzen diren
ikasteko interesa.
Lur planetaren konposizioa ezagutzeko
interesa.

Unibertsoa nola sortu zen ikasteko 
jakin-mina.

Lurraren mapekiko eta geografiarekiko
interesa.

Gertaera historikoekiko eta gizakien
iraganarekiko jakin-mina.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 6.-11. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 6.-11. or.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 6.-9. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 10. eta 11. or.
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1. unitatea. Izaki bizidunak 
Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 14.-17. or.
Matematikarako gaitasuna: 18.-24. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 12.-23., 26. eta 27. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 12., 13. eta 24.-27. or.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 12., 13. eta 22. or.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 23. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 12., 13., 22. eta 25.-27. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 24., 26. eta 27. or.

Helburuak Ebaluazio irizpideak
Zelulen bizi funtzioak zein diren jakitea.

Zelula motak eta zelulen zatiak identifikatzea.

Organismo zelulabakarrak eta zelulaniztunak
identifikatzea. Izaki bizidun zelulaniztunen
antolaketa ezagutzea.
Izaki bizidunak nola sailkatzen diren jakitea.

Gaixotasun infekziosoen kausak eta horiei aurrea
hartzeko moduak ezagutzea.
Izaki bizidun guztiak babesteko beharra ulertzea.

Handitze tresnak ezagutzea. Lupa binokularra
erabiltzen ikastea.
Ordenagailuaren programen erabilera ulertzea. Word
dokumentuak irekitzen era gordetzen jakitea.

Zelulen bizi funtzioak izendatzea.

Animalia zelula eta landare zelula bereiztea. Zelularen zatiak bereiztea eta
horien funtzioak azaltzea.
Izaki bizidunak zelulabakarretan eta zelulaniztunetan sailkatzea. Zelulak
elkartzeko motak bereiztea.

Ornodunen eta ornogabeen arteko desberdintasunak identifikatzea. Izaki
bizidunen erreinuak zein diren jakitea.
Gaixotasunei aurrea hartzeko eragileak izendatzea. Txertoek nola
funtzionatzen duten deskribatzea.
Izaki bizidun guztiak zaintzeak duen garrantziaz jabetzea.

Handitze tresnak identifikatzea eta zertarako erabiltzen diren jakitea.
Lupa binokularraz behaketak egitea.
Testu prozesadoreen erabilera azaltzea. Word dokumentu bat zabaltzea,
testua kopiatzea eta gordetzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Zelula.

Zelulen antolakuntza.

Izaki bizidunen
sailkapena.

Gaixotasun infekziosoak.

Izaki bizidunak zaintzea.

Lupa binokularra.

Testu prozesadorea.

Zelulen bizi funtzioak bereiztea.

Zelularen zatiak identifikatzea.

Izaki zelulabakarrak eta zelulaniztunak bereiztea.

Ehunak, organoak, sistemak eta aparatuak bereiztea.

Bost erreinuak identifikatzea.

Erreinu bakoitzaren ezaugarriak zein diren jakitea.

Mikroorganismoak gaixotasun infekziosoekin lotzea.

Gaixotasunen prebentzioaren garrantzia ulertzea.

Bioaniztasunari eustearen garrantzia ulertzea.

Lupa binokularra zuzen erabiltzea.

Word dokumentuak irekitzea eta gordetzea.

Zelulen ezagutzan sakontzeko jakin-mina.

Izaki bizidunen zelula osaera ezagutzeko
interesa.

Izaki bizidunen arteko desberdintasunez
jabetzeko interesa.

Gaixotasun infekziosoak kutsatzeko eta
horiei aurrea hartzeko moduen berri
izateko jakin-mina.
Izaki bizidun guztiak garrantzizkoak
direla ohartzea.
Izaki bizidunei behatzeko interesa.

Ordenagailua nola eta zertarako
erabiltzen den jakiteko interesa.
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Balioak

Nork bere burua zaintzea. Osasuntsu egoteaz arduratzea
garrantzizkoa dela jabetzea, eta gaixotasunik ez kutsatzen
saiatzea.
Ingurumena errespetatzea eta babestea. Ingurumena eta
izaki bizidunak errespetatzea eta babesteak guztion eran-
tzukizuna dela ulertzea.

Metodologia

Zelularen kontzeptua azaltzeko, interesgarria izan daiteke
ikasgelara izaki mikroskopikoen irudiak ekartzea (bakte-
rioak, amebak eta abar), izaki bizidun guztiak begi hutsez
ezin ikus daitezkeela ulertzen lagunduko baitigute. Organis-
mo horiek ere, txikiak izan arren, garrantzitsuak direla uler-
tu behar dute ikasleek, eta, horretarako, baliagarria izan
daiteke horiek zenbait prozesurekin lotzea; hala nola, har-
tzidurarekin edo gaixotasun infekziosoekin. Ikasleek kon-
tzeptu hauek hobeto beregana ditzaten, handitze tresnen
bidez behaketak egitea komeni da.

Oinarrizko gaitasunen garapena

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.
• Zelulei buruzko hiztegia ezagutzea eta zuzen erabiltzea.
• Unitatean landutako kontzeptuak ulertzea eta erlazio-

natzea.
Matematikarako gaitasuna. Sailkapenak egitea.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.

• Zelulak eta zelulen elkarketak zer diren jakitea, eta
izaki bizidunak erreinutan sailkatzea. Gaixotasun
infekziosoak zein diren eta horien prebentziorako zer
bide dauden jakitea.

• Ingurumena eta izaki bizidun guztiak babesteko beha-
rraz jabetzea.

• Behaketa tresnak izaki mikroskopikoak aztertzeko
erabiltzen direla ulertzea.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabil-
tzeko gaitasuna.

• Informazioa interpretatzea, ondorioak ateratzeko.
• Word dokumentuak irekitzea eta gordetzea.
• Eskemak eta laburpenak erabiltzea, edukiak egitura-

tzeko.
• Hainbat informazio iturri erabiltzea, ezagutzak zabal-

tzeko.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.
• Ingurune naturalarekin begirunez jokatzea.
• Lankidetza jokoak.

Giza eta arte kulturarako gaitasuna. Behaketak grafiko-
ki adieraztea.
Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Ikaskuntza hobetzeko estrategiak erabiltzea.
• Ikasitakoari buruz gogoeta egitea, erdietsitako lorpe-

nez jabetzeko.
• Lankidetzan arituz ikastea.
• Adimena sustatzea.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Ondorioak ateratzea, norberaren esperientzietan eta

ezagutzetan oinarrituta.
• Askotariko arazoak ebaztea.
• Adimen emozionala: bigarren mailako emozioak egoki

adieraztea.

Diziplinartekotasuna

Unitate honek Matematikarekin zerikusia du, kontzeptuak
sailkatzeko eta lotzeko jarduerak biltzen baititu. Hizkuntza-
rekin ere badu zerikusia, hiztegia aberasten eta ahozko
nahiz idatzizko adierazpena hobetzen laguntzen baitu.

Baliabideak

Ikusi web orri hauek:
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/index.htm. Bilaketa koa-
droan «estructura y función celular» idatzi. Agertuko den
loturan klik eginda, animalia eta landare zelulen egiturari
buruzko animazio bat irekiko da.
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/c/01/animaciones/a_fc14_
00.html. Orrialde horretan, izaki bizidunak sailkatzeko jar-
duerak daude.

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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2. unitatea. Animaliak
Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 30.-37. or.
Matematikarako gaitasuna: 41. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 28.-41., 44. eta 45. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 28., 29. eta 42.-45. or.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 28., 29. eta 40. or.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 38. eta 39. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 28., 29., 40. eta 43.-45. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 42., 44. eta 45. or.

Helburuak Ebaluazio irizpideak
Animalia ornodunak eta ornogabeak bereiztea.
Animalia ornodunen eta ornogabeen oinarrizko
ezaugarriak zein diren jakitea.

Animalia ornodunak eta ornogabeak zer taldetan
banatzen diren identifikatzea.

Metamorfosiaren prozesua ulertzea.

Maskotak behar bezala zaindu behar direla ulertzea.

Identifikazio giltzak erabiliz, animaliak identifikatzen
ikastea.
Dokumentuak gordetzeko karpetak sortzen jakitea.

Animaliak sailkatzea, ornodunak ala ornogabeak diren kontuan hartuta.
Bi animalia moten oinarrizko ezaugarriak identifikatzea.
Hainbat animalia ornodunen eta ornogabeen elikadura eta arnasketa
azaltzea.
Ornogabeak zer taldetan eta zer azpitaldetan banatzen diren jakitea.

Ornodunen taldeak izendatzea.

Metamorfosia egiten duten animaliak identifikatzea eta prozesu horren
faseak azaltzea.
Animalia bat etxean jasotzean hartzen diren erantzukizunak zehaztea.

Animaliak identifikatzeko giltzak zertarako eta nola erabiltzen diren
azaltzea. Animaliak sailkatzea, identifikazio giltzak erabiliz.
Karpetak sortzea eta horietan dokumentuak gordetzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Animalia erreinua. Animaliak sailkatzea, ornodunak ala
ornogabeak diren kontuan hartuta, eta
horien ezaugarriak identifikatzea.

Animalien ezaugarriak ikasteko jakin-
mina.

Ornodunak: ugaztunak, hegaztiak,
narrastiak, arrainak eta anfibioak.

Ornodunak bost taldeetan sailkatzea. Ornodun talde bakoitzaren ezaugarriak
bereizteko interesa.

Ornogabeak: artropodoak, moluskuak,
anelidoak, ekinodermatuak, poriferoak
eta knidarioak.

Ornogabe talde bakoitzaren ezaugarri
bereizgarriak bereiztea.

Ornogabeen ezaugarriak bereizteko
interesa.

Etxeko animaliak. Etxeko animaliek behar dituzten
zainketak deskribatzea.

Animaliek pertsonen ongizateari egiten
dioten ekarpena aintzat hartzea.

Animaliak identifikatzeko giltzak. Animaliak sailkatzea, identifikazio giltzen
laguntzaz.

Identifikazio giltzak nola erabiltzen diren
ulertzeko interesa.

Karpeta birtualak. Karpeta birtualak sortzea. Dokumentuak txukun artxibatuta
edukitzeak duen garrantzia aintzat
hartzea.
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Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina

Balioak

Erantzukizuna. Etxeko animaliak zaintzeaz arduratzea beha-
rrezkoa dela ulertzea.

Metodologia

Unitate honek ez du zailtasun handirik, haurrentzat gai era-
kargarria eta ezaguna baita. Ikasgelara animalia ornodu-
nen bat (txoria, dortoka, etab.) eta ornogaberen bat (mus-
kuilua, zizarea, etab.) eramatea komeni da, ornodunen eta
ornogabeen arteko desberdintasunak aztertzeko.
Ornogabeak nabarmendu beharko lirateke, haurrentzat ez
direlako hain ezagunak. Ikusi Bi anaia filma, animalien arte-
ko desberdintasunak eta, batez ere, pertsonen eta animalien
arteko harremanak eta haiekiko erantzukizuna lantzeko.

Oinarrizko gaitasunen garapena

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Animaliei buruz-
ko hiztegia ezagutzea eta zuzen erabiltzea. Kontzeptuak
ulertzea eta erlazionatzea. Prozesuak deskribatzea.
Matematikarako gaitasuna. Sailkapenak egitea.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.
Animalien sailkapena eta talde nahiz azpitalde bakoitzaren
ezaugarriak ezagutzea.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabil-
tzeko gaitasuna.

• Informazioa interpretatzea, ondorioak ateratzeko.
• Karpeta birtualak ordenagailuan dokumentuak erraz

gordetzeko eta aurkitzeko moduan erabiltzen jakitea.
• Giltza eskemak eta laburpenak erabiltzea, edukiak egi-

turatzeko.
• Hainbat informazio iturri erabiltzea, ezagutzak zabaltze-

ko.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Etxeko animaliak ganoraz zaintzea.
• Lankidetza jokoak.
• Gatazkak konpontzea.

Giza eta arte kulturarako gaitasuna. Barneratutako kon-
tzeptuak sormen lan artistikoz laguntzea.
Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Ikaskuntza hobetzeko estrategiak erabiltzea.
• Ikasitakoari buruz gogoeta egitea, erdietsitako lorpenez

jabetzeko.

• Lankidetzan arituz ikastea.
• Adimena sustatzea.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Ondorioak ateratzea, norberaren esperientzietan eta

ezagutzetan oinarrituta.
• Askotariko arazoak ebaztea.
• Adimen emozionala: gainerakoek adierazten dituzten

emozioetan zintzotasuna identifikatzea.

Diziplinartekotasuna

Unitate honek Matematikarekin zerikusia du, kontzeptuak
sailkatzeko eta lotzeko jarduerak biltzen baititu. Hizkuntza-
rekin ere badu zerikusia, hiztegia aberasten eta ahozko
nahiz idatzizko adierazpena hobetzen laguntzen baitu.

Baliabideak

Ikusi film hau: Bi anaia, Jean-Jacques Annaud, 2004.
Jo honako web orri hauetara:
http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes/corredera.php.
Hautatu atal hauek: «Alumnos», «Primaria», «Seres vivos»,
arrautzen bilakaerarekin zerikusia duten alderdiak lantzeko.
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material036/web_p
ublicar/artropodos.html. Orrialde honetan artropodoei buruz-
ko jarduerak daude.



3. unitatea. Landareak

Helburuak Ebaluazio irizpideak
Landareen ezaugarri komunak ezagutzea.

Bi landare talde nagusiak identifikatzea eta talde bakoitzaren
ezaugarriak bereiztea.

Landareen nutrizio prozesuaren faseak identifikatzea.
Fotosintesia zer den eta nola egiten den jakitea. 
Lorearen organo emea eta arra bereiztea.

Landareen ugalketa sexualaren prozesua nola gertatzen den
jakitea. Polinizazioa eta ernaltzea bereiztea.
Landareen ahalmen sendagarriak ezagutzea.

Dokumentuei izena aldatzen jakitea. Aurretik gordetako
dokumentuak irekitzen jakitea.

Irudietan landareen zatiak bereiztea.

Landareen elikadura motak identifikatzea eta deskribatzea.

Landareen sailkapena jakitea.

Landare kriptogamoak, fanerogamoak, gimnospermoak eta
angiospermoak bereiztea. 
Izerdi landugabea eta izerdi landua bereiztea. Fotosintesi
prozesua zertan datzan azaltzea.
Lorearen zatiak bereiztea.

Irudi batean polinizazioa identifikatzea eta horren ondorioak
azaltzea.
Sendabelarrak zer diren azaltzea.

Dokumentuei izena aldatzea. Aurretik gordetako dokumentuak
irekitzea.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 48.-51. or.
Matematikarako gaitasuna: 52., 53. eta 55. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 46.-56., 58. eta 59. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 46., 47. eta 56.-59. or.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 46., 47. eta 54. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 46., 47., 54. eta 57.-59. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 56., 58. eta 59. or.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Landare erreinua. Landareen oinarrizko ezaugarriak
deskribatzea.

Landareen ezaugarriak ikasteko jakin-
mina.

Landareen nutrizio funtzioa.

Landareen zatiak identifikatzea.

Sailkapenak ikasketarako tresna
lagungarriak direla ohartzeko interesa.

Landareen ugalketa.

Landareak sailkatzea, fanerogamoak ala
kriptogamoak diren kontuan hartuta.

Landareen nutrizio funtzioa nola
gertatzen den jakiteko interesa.

Sendabelarrak.

Nutrizio prozesuaren faseak azaltzea.

Landareen ugalketa prozesuak ikasteko
jakin-mina.

Landareak identifikatzeko giltzak.

Fotosintesi prozesua deskribatzea.

Landareek Lurreko bizitzan duten
garrantzia aintzat hartzea.

Dokumentuak erabiltzen.

Landareen zatiak dagokien funtzioarekin
lotzea.

Identifikazio giltzak zertarako erabiltzen
diren ulertzeko interesa.

Landareen ugalketa sexualaren prozesua
ulertzea.

Ordenagailua lan tresna gisa erabiltzeko
interesa.

Landare loredunen ugalketa asexual motak
azaltzea.
Landareek gainerako izaki bizidunen
ongizateari egiten dioten ekarpena ulertzea.
Landareak identifikatzea, identifikazio
giltzen laguntzaz.
Dokumentuak irekitzea eta izena ematea.
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Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina

Balioak

Ingurumena errespetatzea eta babestea. Landareak babes-
tea eta zaintzea beharrezkoa dela ulertzea.
Jakin-mina. Landareak ezagutzeko interesa izatea, horiek
errespetatzeko eta babesteko lehen urrats gisa.

Metodologia

Unitate honek ez du zailtasun berezirik, haurrentzat gai
ezaguna baita. Ikasgelara hainbat landare eramatea kome-
ni da; hala nola, iratzeren bat eta landare loredunak, landa-
reen ezaugarriak, zatiak eta landareen arteko desberdinta-
sunak azaltzeko. Haurrek landareak nola ernaltzen diren
ikus dezaten, haziak erein litezke kotoietan, ontzi gardene-
tan, babak edo txitxirioak, esaterako. Horrela, landareak
zaintzeko erantzukizuna sustatzen da, landareak nola zain-
du behar diren ikas dezaten eta zer onura dakarten ikus
dezaten.

Oinarrizko gaitasunen garapena

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Landareei buruz-
ko hiztegia ezagutzea eta zuzen erabiltzea. Kontzeptuak
ulertzea eta erlazionatzea. Erantzunak argudiatzea.
Matematikarako gaitasuna. Prozesuen faseak ordenatzea.
Sailkapenak egitea.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.
Landareen ezaugarriak, sailkapena, nutrizio prozesua eta
ugaltzeko moduak ezagutzea.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltze-
ko gaitasuna.

• Informazioa interpretatzea, ondorioak ateratzeko.
• Dokumentuei izena aldatzea. Aurrez gordetako doku-

mentuak irekitzea.
• Eskemak eta laburpenak erabiltzea, edukiak egitura-

tzeko.
• Hainbat informazio iturri erabiltzea, ezagutzak zabal-

tzeko.
• Landareen beharrak ezagutzea, eta landareak babeste-

ko eta zaintzeko ahalegina egitea.
• Lankidetza jokoak.

Ikasten ikasteko gaitasuna.
• Ikaskuntza hobetzeko estrategiak erabiltzea.
• Ikasitakoari buruz gogoeta egitea, erdietsitako lorpenez

jabetzeko.

• Lankidetzan arituz ikastea.
• Adimena sustatzea.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Ondorioak ateratzea, norberaren esperientzietan eta

ezagutzetan oinarrituta.
• Askotariko arazoak ebaztea.
• Adimen emozionala: pentsamendu positiboak garatzea,

gogo aldarte lagungarrien bidez.

Diziplinartekotasuna

Unitate honek Matematikarekin zerikusia du, kontzeptuak
sailkatzeko eta lotzeko jarduerak biltzen baititu. Hizkuntza-
rekin ere badu zerikusia, hiztegia aberasten eta ahozko
nahiz idatzizko adierazpena hobetzen laguntzen baitu.

Baliabideak

Jo honako web orri hauetara:
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=3146 eta http://clic.xtec.
net/db/act_es.jsp?id=3146. Biek landareekin zerikusia duten
hainbat jarduera dituzte.
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4. unitatea. Ekosistemak
Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 64., 65., 68. eta 69. or.
Matematikarako gaitasuna: 66. eta 67. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 60.-71., 74. eta 75. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 60., 61. eta 72.-75. or.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 60., 61. eta 70. or.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 62., 63. eta 71. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 60., 61., 70. eta 73.-75. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 72., 74. eta 75. or.

Helburuak Ebaluazio irizpideak
Ekosistemen osagaiak bereiztea.

Elika kateen garrantzia ulertzea.

Ekosistemetan, espezie bereko zein espezie desberdinetako
izakien artean dauden erlazioen berri izatea.
Lehorreko eta uretako ekosistemak identifikatzea.

Ekosistemak babesteko neurri nagusiak zein diren jakitea.
Ingurua zaintzea eta arriskuan dauden espezieak babestea
beharrezkoa dela ulertzea.

Testuen letraren tankera aldatzen jakitea.

Ekosistemen osagaiak identifikatzea.

Izaki bizidunak elika katearen zer mailatan dauden bereiztea.

Espezie bereko eta espezie desberdinetako banakoen arteko
erlazioak bereiztea.
Metamorfosia egiten duten animaliak identifikatzea eta prozesu
horren faseak azaltzea.
Lehorreko eta uretako ekosistemak bereiztea.

Espezieak eta espezie bakoitzari dagokion lehorreko ekosistema
erlazionatzea.
Ekosistema belarkaren ezaugarriak izendatzea.

Uretako ekosistema motak izendatzea eta deskribatzea.

Giza jarduerek ekosistemetan eragin ditzaketen kalteen jakitun
izatea.
Ekosistemak babesteko neurriak izendatzea.

Dokumentuen letra tamaina eta mota aldatzea.

Hitzak nabarmentzea, letra lodiz, letra etzanez eta letrak
azpimarratuz.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Ekosistemak.

Ekosistemetako erlazioak.

Ekosistema motak.

Etxeko animaliak.

Ekosistemak babestea.

Ekosistemak mehatxupean.

Letra mota.

Ekosistema bateko osagai bizidunak eta
bizigabeak identifikatzea.

Inguruan dugun munduarekiko interesa.

Ekosistemetako izaki bizidunen arteko
erlazioak ezagutzeko jakin-mina.

Ornogabeen ezaugarriak bereizteko
interesa.
Animaliek pertsonen ongizateari egiten
dioten ekarpena aintzat hartzea.
Natura guneak babesteko beharraz
ohartzeko interesa.

Espezie guztiak babestearen garrantziaz
ohartzeko interesa.
Testuen itxura zaintzeko interesa.

Espeziea, populazioa eta komunitatea bereiztea.

Elika kateetan sortzen diren erlazioak azaltzea.

Espezie bereko eta espezie desberdinetako izaki
bizidunen arteko erlazioak identifikatzea.

Ornogabe talde bakoitzaren ezaugarri
bereizgarriak bereiztea.
Lehorreko eta uretako ekosistemen ezaugarriak
deskribatzea.
Ekosistemek dituzten mehatxuak identifikatzea.

Ekosistemak babesteko neurriak zerrendatzea.

Galzorian dauden espezieak babestu behar
direla ulertzea.
Dokumentuetan letraren tankera aldatzea.
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Iraupena
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Balioak

Konpromisoa. Izaki bizidunak eta natura guneak babesteko
konpromisoa hartzea beharrezkoa dela ulertzea.
Ingurumena errespetatzea eta babestea. Espezieak eta
horien inguruneak babesten laguntzea.
Erantzukizuna. Ingurune naturalak babesteko erantzukizuna
dugula ulertzea.

Metodologia

Unitate hau lantzeko, irteera bat antola daiteke, ahal bada
inguruko gune babestu batera, eta, ezinezkoa bada, ikaste-
txetik hurbileko inguru natural batera. Hala, haurrek ingu-
rune fisikoa eta ingurune horretan bizi diren izaki bizidunen
arteko erlazioak aztertzeko aukera izango dute.
Txangoan ikusitakoak ingurua babestea garrantzitsua dela
ulertzeko baliatu behar dugu irteera.
Ekosistema motak azaldu, haurrek aurrez dakitena oinarri-
tzat hartuta eta azalpenak irudiz lagunduta, ekosistemen
arteko desberdintasunak garbi bereiz ditzaten.

Oinarrizko gaitasunen garapena

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Unitateko kon-
tzeptuak ulertzea, erlazionatzea eta adieraztea.
Matematikarako gaitasuna. Elementuak erlazionatzea.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.
Ekosistemak eta horien baitan eratzen diren erlazioak eza-
gutzea. Ekosistemak babestea eta kalteak edo aldaketak
jasan dituzten ekosistemak lehengoratzea garrantzitsua
dela ulertzea.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabil-
tzeko gaitasuna.

• Informazioa interpretatzea, ondorioak ateratzeko.
• Dokumentuen letra tipoa eta tamaina aldatzea; hitzak

nabarmentzea.
• Giltza eskemak eta laburpenak erabiltzea, edukiak egi-

turatzeko.
• Hainbat informazio iturri erabiltzea, ezagutzak zabal-

tzeko.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Lurrean bizi diren espezieak babestea gure erantzukizu-
na dela ulertzea.

• Lankidetza jokoak.
• Gatazkak konpontzea.

Giza eta arte kulturarako gaitasuna. Sormena marrazkien
bidez lantzea. Barneratutako kontzeptuak sormen lan artisti-
koz laguntzea.
Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Ikaskuntza hobetzeko estrategiak erabiltzea.
• Ikasitakoari buruz gogoeta egitea, erdietsitako lorpenez

jabetzeko.
• Lankidetzan arituz ikastea.
• Adimena sustatzea.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Ondorioak ateratzea, norberaren esperientzietan eta

ezagutzetan oinarrituta.
• Askotariko arazoak ebaztea.
• Adimen emozionala.

Diziplinartekotasuna

Unitate honek Hizkuntzarekin zerikusia du, hiztegia aberas-
ten eta ahozko nahiz idatzizko adierazpena hobetzen lagun-
tzen baitu. Matematikarekin ere zerikusia du, kontzeptuak
sailkatzeko eta lotzeko jarduerak biltzen baititu. Azkenik,
Plastika Hezkuntzarekin ere badu lotura, horma irudiak eta
marrazkiak sortzeko jarduerak proposatzen baititu.

Baliabideak

Jo honako web orri hauetara:
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/c/01/. «Relaciones entre
los seres vivos» izeneko atalak ekosistemei eta elika kateei
buruzko jarduerak eskaintzen ditu. 
http://video.google.es (Bilaketa koadroan «documentales
grandes felinos» hitzak idatzi. Grandes Felinos izenburuko
dokumentalean harraparitza harremanak lantzen dira.
http://clic.xtec.net/act_es.jsp?id=2201. Web orri honetan
Doñanako Natura Parkeari buruzko hainbat jarduera daude.
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5. unitatea. Materia
Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 84., 85., 88. eta 89. or.
Matematikarako gaitasuna: 82., 83., 86., 87. eta 91. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 80.-91., 94. eta 95. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 80., 81. eta 92.-95. or.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 80., 81. eta 90. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 80., 81., 90. eta 93.-95. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 92., 94. eta 95. or.

Helburuak Ebaluazio irizpideak
Materiaren propietate orokorrak eta bereizgarriak
bereiztea.
Materiaren aldaketa fisikoak eta kimikoak zein
diren jakitea eta bereiztea.

Materiaren egoerak eta egoera batetik besterako
aldaketak ezagutzea.

Nahasketa motak bereiztea.

Nahasketak bereizteko zer metodo dauden jakitea.

Material plastikoen erabilgarritasuna eta
ingurumenean duten eragina ezagutzea.
Substantziak sailkatzen jakitea, azidoak, basikoak
edo neutroak diren kontuan hartuta.
Letraren kolorea aldatzen jakitea eta letra larria
erabiltzea.

Materiaren propietate orokorrak eta bereizgarriak identifikatzea eta
deskribatzea.
Materiaren aldaketa fisikoen eta aldaketa kimikoen arteko desberdintasuna
azaltzea.
Dilatazioa eta uzkurtzea zer diren azaltzea.

Materiaren egoerak eta egoera batetik besterako aldaketak zerrendatzea.

Egoera aldaketen izaera bereiztea.

Nahasketa motei buruzko eskema egitea.

Nahasketak sailkatzea, homogeneoak ala heterogeneoak diren kontuan hartuta.

Disoluzioak zer diren azaltzea.

Nahasketak bereizteko metodoak azaltzea.

Aurrerapen teknikoak eta material berrien garapena lotzea.

Substantziak sailkatzea, azidoak, basikoak edo neutroak diren kontuan
hartuta.
Testuen letraren kolorea aldatzea.

Dokumentu bati letra larriz hasiera ematea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Materia.

Aldaketak materian.

Materiaren egoerak.

Nahasketak.

Material berriak.

Substantzia azidoak, basikoak
eta neutroak.
Letraren kolorea eta letra larria.

Materiaren propietate orokorrak eta bereizgarriak
identifikatzea.
Aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak desberdintzea.

Aldaketa fisikoak izendatzea.

Oxidazio, errekuntza eta hartzidura kontzeptuak azaltzea. 

Materiaren egoerak deskribatzea.

Egoera aldaketa eragiten duten arrazoiak azaltzea.

Nahasketa homogeneoak eta heterogeneoak identifikatzea.

Nahasketak bereizteko metodoak azaltzea.

Material berriak garapen zientifikoarekin eta
teknikoarekin erlazionatzea.

Substantziak pH-aren arabera identifikatzea.

Letra larria erabiltzea eta letraren kolorea aldatzea.

Landareen ezaugarriak ikasteko
jakin-mina.
Materiak jasaten dituen aldaketak
ikasteko interesa.

Materiaren egoera batetik besterako
aldaketak eta aldaketa horien
arrazoiak ezagutzeko jakin-mina.
Nahasketak bereizten ikasteko
interesa.

Material berrien erabilgarritasuna
aintzat hartzea eta ingurumenean
duten eraginaz konturatzea.
Esperimentuak egiteko interesa.

Idazlanak egoki aurkezteko gustua.
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Iraupena
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Balioak

Erantzukizuna. Hondakinak kudeatzeko erantzukizuna
hartzea.

Metodologia

Bolumen eta masa kontzeptuak erraz azal daitezke haurrek
erabil ditzaketen hainbat materiatako eta bolumenetako
objektuen laguntzaz. 
Dentsitate kontzeptua azaltzea, aldiz, zailagoa da. Kontzep-
tu hori errazago ulertzeko, ikasgelan esperimentu soil bat
egin daiteke: urez betetako ontzi batean bolumen bereko
baina hainbat dentsitatetako objektuak sartu (adibidez,
kortxozko, egurrezko eta metalezko kubo bana).
Aldaketa fisikoen eta kimikoen arteko desberdintasuna
azaltzeko, bi paper orri erabil ditzakegu. Orrietako bati
hainbat aldaketa fisiko eragingo dizkiogu (mugitu, zimurtu
edo puskatu); eta besteari aldaketa kimikoak eragingo diz-
kiogu (adibidez, kaiku baten gainean erre). Hala, kasu bate-
an paperaren konposizioa ez dela aldatu eta bestean alda-
tu dela ikusiko dute haurrek.

Oinarrizko gaitasunen garapena

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Materiari buruz-
ko hiztegia ezagutzea eta zuzen erabiltzea. Unitatean landu-
tako kontzeptuak ulertzea eta erlazionatzea.
Matematikarako gaitasuna. Analisiak, erlazioak eta sail-
kapenak egitea.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.
Materiaren propietate orokorrak eta bereizgarriak ezagutzea,
baita materiak jasan ditzakeen aldaketa fisikoak eta kimiko-
ak ere. Nahasketa homogeneoak eta heterogeneoak desber-
dintzea eta horien osagaiak bereizteko metodoak ezagutzea.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabil-
tzeko gaitasuna.

• Informazioa interpretatzea, ondorioak ateratzeko.
• Dokumentuetan letraren kolorea aldatzea eta letra la-

rria erabiltzea.
• Eskemak eta laburpenak erabiltzea, edukiak egitura-

tzeko.
• Hainbat informazio iturri erabiltzea, ezagutzak zabal-

tzeko.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Ahalik eta hondakin gutxien sortzeko ahalegina egitea.

• Lankidetza jokoak.
Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Ikaskuntza hobetzeko estrategiak erabiltzea.
• Ikasitakoari buruz gogoeta egitea, erdietsitako lorpenez

jabetzeko.
• Lankidetzan arituz ikastea.
• Adimena sustatzea.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Ondorioak ateratzea, norberaren esperientzietan eta

ezagutzetan oinarrituta.
• Askotariko arazoak ebaztea.
• Adimen emozionala: aldarte aldaketek pentsamoldean

duten eragina ezagutzea.

Diziplinartekotasuna

Unitate honek Matematikarekin zerikusia du, kontzeptuak
sailkatzeko eta lotzeko jarduerak biltzen baititu. Hizkuntza-
rekin ere badu zerikusia, hiztegia aberasten eta ahozko
nahiz idatzizko adierazpena hobetzen laguntzen baitu.

Baliabideak

Jo honako web orri hauetara:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/p
rimaria/conocimiento/lamateria/inicio.html. Orri honetan
materiari, propietateei, egoerei eta nahasketei buruzko jar-
duerak daude. 
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6. unitatea. Indarrak
Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 98.-103. or.
Matematikarako gaitasuna: 105. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 96.-105., 108. eta 109. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 96., 97. eta 106.-109. or.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 96., 97. eta 104. or.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 96. eta 97. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 96., 97., 104. eta 107.-109. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 106., 108. eta 109. or.

Helburuak Ebaluazio irizpideak
Indarra zer den ulertzea. Indarren eraginak ezagutzea.

Indar motak ezagutzea.

Arkimedesen printzipioa ezagutzea.

Pertsonen arteko lankidetzaren garrantzia ulertzea.

Flotagarritasunaren eta likidoen dentsitatearen arteko erlazioa
ulertzea.
Word dokumentuetan testuak eta paragrafoak lerrokatzen
jakitea.

Indarrak objektuetan duen eragina deskribatzea.

Objektuak sailkatzea, elastikoak, plastikoak edo zurrunak diren
kontuan hartuta.
Abiadura eta azelerazioa bereiztea.

Ukipenezko eta urrutiko indarrak bereiztea.

Ukipenezko indar motak identifikatzea.

Urrutiko indar motak izendatzea.

Masa eta pisua bereiztea

Arkimedesen printzipioa enuntziatzea.

Flotagarritasuna baldintzatzen duten eragileak azaltzea.

Pertsonen arteko lankidetza ezinbestekoa den egoeren
adibideak jartzea.
Likidoen dentsitatearen eta horietan murgiltzen diren gorputzen
flotagarritasunaren arteko erlazioa azaltzea.
Testuak justifikatzea eta lerrokatzea zer den jakitea eta
bereiztea.
Testuak zentratzea, lerrokatzea eta justifikatzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Indarrak: motak eta eraginak.

Flotagarritasuna.

Lankidetza.

Testuak lerrokatzea.

Indarren eragina identifikatzea.

Gorputz elastikoak, plastikoak eta
zurrunak bereiztea.
Azelerazio eta dezelerazio kontzeptuak
azaltzea.
Ukipen indarrak eta urrutiko indarrak
bereiztea.
Arkimedesen printzipioa azaltzea.

Gorputzen flotagarritasuna eta likidoen
dentsitatea erlazionatzea. 
Taldean lan egiteak dakartzan onurak
ulertzea.
Testuak lerrokatzea, zentratzea eta
justifikatzea.

Indar motak eta indarrek gorputzetan zer
eragin dituzten ikasteko jakin-mina.

Gorputzen flotagarritasuna baldintzatzen
duten eragileak ezagutzeko interesa.

Helburu komunak lortzeko lankidetzan
aritzea komenigarria dela onartzea.
Testuen eta paragrafoen formatuak
ezagutzeko interesa.
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Iraupena
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Balioak

Elkarlana. Beste pertsona batzuekin elkarlanean arituta,
helburu komunak errazago lortzen direla ulertzea.

Metodologia

Urrutiko indarrak azaltzen hasteko, komenigarria da ikas-
gelara bi iman eramatea. Hala, ikasleek indar horiek zer
motatako gorputzetan eta nola eragiten duten ikusiko dute,
baita iman bati bestea hurbiltzean zer gertatzen den ere.
Arkimedesen printzipioa eta flotagarritasuna azaltzeko,
ikasgelan esperimentu soil bat egin daiteke: ontzi garden
bat urez goraino bete eta erretilu baten gainean jarri; flota-
tzen ez duen objektu bat ontzian sartu; gainezka egin eta
erretilura eroritako ura edalontzi batean jaso eta, ondoren,
balantza batean pisatu; azkenik, berriro egin esperimentua,
flotatzen duen objektu batekin.

Oinarrizko gaitasunen garapena

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Indarrei buruzko
hiztegia ezagutzea eta zuzen erabiltzea. 
Matematikarako gaitasuna. Esperimentu zientifikoen urra-
tsak interpretatzea.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.
Indar motak eta indarrek gorputzetan duten eragina ezagu-
tzea. Gorputzen flotagarritasunaren eta likidoen dentsitatea-
ren arteko erlazioa ulertzea.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabil-
tzeko gaitasuna.

• Informazioa interpretatzea, ondorioak ateratzeko.
• Testuak lerrokatzea, zentratzea eta justifikatzea.
• Eskemak eta laburpenak erabiltzea, edukiak egitura-

tzeko.
• Hainbat informazio iturri erabiltzea, ezagutzak zabal-

tzeko.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Lankidetzak eta elkarlanak duten garrantzia aintzat
hartzea.

• Lankidetza jokoak.
• Gatazkak konpontzea.

Giza eta arte kulturarako gaitasuna. Arkimedesen aurki-
kuntzei buruzko horma irudia egitea. 
Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Ikaskuntza hobetzeko estrategiak erabiltzea.

• Ikasitakoari buruz gogoeta egitea, erdietsitako lorpenez
jabetzeko.

• Lankidetzan arituz ikastea.
• Adimena sustatzea.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Ondorioak ateratzea, norberaren esperientzietan eta

ezagutzetan oinarrituta.
• Askotariko arazoak ebaztea.
• Adimen emozionala: aldarteek sortzen dituzten pentsa-

menduak identifikatzea eta ulertzea.

Diziplinartekotasuna

Unitate honetan landutako edukiek Hizkuntzarekin zerikusia
dute, hiztegia aberasten eta ahozko nahiz idatzizko adieraz-
pena hobetzen laguntzen baitute. Unitateak Matematikare-
kin ere zerikusia du, esperimentu baten faseak interpretatzea
proposatzen baitu. Azkenik, Arte Hezkuntzarekin ere badu
lotura, horma irudiak eta marrazkiak sortzeko jarduerak bai-
titu.

Baliabideak

Jo honako web orri hauetara:
http://clic.xtec.net/act_es.jsp?id=3140. Web orri honetan uki-
pen indarrei eta urrutiko indarrei buruzko jarduerak daude.
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7. unitatea. Lurra, unibertsoan
Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 114.-119. or.
Matematikarako gaitasuna: 112., 113., 120., 121. eta 123. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 110.-123., 126. eta 127. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 110., 111. eta 124.-127. or.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 110., 111. eta 122. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 110., 111., 122.  eta 125.-127. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 124., 126. eta 127. or.

Helburuak Ebaluazio irizpideak
Unibertsoa osatzen duten gorputz motak identifikatzea. Eguzki
sistemaren osaera ezagutzea.

Lurraren eta Ilargiaren ezaugarriak eta higidurak ezagutzea.

Lurraren zatiak bereiztea. Atmosferaren funtzioak ezagutzea.

Mineralak eta arrokak bereiztea.

Lurra irudikatzeko zer modu dauden jakitea.

Energia baliabideek ingurumenean duten eragina ezagutzea.

Eguzkiaren laguntzaz orientatzen ikastea.

Testuen lerroartea aldatzen jakitea. Testu baten zatiak
ebakitzen eta itsasten jakitea.

Izarrak elkartu egiten direla eta galaxiak osatzen dituztela jakitea.

Eguzki sistema osatzen duten gorputz motak identifikatzea.

Eguzki sistemaren eskema egitea.

Lurrean bizia gertatzeko baldintzak zergatik dauden azaltzea.

Ilargiko kraterren jatorria azaltzea.

Lurraren higidurak eta higidura horien ondorioak identifikatzea.

Lurraren zatiak izendatzea, eta zati horien ezaugarriak
deskribatzea.
Mineralen eta arroken arteko desberdintasunak azaltzea.

Lurrazala irudikatzeko moduak identifikatzea.

Baliabide naturalak zertarako erabiltzen diren deskribatzea.

Kutsadura murrizteko neurriak proposatzea.

Erloju baten eta zotz baten laguntzaz orientatzen jakitea.

Testuen lerroartea aldatzea. Paragrafo bat ebakitzea, eta beste
toki batean itsastea

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Unibertsoa. Eguzki sistema.

Lurra eta Ilargia. Lurraren
zatiak.

Mineralak eta arrokak.

Lurra irudikatzea.

Baliabide naturalak.

Puntu kardinalak.

Lerroartea; ebaki eta itsatsi.

Izarren eta izarrak biltzen diren galaxien
deskribapena.
Zeruko gorputz motak identifikatzea.

Eguzki sistemako planetak sailkatzea, barnealdekoak
ala kanpoaldekoak diren kontuan hartuta.
Lurraren eta Ilargiaren higidurak azaltzea.

Lurraren zatiak deskribatzea.

Arrokak eta mineralak bereiztea.

Arrokak jatorriaren arabera sailkatzea.

Lurra irudikatzeko moduak identifikatzea.

Koordenatu geografikoak azaltzea.

Baliabide naturalen ezaugarriak eta erabilerak
deskribatzea.
Puntu kardinalak identifikatzea, erloju baten eta
zotz baten laguntzaz.
Testuen lerroartea aldatzea, eta paragrafoak
ebakitzea eta itsastea.

Unibertsoaren eta eguzki sistemaren
osaera ikasteko jakin-mina.

Lurraren higidurek zer ondorio dituzten
jakiteko interesa.

Lurraren osaera ezagutzeko interesa.

Mapen erabilgarritasuna aintzat hartzea,
eta mapak interpretatzen ikasteko
interesa.
Baliabide naturalak agortu egin
daitezkeela konturatzea.
Eguzkiaren laguntzaz, orientatzen
ikasteko interesa.
Testuak aurkezteko testu prozesadoreek
ematen dituzten aukerak baliatzea.
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Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina

Balioak

Erantzukizuna. Energia baliabideak egoki erabiltzea beha-
rrezkoa dela ohartzea, ingurumenean eragiten dituzten kal-
teak murrizteko xedez.

Metodologia

Unibertsoaren osaera lantzen hasteko, zeruko gorputzak
argidunak ala ez-argidunak diren kontuan hartuta sailka-
tzea komeni da. Ondoren, izarrei, galaxiei eta Esne Bideari
buruz aritu, eta Esne Bidearen irudi batean eguzki sistema
non dagoen aurkitu. Ikasgelara hainbat motatako minera-
lak eta arrokak eramatea komeni da (magmatikoak, sedi-
mentarioak eta metamorfikoak), haurrek azter eta erabil
ditzaten eta, hortaz, arrokak errazago bereiz ditzaten.
Lurraren paraleloak eta meridianoak azaltzeko, munduko
mapa edo munduko bola baliatzea komeni da. Erreferentzia
sistema hori lurrazaleko edozein punturen kokalekua aurki-
tzeko baliagarria dela nabarmendu behar da.

Oinarrizko gaitasunen garapena

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Lurrari eta uni-
bertsoari buruzko hiztegia ezagutzea eta zuzen erabiltzea.
Prozesuak deskribatzea.
Matematikarako gaitasuna. Elementuak sailkatzea. Mape-
tan koordenatuak kokatzea. Planoak  marraztea.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.
Unibertsoaren eta eguzki sistemaren osaera ezagutzea. Lurra-
ren geruzak identifikatzea. Arrokak eta mineralak bereiztea.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabil-
tzeko gaitasuna.

• Informazioa interpretatzea, ondorioak ateratzeko.
• Testu zatiak ebakitzea eta itsastea, eta lerroartea

aldatzea.
• Eskemak eta laburpenak erabiltzea, edukiak egitura-

tzeko.
• Hainbat informazio iturri erabiltzea, ezagutzak zabal-

tzeko.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Baliabide naturalak egoki erabiltzea guztion erantzuki-
zuna dela ulertzea.
• Lankidetza jokoak.

Ikasten ikasteko gaitasuna.
• Ikaskuntza hobetzeko estrategiak erabiltzea.

• Ikasitakoari buruz gogoeta egitea, erdietsitako lorpenez
jabetzeko.

• Lankidetzan arituz ikastea.
• Adimena sustatzea.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Ondorioak ateratzea, norberaren esperientzietan eta

ezagutzetan oinarrituta.
• Askotariko arazoak ebaztea.
• Adimen emozionala: emozioek banakoen eta pertsonen

jarreran dituzten ondorioak identifikatzea.

Diziplinartekotasuna

Unitate honetan ikasleek planisferio batean koordenatuak
kokatu behar dituzte, eta mapa bat marraztu behar dute. Jar-
duera joriek Matematikarekin zerikusia dute. Unitateak Hiz-
kuntzarekin ere badu zerikusia, hiztegia aberasten eta ahozko
nahiz idatzizko adierazpena hobetzen laguntzen baitu.

Baliabideak

Jo honako web orri hauetara:
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=3290, http://clic.xtec.net
/db/act_es.jsp?id=1086 eta http://www.juntadeandalucia.es
/averroes/ceiphispanidad/Archivos/actividades_tic/Plane-
tas/Geneerak.htm . Web orri hauetan eguzki sistemari buruz-
ko jarduerak daude.
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=2016 eta http://clic.xtec.
net/db/act_es.jsp?id=1065. Web orri hauetan Lurrari buruz-
ko jarduerak daude.
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8. unitatea. Erliebea
Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 130.-133, 136. eta 137. or.
Matematikarako gaitasuna: 134., 135., 138., 139. eta 141. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 128.-141., 144. eta 145. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 128., 129. eta 152.-145. or.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 128., 129. eta 140. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 128., 129., 140. eta 143.-145. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 142., 144. eta 145. or.

Helburuak Ebaluazio irizpideak
Erliebea sortzeko prozesuak ezagutzea.

Ibaien elementuak bereiztea. Isurialde hidrografikoak zer diren
jakitea.

Barnealdeko eta kostaldeko erliebearen formak identifikatzea.
Euskal Herriko erliebea ezagutzea.

Lurzorua sortzeko prozesua ezagutzea.

Ur gabeziaren ondorioak ulertzea.

Eskala kartografikoa erabiltzen ikastea.

Dokumentuetan goiburuak eta orri oinak txertatzen jakitea.
Dokumentuetan zenbakitze automatikoa ezartzea.

Erliebea eratzeko kanpo nahiz barne prozesuak zerrendatzea.

Kanpoko eragile geologikoak izendatzea.

Sumendien zatiak identifikatzea.

Ibaien elementuak zerrendatzea.

Isurialde hidrografikoak zer diren azaltzea.

Euskal Herriko isurialde hidrografikoak zerrendatzea.

Euskal Herriko ibai nagusiak isurialdearen arabera sailkatzea.

Erliebearen formak sailkatzea, barnealdekoak ala kostaldekoak
diren kontuan hartuta.
Euskal Herriko barnealdeko nahiz kostaldeko erliebearen forma
nagusiak identifikatzea.
Euskal Herriko erliebea bereiztea.

Lurzorua sortzeko prozesua azaltzea.

Lurzorua osatzen duten horizonteak izendatzea eta deskribatzea.

Ura planeta osora helarazteko neurriak proposatzea.

Eskala kartografikoaren bidez distantziak kalkulatzea.

Dokumentu bat sortzea, goiburua eta orri oina txertatzea, eta
orrialdeak automatikoki zenbakitzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Erliebearen sorrera.

Ura, paisaian.

Erliebearen formak.

Erliebea, Euskal Herrian.

Lurzorua.

Ura izateko eskubidea.

Eskalak.

Goiburua eta orri oina.
Dokumentuen
zenbakitze automatikoa.

Erliebea sortzeko barne zein kanpo prozesuak
identifikatzea.
Ibaien elementuak bereiztea.

Isurialde hidrografikoak identifikatzea eta deskribatzea. 

Barnealdeko eta kostaldeko erliebearen formak
identifikatzea.
Euskal Herriko erliebearen formak mapan kokatzea.

Lurzoruaren sorrera azaltzea.

Bizitzeko ura beharrezkoa dela eta pertsona guztiek
ura izateko eskubidea dugula onartzea.

Mapan eskala grafikoak eta numerikoak interpretatzea.

Goiburuak eta orri oinak sartzea eta dokumentuetan
orrialdeen zenbakia automatikoki ipintzea.

Erliebea sortzeko eta aldatzeko prozesuak
ezagutzeko interesa.
Ibaiekin zerikusia duten alderdiekiko jakin-
mina.

Erliebearen formak ezagutzeko interesa.

Euskal Herriko erliebearen aniztasunaz ohartzea.

Lurzoruaren kalitateari eustea garrantzitsua
dela ulertzeko interesa.
Planetako hainbat eskualdetan ura
eskuratzeko dituzten arazoei buruzko jarrera
kritikoa izatea.
Mapak zuzen interpretatzeko jakiteko interesa.

Testu prozesadorearen erabilerak ikasteko
interesa.
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Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina

Balioak

Solidaritatea. Ura behar duten pertsona eta izaki bizidun
guztiek ura eskura izan dezaten errazteko ahalegina egin
behar dela ulertzea.
Zentzuzko kontsumoa. Ura erantzukizunez erabiltzeko pre-
miaz ohartzea.

Metodologia

Unitate hau lantzeko, gaiak errazago azaltzeko laminak eta
mapak erabiltzea gomendatzen da, esaterako, sumendi
baten lamina sumendiaren sorrera eta zatiak azaltzeko;
munduko mapa, plaka tektonikoak eta Lurreko eskualde
bolkaniko eta sismiko nagusiak non dauden adierazteko;
Espainiako mapa fisikoa, Espainiako erliebearen formak eta
isurialde hidrografikoak non dauden zehazteko, etab. Lurzo-
ruaren sorrerari buruzko atala lantzeko, lur emankorra
hauskorra dela nabarmentzea komeni da, hau da, oso
mantso sortu, baina erraz suntsitzen dela eta, horregatik,
lurzoru hori babesteko neurriak hartzea ezinbestekoa dela.

Oinarrizko gaitasunen garapena

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Erliebeari buruz-
ko hiztegia ezagutzea eta zuzen erabiltzea. Unitatean landu-
tako kontzeptuak ulertzea, erlazionatzea eta adieraztea.
Txostenak idaztea.
Matematikarako gaitasuna. Sailkapenak egitea. Eskalak
erabiliz, distantziak kalkulatzea.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.
Erliebea sortzeko prozesuak ezagutzea. Espainiako barneal-
deko eta kostaldeko erliebearen elementuak bereiztea. Lurzo-
ruaren eta lurzorua osatzen duten geruzen sorrera prozesuak
ezagutzea.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabil-
tzeko gaitasuna.

• Informazioa interpretatzea, ondorioak ateratzeko.
• Goiburuak eta orri oinak txertatzea; dokumentuak

automatikoki zenbakitzea.
• Eskemak eta laburpenak erabiltzea, edukiak egitura-

tzeko.
• Hainbat informazio iturri erabiltzea, ezagutzak zabal-

tzeko.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Pertsona guztiek, edozein tokitan bizita ere, edateko ura
eskura izateko eskubidea dutela ohartzea.

• Lankidetza jokoak.
• Gatazkak konpontzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna.
• Ikaskuntza hobetzeko estrategiak erabiltzea.
• Ikasitakoari buruz gogoeta egitea, erdietsitako lorpenez

jabetzeko.
• Lankidetzan arituz ikastea.
• Adimena sustatzea.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Ondorioak ateratzea, norberaren esperientzietan eta

ezagutzetan oinarrituta.
• Askotariko arazoak ebaztea.
• Adimen emozionala.

Diziplinartekotasuna

Unitate honek Matematikarekin zerikusia du, elementuak sail-
katzeko eta ordenatzeko jarduerak biltzen baititu, baita dis-
tantziak kalkulatzeko jarduerak ere. Hizkuntzarekin ere badu
zerikusia, hiztegia aberasten eta ahozko nahiz idatzizko adie-
razpena hobetzen laguntzen baitu.

Baliabideak

Jo honako web orri hauetara:
http://cma.aldeae.net/Media/volcan/volcan.swf. Orri honetan
sumendiei buruzko animazio bat dago. 
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9. unitatea. Klima
Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 152., 153., 158. eta 159. or.
Matematikarako gaitasuna: 154.-157. eta 161. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 150.-161., 164. eta 165. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 150., 151. eta 162.-165. or.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 150., 151. eta 160. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 150., 151., 160. eta 163.-165. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 162., 164. eta 165. or.

Helburuak Ebaluazio irizpideak
Eguraldiaren eta klimaren artean zer
desberdintasun dagoen jakitea.
Klima eragileen elementuak bereiztea.

Datu atmosferikoak jasotzeko gailuak eta horien
erabilera ezagutzea. Hondamendi
meteorologikoak bereiztea.

Lurreko zona klimatikoen berri izatea.

Euskal Herriko klimak identifikatzea.

Klimaren eta paisaiaren arteko lotura ulertzea.

Giza jarduerek kliman zer eragin duten jakitea.

Klima aldaketak zer ondorio dakartzan jakitea.

Klimagramak interpretatzen ikastea.

Dokumentuetan taulak sartzen jakitea.

Eguraldi eta klima kontzeptuak definitzea.

Klima elementuak eta klima baldintzatzen duten eragileak zerrendatzea.

Itsasoak kliman duen eragina azaltzea.

Fenomeno atmosferikoak eta horiek eragin ditzaketen hondamendiak
erlazionatzea.
Meteorologoen lana deskribatzea.

Lurreko zona klimatikoak marraztea eta izendatzea.

Euskal Herriko klimak zerrendatzea.

Norberaren herriko klima eta klima horrek paisaian duen eragina deskribatzea. 

Toki bateko klima paisaiaren arabera identifikatzea.

Gizakiek klima nola alda dezaketen azaltzea.

Klima aldaketa geldiarazteko neurriak proposatzea.

Klimagramak zer diren azaltzea.

Klimagramak interpretatzea.

Taula bat sortzea eta datuz betetzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Eguraldia eta klima.

Eguraldia aztertzea eta
adieraztea.

Lurreko klimak.

Klima, paisaia eta gizakia.

Aldaketa klimatikoa.

Klimagramak.

Taulak.

Eguraldia eta klima bereiztea.

Klima elementuak eta klimaren eragileak identifikatzea.

Datu atmosferikoak jasotzeko gailuen funtzioak azaltzea.

Hondamendi meteorologikoak identifikatzea.

Lurreko zona klimatikoak deskribatzea eta kokatzea.

Euskal Herriko klimak identifikatzea.

Klimen eta paisaien arteko lotura azaltzea.

Giza jarduerek kliman dituzten eraginak identifikatzea.

Klima aldaketaren ondorioak ezagutzea.

Klima aldaketari aurre egiteko neurriak proposatzea.

Klimagramak interpretatzea.

Dokumentuetan taulak txertatzea.

Klima baldintzatzen duten eragileak zein
diren jakiteko jakin-mina.

Meteorologoen lanarekiko eta datu
atmosferikoak jasotzeko gailuekiko
interesa.
Euskal Herriko eta munduko klimak
ezagutzeko jakin-mina.

Paisaien aniztasuna aintzat hartzea, eta
giza jarduerek kliman duten eraginaz
konturatzea.
Klima aldaketa eragiten duten jardueren
aurkako jarrera kritikoa.

Klimagramek klima aztertzeko balio
dutela ulertzeko interesa.
Taulak azterketarako tresna gisa aintzat
hartzea.
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Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina

Balioak

Erantzukizuna. Klima aldaketa gizakien erruz gertatzen ari
dela ulertzea, eta aldaketaren ondorioak geldiarazteko
ekintzak abiatzea. 

Metodologia

Eguraldiaren kontzeptua azaltzeko, eta eguraldia eta klima
bereizteko, egun jakin bateko eguraldiaz hitz egin eta aurre-
ko egunetan egin duen eguraldiarekin aldera daiteke.
Datu atmosferikoak jasotzeko neurketa tresnaren bat ikas-
gelara eraman (termometroa, barometroa, etab.), nola fun-
tzionatzen duten eta eguraldiaren azterketan zertan erabil-
tzen diren azaltzeko.
Haurren atlaseko mapak erabili, planetako eta Espainiako
klimak kokatzeko eta azaltzeko.
Haurrak klima aldaketaren ondorio larriz ohartarazi, eta
prozesu hori geldiarazteko premiazko neurriak, banakakoak
nahiz kolektiboak, hartu beharra dagoela nabarmendu.

Oinarrizko gaitasunen garapena

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Klimari buruzko
hiztegia ezagutzea, eta zuzen erabiltzea. Unitatean landuta-
ko kontzeptuak ulertzea eta erlazionatzea.
Matematikarako gaitasuna.

• Datuak tauletan jasotzea.
• Klimagramak interpretatzea.

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.
Elementu eta eragile klimatikoak, kima motak, klimaren eta
paisaiaren arteko erlazioa eta giza jarduerek kliman duten
eragina ezagutzea.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabil-
tzeko gaitasuna.

• Informazioa interpretatzea, ondorioak ateratzeko.
• Dokumentuetan taulak txertatzen eta tauletan datuak

sartzen jakitea.
• Hainbat informazio iturri erabiltzea, ezagutzak zabal-

tzeko.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Klima aldaketa geldiarazteko beharraz jabetzea.
• Lankidetza jokoak.

Ikasten ikasteko gaitasuna.
• Ikaskuntza hobetzeko estrategiak erabiltzea.

• Ikasitakoari buruz gogoeta egitea, erdietsitako lorpenez
jabetzeko.

• Lankidetzan arituz ikastea.
• Adimena sustatzea.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Ondorioak ateratzea, norberaren esperientzietan eta

ezagutzetan oinarrituta.
• Askotariko arazoak ebaztea.
• Adimen emozionala: emozio negatiboen adierazpena

asertzio jarreren bidez modulatzea.

Diziplinartekotasuna

Unitate honek Matematikarekin zerikusia du, datuak tauletan
jasotzeko eta klimagramak interpretatzeko jarduerak biltzen
baititu. Hizkuntzarekin ere badu zerikusia, hiztegia aberasten
eta ahozko nahiz idatzizko adierazpena hobetzen laguntzen
baitu.

Baliabideak

Jo honako web orri hauetara:
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1075. Orri honetan egu-
raldiari buruzko jarduerak daude. 
http://blogdepsociales.blogspot.com/2007/12/actividades-
sobre-el-clima.html. Web orri honek Lurreko zona klimatikoei
buruzko jarduerak eta bideoak ditu.
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10. unitatea. Biztanleria eta ekonomia
Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 170.-173. or.
Matematikarako gaitasuna: 168., 169., 174., 175. eta 177. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 166.-177., 180. eta 181. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 166., 167. eta 178.-181. or.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 166., 167. eta 176. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 166., 167., 176. eta 179.-181. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 178., 180. eta 181. or.

Helburuak Ebaluazio irizpideak
Biztanleriari buruzko hainbat alderdi ezagutzea.

Biztanleria aktiboa eta biztanleria ez-aktiboa bereiztea.
Ekonomia sektoreak ezagutzea.

Euskal Herriko biztanleriaren banaketa ezagutzea.

Euskal Herriko sektore ekonomikoen bilakaera ezagutzea.

Migrazio mugimenduak zer arrazoik eraginak diren jakitea.

Biztanleria piramideak interpretatzen ikastea.

Dokumentuetan grafikoak txertatzen jakitea.

Biztanleria absolutua eta biztanle dentsitatea zer diren definitzea.

Jaiotza tasa eta heriotza tasa zer diren azaltzea.

Barne eta kanpo migrazioak bereiztea.

Biztanleria aktiboa eta biztanleria ez-aktiboa nork osatzen
dituen identifikatzea.
Ekonomia sektoreak zerrendatzea.

Jarduera ekonomikoak sektoreka sailkatzea.

Oinarrizko industria eta ekipo industria bereiztea.

Hirugarren sektoreko lanbideak izendatzea.

Inportazioa eta esportazioa zer diren azaltzea.

Euskal Herriko biztanleria nola banatzen den eta banaketa hori
zer eragileren araberakoa den azaltzea.
Azken mendean sektore ekonomikoek Euskal Herrian izan
duten bilakaera azaltzea.
Migrazioaren kausak azaltzea.

Biztanleria piramide baten datuak interpretatzea.

Datuak biltzea, eta grafiko baten bidez adieraztea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Biztanleria.

Jarduera ekonomikoak.

Biztanleria eta ekonomia,
Euskal Herrian.
Migrazioa.

Biztanleria piramidea.

Grafikoak.

Biztanleria absolutua eta biztanle
dentsitatea zer diren ulertzea.
Toki jakin bateko biztanleria kalkulatzea.

Biztanlerian gorabeherak sor ditzaketen
eragileak azaltzea.
Biztanleria aktiboa eta ez-aktiboa bereiztea.

Lehen, bigarren eta hirugarren sektoreko
lanbideak identifikatzea.
Industria motak azaltzea.

Euskal Herriko biztanleria eta ekonomia
sektoreen bilakaera deskribatzea.
Migrazioak eragiten dituzten arrazoiak
identifikatzea.
Biztanleria piramide bat interpretatzea.

Grafikoak sortzea eta txertatzea.

Toki jakin bateko biztanlerian eragina duten
eragileak ezagutzeko jakin-mina.

Ekonomia sektoreak ezagutzeko interesa.

Euskal Herriko biztanleria nork osatzen duen eta
nola banatuta dagoen jakiteko interesa.

Etorkinei integratzen laguntzea beharrezkoa dela
ulertzeko interesa.
Biztanleria piramideak ulertzeko interesa.

Grafikoak datuak aurkezteko tresna gisa erabiltzea.
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Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina

Balioak

Enpatia. Bestearen lekuan jartzeko gai izatea, haren arazo-
ak eta zer sentitzen duen hobeto ulertzeko.
Berdintasuna. Pertsona guztiek, jatorria, kultura, sexua,
erlijioa edo lanbidea gorabehera, eskubide eta betebehar
berberak ditugula ulertzea. 

Metodologia

Ekonomia sektoreak bereizteko ikasgelara zenbait produktu
manufakturatu eta horiek egiteko erabilitako zenbait mate-
rial eraman daitezke. Halaber, artisauek egindako objektu-
ren bat eta industrian ekoitzitako beste bat eraman daitez-
ke. Hirugarren sektoreak inolako ondasun materialik sortzen
ez badu ere, gizarteak ondo funtziona dezan ezinbestekoak
diren zerbitzu batzuk eskaintzen dituela eta, herri bat zenbat
eta garatuagoa egon, orduan eta hirugarren sektore indar-
tsuagoa duela nabarmendu. Immigrazioa planetako hainbat
eskualderen arteko desorekaren ondorioa dela azaldu, eta
jatorrizko herrialdetik alde egiteko erabakia beharrak era-
ginda eta gogoz kontra hartu ohi dela azpimarratu.

Oinarrizko gaitasunen garapena

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Biztanleriari bu-
ruzko hiztegia ezagutzea, eta zuzen erabiltzea. Unitatean lan-
dutako kontzeptuak ulertzea eta erlazionatzea.
Matematikarako gaitasuna.

• Biztanleriari buruzko kalkuluak egitea.
• Biztanleria mapak eta piramideak interpretatzea.

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.
Biztanleria baldintzatzen duten eragileak ezagutzea. Euskal
Herriko ekonomia sektoreak eta horien bilakaera identifi-
katzea.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabil-
tzeko gaitasuna.

• Informazioa interpretatzea, ondorioak ateratzeko.
• Dokumentuetan grafikoak txertatzea.
• Eskemak eta laburpenak erabiltzea, edukiak egitura-

tzeko.
• Hainbat informazio iturri erabiltzea, ezagutzak zabal-

tzeko.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Etorkinen integrazioa errazteko eta herrialde pobreen
garapenean laguntzeko beharraz ohartzea.

• Lankidetza jokoak.
• Gatazkak konpontzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna.
• Ikaskuntza hobetzeko estrategiak erabiltzea.
• Ikasitakoari buruz gogoeta egitea, erdietsitako lorpenez

jabetzeko.
• Lankidetzan arituz ikastea.
• Adimena sustatzea.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Ondorioak ateratzea, norberaren esperientzietan eta

ezagutzetan oinarrituta.
• Askotariko arazoak ebaztea.
• Adimen emozionala: nork bere burua eta gainerakoak

lasaitzea, pertsonen arteko gatazkek eragindako asaldura
emozionaletan.

Diziplinartekotasuna

Unitate honek Matematikarekin zerikusia du, biztanleria kal-
kulatzeko eta biztanleria piramideak nahiz mapak interpre-
tatzeko jarduerak biltzen baititu. Hizkuntzarekin ere badu
zerikusia, hiztegia aberasten eta ahozko nahiz idatzizko
adierazpena hobetzen laguntzen baitu.
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11. unitatea. Historiaurrea eta Antzinaroa
Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 186.-191. or.
Matematikarako gaitasuna: 184., 185. eta 193. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 182.-193., 196. eta 197. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 182., 183. eta 194.-197. or.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 182., 183. eta 192. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 182., 183., 192. eta 195.-197. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 192., 196. eta 197. or.

Helburuak Ebaluazio irizpideak
Zer motatako iturri historikoak dauden jakitea.

Historiaren aroak identifikatzea.

Paleolito eta Neolito garaiak ezagutzea.

Metal Aroaren etapak identifikatzea.

Erromatarrak iritsi aurretik Iberiar penintsulan
bizi ziren eta penintsula kolonizatu zuten herriak
zein ziren jakitea.

Erromanizazio prozesua ulertzea. Erromatar
gizartearen funtzionamendua ezagutzea.

Egungo gizarteetako esklabotza moduak bereiztea.

Denbora lerroak egiten ikastea.

Dokumentuetan irudiak txertatzen jakitea.

Iturri historikoak identifikatzea.

Historiaurreko eta Historiako aroak izendatzea eta ordenatzea.

Asmakizunak eta aurkikuntzak denboran zuzen kokatzea.

Historiaren aroen hasiera eta amaiera mugatzen duten gertaerak identifikatzea.

Paleolito eta Neolito garaietan gizakia nola bizi zen azaltzea.

Paleolito eta Neolito garaietako asmakizunak eta aurkikuntzak zerrendatzea.

Metal Aroaren etapak deskribatzea.

Erromatarren aurreko herriak mapan kokatzea.

Herri kolonizatzaileak izendatzea, eta iberiar gizarteari bakoitzak zer ekarpen
egin zizkion deskribatzea.
Erromanizazioa zer izan zen azaltzea.

Erromatarrek Euskal Herria nola konkistatu zuten deskribatzea.

Erromatar gizarteko gizaki askeen eta esklaboen arteko desberdintasunak
ezagutzea. Libertoak zer ziren jakitea.
Giza eskubideak zer diren jakitea, eta horietako batzuk definitzea.

Denbora lerroak marraztea eta identifikatzea.

Dokumentu batean irudiak txertatzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Historia aztertzea.

Historiaurrea.

Antzinaroa: erromatarren
aurreko garaia.

Antzinaroa: erromatarren
garaia.

Esklabotza.

Denbora lerroa.

Irudiak.

Iturri historikoak identifikatzea.

Historiako aroak azaltzea.

Paleolitoan, Neolitoan eta Metal Aroan,
pertsonek zer bizimodu zuten jakitea.
Penintsulako erromatarren aurreko herriak kokatzea.

Herri kolonizatzaileak identifikatzea eta iberiar
gizarteari egin zizkioten ekarpenak deskribatzea.

Euskal Herriko konkista eta erromanizazioa azaltzea.

Erromatar gizartearen gizarte klaseak bereiztea.

Erromatar Inperioaren garaiko esklabotza definitzea.

Egungo esklabotza moduez ohartzea.

Denbora lerro bat egitea eta interpretatzea.

Dokumentu batean irudiak txertatzea.

Iturri historikoak eta aroak ezagutzeko 
jakin-mina.

Historiaurrean pertsonek zuten bizimoduarekiko
interesa.
Erromatarrak iritsi baino lehen penintsulan bizi
ziren herriak ezagutzeko interesa.

Erromanizazio prozesua eta haren ondorioak
ezagutzeko jakin-mina.

Errespetua eta defentsa, giza eskubideen aurrean.

Denbora lerroek Historia aztertzeko balio dutela
ulertzea.
Dokumentuei elementu grafikoak gehitzeko interesa.
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Balioak

Askatasuna. Esklabotza modu oro arbuiatzea. Gizakiak
guztiz garatzeko askatasuna behar dutela ulertzea. 

Metodologia

Unitate honetan, arbelean Historiaurreko eta Historiako aro-
ak adieraziko dituen denbora lerro bat marraztea gomenda-
tzen da. Azalpenean zehar, gizakia sortu zenetik gaur egunera
arte, gizakiek beren arbasoen aurrerapenei esker eboluzio-
natu egin dutela eta garatu egin direla azaldu.
Paleolitoko, Neolitoko eta Metal Aroko tresnen irudiak era-
bili aro bakoitzaren ezaugarri bereizgarrien azalpenaren
lagungarri. Iberiar penintsularen erromanizazioa zer izan zen
eta zer ondorio izan zituen azaltzeko, baliagarria litzateke,
esaterako, gaur egun Espainian hitz egiten diren hizkuntza
gehienak Latinetik datozela edo gure legeak erromatar
zuzenbidean oinarritzen direla azaltzea.

Oinarrizko gaitasunen garapena

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Historiaurreari eta
Antzinaroari buruzko hiztegia ezagutzea, eta zuzen erabiltzea.
Unitatean landutako kontzeptuak ulertzea eta erlazionatzea.
Matematikarako gaitasuna. Datak ordenatzea, denbora
kalkuluak egitea, eta denbora lerroak osatzea eta interpre-
tatzea.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.
Historiaurreko eta Historiako aroen ezaugarriak identifika-
tzea. Iberiar penintsulako erromatarren aurreko herriak eta
erromanizazio prozesua ezagutzea.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabil-
tzeko gaitasuna.

• Informazioa interpretatzea, ondorioak ateratzeko.
• Dokumentuetan irudiak txertatzea.
• Eskemak eta laburpenak erabiltzea, edukiak egitura-

tzeko.
• Hainbat informazio iturri erabiltzea, ezagutzak zabal-

tzeko.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Esklabotza modu oro arbuiatzea, eta giza eskubideak
errespetatzea beharrezkoa dela ulertzea.

• Lankidetza jokoak.
Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Ikaskuntza hobetzeko estrategiak erabiltzea.

• Ikasitakoari buruz gogoeta egitea, erdietsitako lorpenez
jabetzeko.

• Lankidetzan arituz ikastea.
• Adimena sustatzea.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Ondorioak ateratzea, norberaren esperientzietan eta

ezagutzetan oinarrituta.
• Askotariko arazoak ebaztea.
• Adimen emozionala: jarrera enpatikoak agertzea.

Diziplinartekotasuna

Unitate honek Matematikarekin zerikusia du, datak ordena-
tzeko, denbora kalkulatzeko nahiz denbora lerroak interpre-
tatzeko jarduerak biltzen baititu. Hizkuntzarekin ere badu
zerikusia, hiztegia aberasten eta ahozko nahiz idatzizko adie-
razpena hobetzen laguntzen baitu.

Baliabideak

Jo honako web orri hauetara:
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/c/04/index.html. Web orri
honetan Historiaurreari, Historiari eta erromanizazioari buruz-
ko edukiak daude.
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12. unitatea. Erdi Aroa
Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 200.-203. or.
Matematikarako gaitasuna: 207. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 198.-207., 210. eta 211. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 198., 199. eta 208.-211. or.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 198., 199. eta 206. or.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 204. eta 205. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 198., 199., 206. eta 209.-211. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 208., 210. eta 211. or.

Helburuak Ebaluazio irizpideak
Erromatarren garaiko Hispaniaren gainbeheraren arrazoiak
identifikatzea.
Hispania bisigodoa ezagutzea.

Al Andalusko historia ezagutzea.

Erresuma kristauen jatorria eta bilakaera ezagutzea.

Arte erromanikoaren eta gotikoaren ezaugarriak bereiztea.

Elkarlanaren onurez ohartzea.

Gure ondare historikoa eta kulturala ezagutzea, eta aintzat
hartzea.
Ikasturtean zehar dokumentuak ordenagailuan lantzeko ikasitako
baliabide guztiak errepasatzea.

Erromatar Inperioa desagerrarazi zuten arrazoiak azaltzea.

Bisigodoak Hispaniara zergatik iritsi ziren azaltzea.

Errege bisigodoen egintza nagusiak izendatzea.

Arte bisigodoaren ezaugarriak identifikatzea.

Al Andalus zer zen azaltzea.

Al Andalusek izan zituen etapak azaltzea.

Erresuma kristauak non eta zergatik sortu ziren identifikatzea.

Erresuma kristauen hedapena azaltzea.

Arte erromanikoaren eta gotikoaren ezaugarriak identifikatzea.

Elkarlanaren abantailak azaltzea.

Hainbat pertsonaren elkarlana eskatzen duten lanen nahiz
jardueren adibideak aipatzea.
Museoetan nolako objektuak dauden eta horiek gordetzeak
zertarako balio duen azaltzea.
Dokumentu bat idaztea, ikasturtean ikasitako baliabideak
baliatuta.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Erdi Aroa: Hispania bisigodoa.

Erdi Aroa: Al Andalus eta erresuma
kristauak.

Erdi Aroaren amaiera.

Elkarlana.

Ondare historikoa eta kulturala.

Idazlanak aurkeztea.

Erresuma bisigodoaren sorrera azaltzea.

Arte bisigodoaren ezaugarri bereizgarriak
identifikatzea.
Musulmanen inbasioaren kausak ezagutzea.

Al Andalusek izan zituen etapak azaltzea.

Iparraldeko erresuma kristauak
identifikatzea.
Erresuma kristauen hedapena azaltzea.

Arte erromanikoaren eta arte gotikoaren
ezaugarriak identifikatzea.
Elkarlanean aritzearen abantailak azaltzea.

Kultura ondarea eta ondare hori gordetzeko
eta erakusteko tokiak identifikatzea.
Lanak idazteko hainbat baliabide
erabiltzea.

Hispania bisigodoaren historia ikasteko
interesa.

Iberiar penintsularen garai
musulmanarekiko jakin-mina.

Erdi Aroaren amaiera adierazi zuten
gertaerak ezagutzeko interesa.

Elkarlana aintzat hartzea.

Gure kultura ondarea gordetzea eta
errespetatzea garrantzitsua dela ulertzea.
Idazlanen itxura zaintzeko gustua.
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Iraupena
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Balioak

Elkarlana. Bakarka lortu ezin daitezkeen helburu asko er-
diesteko elkarlana funtsezkoa dela ulertzea.

Metodologia

Germaniar herriek Hispanian egindako inbasioak Erroma-
tar Inperioaren gainbeheraren ondorio zuzena izan zirela
aipatu ikasleei, bisigodoak Hispanian sartzea inbasioa izan
ez arren; aitzitik, herri hura erromatarrekin elkarlanean ari-
tzen saiatu zen, Hispaniako agintea berreskura zezaten.
Herri barbaro batek Erroma desegin ondoren kokatu ziren
bisigodoak Hispanian.
Musulmanen inbasioa erresuma bisigodoaren barruan boterea
lortzeko sorturiko gatazken ondorioa izan zela azaldu. Al
Andalus erresuma bisigodoaren bizkar hedatu zela adierazi eta,
ondoren, erresuma kristauak, erresuma bisigodoaren oinorde-
koak, Al Andalusen bizkar hedatu zirela. Herrien ezegonkorta-
sun politikoa eta lurraldeak galtzea lotuta daudela ikusarazi.

Oinarrizko gaitasunen garapena

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Erdi Aroari bu-
ruzko hiztegia ezagutzea, eta zuzen erabiltzea. Unitatean
landutako kontzeptuak ulertzea eta erlazionatzea
Matematikarako gaitasuna. Museo batera bisita planifi-
katzea.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.
Iberiar penintsularen Erdi Aroko historia ezagutzea.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabil-
tzeko gaitasuna.

• Informazioa interpretatzea, ondorioak ateratzeko.
• Ikasturtean ikasitako baliabideak erabiltzea, ordena-

gailuan idazlanak egiteko.
• Eskemak eta laburpenak erabiltzea, edukiak egitura-

tzeko.
• Hainbat informazio iturri erabiltzea, ezagutzak zabal-

tzeko.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Elkarlana gizarteko kide guztientzat onuragarria dela
ulertzea.

• Lankidetza jokoak.
• Gatazkak konpontzea.

Giza eta arte kulturarako gaitasuna. Erdi Aroko estilo
artistikoen ezaugarriak identifikatzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna.
• Ikaskuntza hobetzeko estrategiak erabiltzea.
• Ikasitakoari buruz gogoeta egitea, erdietsitako lorpe-

nez jabetzeko.
• Lankidetzan arituz ikastea.
• Adimena sustatzea.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Ondorioak ateratzea, norberaren esperientzietan eta

ezagutzetan oinarrituta.
• Askotariko arazoak ebaztea.
• Adimen emozionala.

Diziplinartekotasuna

Unitate honek Matematikarekin zerikusia du, museo nahiz
parke arkeologiko batera bisita antolatzeko jarduera propo-
satzen baitu. Halaber, Arte Hezkuntzarekin zerikusia du,
Erdi Aroko estilo artistikoen azterketa egiten baitu, eta bai-
ta Hizkuntzarekin ere, hiztegia aberasten eta adierazpena
hobetzen laguntzen baitu.

Baliabideak

Jo honako web orri hauetara:
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/c/04/index.html. Web orri
honetan feudalismoari, errekonkistari eta erlijioei buruzko edu-
kiak daude.




