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                                           proiektuan 
ikaslea da hezkuntzaren erdigunea 
eta izateko arrazoia, ikasteko
prozesuaren protagonista ukaezina. 

Ildo metodologiko berrienak garatzeko 

aukera ematen duelako: askotariko 

adimenak, metakognizioa, lankidetza 

ikaskuntza, PBL edo Problems Based 

Learning delakoa...

Gure ikasleen talentuaren aldeko 

apustua egiten duelako, pertsona 

aktiboak, jakin-min handikoak eta 

ekintzaileak izan daitezen trebatuz.

Sormena

Emozioetan eta balioetan 

oinarritutako hezkuntza sustatzen 

duelako, berdintasunaren eta 

justizia sozialaren euskarri. 

Konpromisoa

Teknologia berriak erabiltzea sustatzen 

duelako, ikasgelaren zerbitzura jarriz 

eta ikus-entzunezko komunikazioaren 

eta kudeaketaren garapena zabalduz.

Ikerketa

             aurrepauso garrantzitsu bat da Pixepolis proiektu 

arrakastatsuak egindako bidean.

Izan ere, proiektu berri honek finkatu egiten ditu guk proposatutako 

hezkuntza berrikuntzarako ildoak, gure ehunka erabiltzaileek balioetsi eta 

bere egiten baitituzte.

Orain ere bidelagun izango duzu Ibaizabal, legediaren aldaketek ezarritako 

jarraibideak aplikatzen laguntzeko, eta etengabe bilakatzen ari den gizarte 

honen erronkei elkarrekin aurre egiteko.

, proiektu berritzaile bat…

Berrikuntza
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Murgildu  
SuperPixepolis 

unibertsoan!

…denontzako proposamen bat

proiektuak ikasleen jakin-mina akuilatzen du eta 
irakasleei laguntzen die beren eguneroko jardunean.

ABERASTASUN 
METODOLOGIKOA 

eskaintzen du, edukiak 

jorratzeko bideen 

artean egokiena 

aukeratzeko.

HEZKUNTZA PROZESUA 
osorik formalizatzen 

du, motibazio fasetik 

hasita ebaluazioraino, 

modu soilean eta 

praktikoan.

Hezkuntza arloko 

CURRICULUMAREN 

INPLIKAZIOAK aurkezten 

eta ordenatzen ditu, 

erraz egokitu daitezen 

irakaskuntza jardunera.

Irakaslea

Ikasleak 

Ikasleen oinarrizko 

gaitasunak indartzeko 

jarduerak proposatzen ditu, 

PROBA NAZIONALAK ZEIN 

NAZIOARTEKOAK egiteko 

prest egon daitezen.

Eta orain...

 IKASKUNTZA AKTIBOA  
ETA LANKIDETZA 

sustatzen dituzten 

erronkak eta ikerketak 

proposatzen ditu.

 ASKOTARIKO LENGOAIAK  

erabiltzen ditu 

(ikus-entzunezkoak, 

teknologikoak…), 

edukiekiko interesa 

pizteko.

Arrazoiketa eta ulermena 

sustatzeko jarduerak 

proposatzen ditu, haien 

ingurua ulertzeko  behar-

beharrezko  

GAITASUN KOGNITIBOAK  

baitira.
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6  Proposamen didaktikoa 

 
Mapa mentala

4 gai multzotan 
banatutaGizarte 

Zientziak

Historia 
interpretatzea,  
oraina ulertzeko bide den 

aldetik, gertakizun 
historikoen arrazoiak eta 

ondorioak aztertuz.

Gizartean 
bizitzen ikastea, 

demokraziaren mekanismoak 
ezagutuz eta bizikidetzaren 

arauak errespetatuz.

IKTak  
erabiltzea,   

informazioa bilatzeko 
baliabide gisa; bai eta, 

geografiari eta historiari 
buruz irakurtzean, idaztean 
eta hitz egitean, gako hitzak 

erabiltzeko tresna  
gisa ere.

Zenbait  
jarrera sustatzea,   

hala nola esfortzua, 
norberarenganako konfiantza, 

izaera kritikoa, ekimen 
pertsonala, jakin-mina, interesa, 

sormena eta izaera  
ekintzailea.

Balioak  
eguneroko bizitzan 

aplikatzea,  
indarra eman diezaieten 
askatasun pertsonalari, 

erantzukizunari, herritartasun 
demokratikoari, elkartasunari, 
tolerantziari, berdintasunari, 

errespetuari  
eta justiziari.
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Eduki 
komunak

Gizartean 
bizitzea

Gure mundu 
hau

Denboraren 
arrastoa

Arlo osorako oinarrizko 
curriculumeko ezaugarriak eta 

teknikak lantzea.

Zenbait informazio iturri  
erabiltzea (testuak, grafikoak, irudiak…), 

unibertsoa, Lurraren adierazpena, 

kontsumo arduratsua, klima aldaketa, 

paisaia eta gizakiak ingurumenean  

duen eragina aztertzeko.

Gizarteko zenbait talderen 
ezaugarriak identifikatzea: espazio 

fisikoaren banaketa; lana eta 

kontsumo ondasunak; gizartearen, 

politikaren eta lurraldearen 

antolaketa; eta gizarteko kideen 

gaitasuna ekimenak aurrera 

eramateko.

Denbora historikoa  

zer den eta nola neurtzen den 

ulertzea eta gertakizun 

historikoak ordenatzea. 

Historiaren bost aldiak 
denboran kokatzea eta  

aztertzea.
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8  Proposamen didaktikoa 

Familia zuhaitza

Aitona-
amonak

Gurasoak

Neba-arrebak
eta ni

4. fitxa

Gizarte Zientzietako 
materialak

0 u 4 -5 or.0 u 4.-5. or.

2. u 27. or.

3 u 44.-45. or.3. u 44.-45. or.

2. u 24.-25. or.2. u 24.-25. or.

4. u 58.-59. or.

3. u 50. or.

6. u 92.-93. or.

1. u 10.-11. or.

6

6. u 100. or.

3. u 48. or.

2. u 29. or.

4. u 67. or.

5. u 80. or. • Bizitoki dudan paisaia:

 mendikoa   a  lautadakoa   a  itsasokoa 

• Marrazkia:
• Elementu naturalak:

 mendia  ibaia

•

3.
 f

it
xa

1. mailako ikaslearentzako materiala
  6 unitateko ikasliburua 

  Izar distiratsuak liburua

  Eranskinak eta ebakigarriak

  Material manipulagarria: fitxak eta trokelak

lautada itsasoa
2. fitxa

1.
 f

it
xa

• Araua: 

• Arau hau zeri buruzkoa da? 

txukuntasuna garbitasuna bizikidetza

• Marrazkia:

ikaslearentzako 
Liburu

 digitala  
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1. mailako irakaslearentzako materiala
  Proposamen didaktikoa

 Abestien eta entzungaien CDa

1. mailako ikasgelarako materiala 

Horma irudiak
 1. Garraiobideak

 2. Eguraldi mapa

 3. Egutegia

 4. Familia zuhaitza

Gizarte Zientziak - Lehen Hezkuntzako 1. maila

1. Garraiobideak

airekoak

uretakoak

lehorrekoak

hegazkina

belaontzia

autobusa

elikopteroahe

taxia

kiahegazkin txikkiagazkin txik

hegazkinahegazki

petrolio ontziaetrolio ontzia

transbordadodorea

kamioiaa

taxiataxia
delta heg

bbiziklet

salgaien 
garraioa

pertsonen 
garraioa

itsasontzia

MU1 MM 19M1931101 UUMUMMM1 MMM9M319M530505105319311053191005053531319M9M 1 MU CSR CCCCCCR CCSR CCCCSCS 1 ES1 EE1SS1 E d 11ddddv indnddndininvv inv inindndddd 1

© EDELVIVES 

hega

trena

gala

yyya

ta

indib

Zientziak - Lehen Hezkuntzako 1. maila

© EDELVIVES · TAMBRE · IBAIZABAL · BAULA

2. Eguraldi mapa

euria hodeiak elurra eguzkia haizea

Gizarte Zientziak - Lehen Hezkuntzako 1. maila

© EDELVIVES · TAMBRE · IBAIZABAL · BAULA

3. Egutegia

UrtarrilaAl As Az Og Or Lr Ig1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

OtsailaAl As Az Og Or Lr Ig
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

MartxoaAl As Az Og Or Lr Ig
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31ApirilaAl As Az Og Or Lr Ig1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

MaiatzaAl As Az Og Or Lr Ig1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

EkainaAl As Az Og Or Lr Ig
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30UztailaAl As Az Og Or Lr Ig1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

AbuztuaAl As Az Og Or Lr Ig
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

IrailaAl As Az Og Or Lr Ig
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

UrriaAl As Az Og Or Lr Ig1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

AzaroaAl As Az Og Or Lr Ig
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

AbenduaAl As Az Og Or Lr Ig
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

guaNeguagua

Udaberria

Uda

Udazkena

AlAl Astelehena
AstelehenaAs AstearteaAz AsteazkenaOg OstegunaOr Ostirala

Lr LarunbataIgg Igandeag ndea

Honako hauek dira asteko egunak:

Gizarte Z

Gizarte Zientziak - Lehen Hezkuntzako 1. maila

DELVIVES · TAMBRE · I
© EDELVIVES · TAMBRE BAIZABAL · BAUL BAULAAULUL

4. Familia zuhaitza

semea alaba

aita

ama

aitona
amona

aitona amona

Lau 

horma irudi  

garrantzi handiko  

edukiekin.

Gizarte  
Zientziak

1 LM
H

Proposamen 

didaktikoa

A
IZ

A
B

A
L

A
B

A
L

ABESTIEN ETA  
ENTZUNGAIEN CDa

I B A I Z A B A L

Gizarte Zientziak1 LM
H

avas · D
ebekatuta dago birsortze laenik gabe. · 

Banake
ta

: G
E. I

-X
XX

Irakaslearentzako liburu digitala  eta beste baliabide batzuk www.superpixepolis.com
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10  Proposamen didaktikoa 

Ikaslearentzako  
materiala I

Ikaslearen liburua lagungarri izango 

zaie, Gizarte Zientzietako hainbat 

eduki eta balio ikasteko.

4  lau  lau

Trotaren
lehen eguna!
T

ZZer l lanbide du Trotak? Markatu.

 irakaslea  sendagilea  

 berriemailea  pilotua  
Sartu objektuak maleta 
barrura.

Zer hiru objektu erakutsiko 
zenituzke zuk gelan?

bost    5

6  sei  sei

Nor da nire kidea?Nor da nire kidea?

Osatu fitxa.1

Adierazi zure kideak aurtengo udan egin duena.2

Nire kidearen izena: 
urte ditu.

Ba al du anai-arrebarik?  Bai  Ez

zazpi    7

NNororrekkkiinnn bizi da nire kidea? Marraztu.3

Hasierako unitatea du 
liburuak hasieran eta 

pertsonaia nagusiak aurkezten 
ditu: Trota, Bruno iloba…

Lehen unitatetik sustatzen da 
lankidetzan ikastea. LMH 1en 

taldea kohesionatzen  
saiatuko gara batez ere, zenbait 

dinamikaren bidez.

pe
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Unitate didaktikoa berdin egituratzen da beti.

Hasteko, motibatzeko irudi bat dago.

Bidaia ona izan!Bida

Z rZer k kaititatiktik irtengo da 
transbordadorea? Idatzi.

Jarri ibilgailu bakoitza dagokion 
tokian.

Non ibiltzen da garraiobide bakoitzaa?
Sartu biribilean.

 lurrean  airean
uretan uretan    

Bazen behinen behin

denboraden

lauurogogu eittaa haamairu    93

Sartu biribilean pastela prestatu duten pertssonak.o

Jarri familiaren argazkia ispiluaren ezkerraldedean.

Egin urtebetetze tarta bat jasotzen duzuneann 

egiten dituzun mugimenduak eta keinuak.

Abesti bat gai 
bakoitzeko, 
unitatean 
landutako 

edukiren baten 
inguruan.

Unitate guzti-guztiek ilustrazio bat 
dute abiapuntu, bai eta hari dagokion 
entzungai bat ere. Ilustrazio horietako 

bakoitzean Trotaren abentura bat 
jasoko da, unitateko edukiei lotutakoa.

Hainbat jarduera proposatzen dira: audio 
jarduerak ahozko ulermena lantzeko, 

eranskailuekin egiteko jarduerak eta, oro har, 
laminaren ulermenarekin lotutakoak.

zaaaa?????? ???

.Bloom-en taxonomiari jarraiki graduatutako jarduerak.

Hirugarren jarduerak 
hezkuntzaren berrikuntzari 
buruzko galdera bat egiten 

 du; laminaren inguruko 

arrazoibideari  
eta analisi bisualari  

buruzkoa edo jarduera 

zinestesiko-
korporala  

izan daiteke.
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12  Proposamen didaktikoa 

Ezagutzen al dituzu garraiobide hauek? Idatzi.1

Zer garraiatzen dute honako ibilgailu hauek? Marggoottuu.2

Nola garraiatuko zenituzke honako salgai hauek? LoLoototuu.3

30    hogeg ita hamarmar

JJar gaititezen abian!

 salgaiak  k  pertsonak

ura altzariak hondarra

1

3

2

4

SSarrrtuu bibiribilean marrazkiko garraiobide bakoitzaa 
dddagagggokkikiiononaren arabera.

33433333

GGaarrrraaioobideek pertsonak eta k salgaaiak
eerrraammmmaten dituzte batetik bestera. Batzuk
eedde oo o bbesteak erabiltzen ditugu, beharren
aaaarraababbera.

hogeita hamaika 

Pertsona bakarra 
edo gutxi batzuk 
garraiatzen ditu.

Pertsona asko 
garraiatzen
ditu.

 Garraiobide 
indibiduala

 Garraiobide 
kolektiboa

DDena aa aldldatzen da

Moztu eta itsatsi irudiak denbora lerro honetan, ordenatuta.1

gun diezazukeen guztia.

 Zer aldatu da denboraren poderioz?

iraggana oraina

ehun eta bat    1

Iddattzzi iraganaaa edo oraina, dagokion lekuan.44

MMarrggottuu ggure garaikoak ez diren objektuak.55

ZZer ttokkittaann ezagut dezakezu hiri baten iragana? Idatzi.66

GGuure iiraraganna objektuen, irudien eta pertsonen bidez ezagutzen du

DDeenbooorra iggaro ahala, gu eta gure ingurua aldatu egiten gara.

 Noollaa aaldatu da hiria denbora igaro ahala?

101

gu.

Letra mota 
eta gidatzeko lerroak  ikasleek irakurketan eta idazketan duten bilakaerara egokitzen dira.

zure iragana ezagutzen lag

data.

hogeita zazpi    27

Irakurri testua, eta jarri eranskailu bakoitza dagokion 

tokian.4

Kaleak etxebizitzek, dendek eta beste eraikin 

batzuek osatzen dituzte. Kale bakoitzak bere 

izena du eta eraikin bakoitzak bere zenbakia.

Asmatzaileen kaleko 2. zenbakian, museo 

bat dago. Hegazkinlarien kaleko 6.ean, 

ogia eros dezakezu; eta 8.ean, liburuak.

Jardueren bidez, 
ikasleak ezagutzak 
eskuratuko ditu. 

koadro batean dago laburtuta bi orrialde 
horietako funtsezko edukia.

ukk 
n 

 3331

Edukiak garatzeko bi orrialdeak 

oso bisualak eta praktikoak dira.

Jarduerak 

 audioekin

Liburuko 

ebakigarriak 
erabiltzeko jarduerak

Ahozko jarduerak 

ahozko 
adierazpena 

sustatzeko 

Liburuko eranskinak 
erabiltzeko jarduerak
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Edukiak biltzen dituzten bi orrialde horien ondoren, 

tekniken eta esperimentu errazen atala 

dugu, dena urratsez urrats azalduta.

Beste atal bat, balioak lantzeko. 

Protagonisten  

istorio batetik abiatuko da (Trota, Bruno...) eta hasierako 

lamina motibatzailearekin lotuta egongo da.

68

Eguraldiaren esploratzaileak 

1 2

Atera kanpora haize orratza, eta ikusi nola 
funtzionatzen duen.

1

43 4

1 2

Zeharkatu lastotxoa eta 
edalontzia broxetaren 

makilatxoarekin.

Sartu makilatxoaren 
oinarrian 

borragoma bat.

Marraztu eta moztu 
hauen antzeko piezak.

Erantsi piezak 
lastotxoari.

Zer egoeratan da baliagarria haize orratza erabiltzea?2

Zer behar dugu?

a haize o
duen.

stotxoa 
roxetar
oarekin

Marraztu eta mozt
ko piez

da balia

Zer diote seinaleek?

34   hogeita hamalau

diote seinal

Margotu 2. fitxako seinaleak goiko hauek 
bezala.

Erantsi makilatxo 
bana seinaleei 
atzealdean.

Jarri seinale 
bakoitza plastilina 
bola batean sartuta.

Zer adierazten dute margotu dituzun seinaleek? 1

Zertarako balio dute zirkulazio seinaleek? Markatu.2

 Zirkulazioa azkartu egiten dute.
 Zirkulazio arauak adierazten dituzte.

1

2 3

Zer behar dugu?

Eguzkia, kontuz ibili 
beharreko laguna

Basamortuko nire 
lagunak dira hauek.

Eguzkiak landareei hazten 
laguntzen die eta osasuntsu 
egoten laguntzen digu guri.

Baina erre ere egiten du! 
Horregatik, geure burua 

babestu behar dugu.

Ikusten duzu? Goitik behera 
estalita ibiltzen dira. 
Bero egiten du ba!

Nolakoa izango litzateke bizitza Lurrean Eguzkirik gabe? Markatu.1

Inguratu Eguzki izpietatik babesteko erabiltzen dituzun objektuak.2

  Izaki bizidun gutxi egongo litzateke. 

  Ez litzateke izaki bizidunik egongo. 

  Eguzkiarekin bezalakoa, baina hotz handiagoa egingo luke.

laurogeita bederatzi 89

olakoa izan

guratu Egu

Izaki b

Ez litza

Eguzk

Zer gertatu da? Azpimarratu.
 Mutilak argia gorri zegoela gurutzatu du errepidea.
 Autoa argia gorri zegoela igaro da.

1

Zer egiten duzu zuk? Adierazi.2

Ez galdu arreta!

hogeita hamabost  35

Kontuz!

 Kontuz gurutzatzen dut bidea, nik nahi dudan lekutik.
 Semaforoek adierazten dutena betetzen dut.
  Alboetara begiratu eta, semaforoari jaramonik egin 
gabe, aurrera egiten dut.

ak 

a 

Praktikarako 
beharrezkoak diren 

materialak.

Liburuak dakartzan 
fitxak eta trokelak 

erabiliko dira.

Praktikarekin lotutako 
galderak

Irudi eta 
entzungai baten 
bidez azalduko 
zaigu eszena.

Balioa ulertzeari eta 
barneratzeari lotutako 

galderak

2
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14  Proposamen didaktikoa 

Addi,i, g g laldderak!erak!A

Osatu garraiobideei buruzko eskema. tO tt1

Lotu bakoitza dagokionarekin.2

ra

herria

hiria

HHoonnaannn kkaaa ookkk hhaahhh uuaaa eeuuu kkeee ddiirriii aarrrar kkkaaakkkk lllaaaa eeellll aaaeeee rrraaa eeerrrr nneeene zzzaaazzzz tttaaaa iitttit aaaiiii kkaaakak:::

zzzeeebbbb

JJarrrrii XX  bat dagokion
lllekkkuaannn. 

4

NNororrk jjjaarrtzen du arriskuan segurtasuna? Inguratuu.5

hogeita hhamazazpi    37

EEEttxxeekekko lanak egiteko, gogoratzen al
zzzazararaaa eeskolan zer ikasi duzun? Zergati

jjj g g

Saalallgaaiiiakak garraiatzen ditu.

Perrrertssooonnak garraiatzen ditu.

Gaaaarrraaaioobide indibiduala.

Gaaaarrraaaioobide kolektiboa.

ik??

KlKlikik b batekin

38    hogeita hemezortzi

Interneterako konexioa duen o ordenagailu 
batekin gauza asko egin dezakegu.

Zertarako erabiltzen duzu ordenagailua? Markatu.111111

 Ez dut inoiz erabiltzen. Etxerako lanak egitteekekoo.

 Bideoak eta filmak ikusteko.  Musika entzuteko.

 Familiakoekin hitz egiteko.  Testuak idazteko.

 Posta elektronikoak idazteko.  Jolas egiteko.

Lan egin Ondo pasatu

uIkasi Elkarrekin komunnikikikata uuu

hogeitta ha hhemeretzi    39

Orrrddennagaaailurik gabe ere gauza berdinak eginn e
ddiittzzaaakka eegggu. 

ZZZerrr ggeerrtta daiteke ordenagailuaren aurrean denboora
llluzzzeaannn egonez gero? Margotu.

2

Zeerrer nnaaahhiago duzu, ordenagailuaren aurrean egonn ala 
laagagaguunnneekin jolas egin? Zergatik? 

3

Lan egin

Ikasi

Ondo pasatuu

Ez da ezer 
gertatzen.

Beste aukera asko
galdu egiten ditut.

Elkarrekinn 
komunikattu

sesei

argotu eskolar
ko bide

na.

MMMaMaMaMarMarMarrg
iristeko

33

mas36  hogeita ham

iristeko
seguruen

Antolatzaile 
bisualak 

 erabiltzen hasiko gara.

Unitate bakoitzaren amaieran, bi orrialde ditugu 

Adi, galderak! izenburupean,  

ikaskuntzaren estandar ebaluagarriak 

oinarritzat hartuta, edukiak ebaluatzeko.

eta hiruhileko bakoitza amaitzean, 

honako atal hauek aurkituko dituzu.

Bi orrialdeko lantegia 
IKTak lanerako erabiltzen 

hasteko

Amaierako jarduera, ikasten 
 ikasteko baliabide gisa 

metakognizioa 
sustatzeko (arrazoibideari buruzko 

arrazoiketa).
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SAPISApolisp

40    berrogeig

r espazio ezagutzen dituzu plano honetan? Idadatzi..Zerr111111111111111

Nor da nire amaren aita?2

Margotu semaforoa oinezkoek
errepidea gurutza dezaketela
adierazteko.

3

1

1
2

43

2

3 4

EEkkiin eetaa ikasi

berroerrogeita batt    41

ZZerrrr ibbbiilggailuk ez ditu pertsonak baino garraiatzenen?
MMaararkkaaatuu.

5

 trreenenaa  itsasontzia  autobusa  hegazkkina

errrar ikikkkinn garaiak traktoreak etorbide zabaalak
aarrtar aalldldeeak metrøa soroak

Inngggurraaatutu hirian ohikoak ez diren elementuak.4

PPennntssasaattu arkitektoa zarela eta
iiikaaastteeetxtxe bat eraiki behar duzulaa.

Erraaaikiki al dezakezu eraikina zuk bakarrik? Zergaatik?k rrik? Z r tik?161111

Zeerrr ggela jarriko zenituzke ikastetxean? Idatzi..7

Lanknkidid tetzazann ikikasasiian kikasa i

42  berr  berrogogeita bi

Aukeratu zuen etxerako lau gela.1

Komuna

Sukaldea

Egongela

Atondoa

Logela

Ikasgela

Erabaki taldekide
bakoitzak zer gela
marraztuko duen.

2

Kartoi mehe handi
batean, taldekide
bakoitzak egokitu
zaion gela marraztu
behar du.

3

Zer behar dugu?Gogoratzen al duzu zer
ikasi duzun etxeei buruz?
Talde txikitan jarrita,
horma irudi bat egingo dugu.

berrogeita hiru    43

EElkkkarr zzaaitez zuri egokitutako gela berdina 
mmmaaarrraaazztu duten beste taldeetako kideekin.

4

AAAddiierraaazzzi egokitu zaizuen gela horrek dituen 
eeeraaabiilleerra guztiak.

5

AAAzzaaldduduu taldekideei zer ikaasi duzun.6

EEgiiin ddduuuzun marrazkiarenn 
aaalbbbboaannn, , idatzi gelaren 
iizizeeennaa eeteta zer funtzio 
dddittuuennn.

7

ZZZororZ riioiononak! Taldean lan eginez, etxeko gelak 
ggoogggoorra ekarri dituzue.

Ekin eta ikasi atalak 
ekimenerako gaitasuna  lantzen du.

Lankidetzarako 

hainbat egitura 
erabiliko dira.

PISApolis atalak proba nazionalak eta 
nazioartekoak egiteko prestatuko ditu ikasleak 

gaitasunen ikuspegitik.

Hiruhileko bakoitzaren amaieran, 
lankidetzan ikasteko lantegi bat dago, 

urratsez urrats azalduta.

LLaLaLan
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16  Proposamen didaktikoa 

Ikasleen liburuarekin batera, Izar 

distiratsuak irakurgaien liburua jasoko duzue, 

unitate bakoitzeko edukiak sakontzeko testu dibertigarri 

eta interesgarrien bidez.

12    hamabi

3333
JuaJuan de la Cierva

Murrtziakoo 

katededralekoo 

kanpapandorrrea

Juann de la Cierva zientzialaria, a
asmatzailea eta hegazkinlaria 
izan zen. Hegazkinlaria izan arren, 
ez zen hodeietan jaioa, Murtzian 
baizi§. Eta gainera, autogiroa, a
ondoren helikopteroaren jatorria 
izan zen gailua, asmatu zuen.

SSevillakko 
GGiraldaa
GGiraldaa

Murtzziako katedrala

Murtziakø katedrala Murtzian
dagø. Hori bai kasualitatea! 
Kanpandorrea du ikusgarriena,, 
Espainiakø bigarren garaiena.
Garaiena Sevillakø Giralda da. Osø 
garaia denez, beheti§ gora begiratzen 
badiozu, atzerantz erorikø zara ia-ia.

hamahiruu    13

MMuurrtzzia zzaporetsua

MMuururu tztzzziaakø Baratza, Espainiakø 
lllurrrrii§§ eemankorrenetakøa da. 
SSeeggurra ibbaikø urez ureztatzen da. 
EEtaaa frrruutta eta barazki gozo-gozoa§ 
eeemmmatteeenn ditu. 

FFruuutaa§§§ eeta barazkia§ 
fffunnntsseeezzkoa§ dira dieta 
mmmeeditterraanearrean eta horixe n
dddaa Esspppaainiakø elikadura ohikoena. 
EEtaaa ggooozzo-gozo-gozoa§ izateaz gain,
ooosøøø oonnnaa§ dira osasunerakø.

ZZeerr iibbaai§ ureztatzen du Murtziakø Baratza?1

AiAipippaatuuu gehien gustatzen zaizkizun barazkia§.22

TTTesttuuuekkin jolaseanTTTesttuuuekkin jolaseanTTTesttuuuekkin jolasean

Hattzak miazkatuko 

dituzu!

24    hogeeita laa lauu

66666
FraFrancisco de Goya

Goyya Prado museoan

Praddo museoa mundu osoan bisita 

gehien jasotzen dituen museoetako 

bat da. Hantxe daude Goyaren eta 

beste margolari askoren margolanak. 

Eta eskulturak ere bai. Batzuetan, 

ilara handiak sortzen dira erakusketak k 

ikusteko. Madrilen dago, ikusi nahi 

izanez gero. Eta ikusi nahi ez baduzu, 

zuretzat okerrago.

Francciisco de Goya marrazkilari eta maargolari 

espainiar bat izan zen. Familien eta errregeen 

eszenak margotu zituen; baita kaleko jejende 

arruntarenak ere; zu eta ni bezalakoennak.

Noizbait bere buruaren  erretratua eree egin 

zuen, hau da, autoerretratua. 

Goyaren artean badira urtaroei lotutaako 

lau margolan ere. Eta horietako 

bakoitzak urte sasoien ohiko gauzak 

ditu margotuta.

hogeita bostt   25

GGoyoyoyareren jjaioterrian

GGoyyaya G y Fuuendeetodos izeneko herri batean jaio zen. Zaragozako 

rrihherrrrh  bbaaat da. Ed ta Zaragoza, berriz, Aragoiko hiri bat. Eta Aragooi 

aiEEspppaE nniaiaann dago. Eta horrela infinitura arte.

Aragoin daude Arago o Piko irinioak. 

Baina Katalunian baleude, 

Kataluniako Pirinioak izango 

lirateke. Pirinioak mendikate bat 

dira. Mendikateak elkarri lotutakko 

mendi garaiek osatzen dituzten 

multzoak dira.

IddattzzI t i zzeerr uurtaro azaltzen den Goyaren margolan 

hhauueeth ue aan..
1

ZZeer uuZe rrtrtaaro falta da? Marraztu koadernoan.

TTesttT uueekiu n jolasean
TesttTT uekkiuu n jolasean

tTTTestuekekiuu n jolasean

Historiako pertsonaia  
baten biografiak emango 
 digu unitate bakoitzeko 

testuen haria.

Tokiak eta 
bitxikeriak

Jolas jarduerak

M

M
d
K
E
G
g
b

MMuurrtzzia zzaporetsu
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JuaJuan de la Ciervaren garaian…J

Juan de la Cierva 
bizi zen garaian 
bazen poeta  talde bat, 
27kkø Belaunaldia esaten a
ziotena. Federicø García 
Lorca zen haietakø bat 
eta Rafael Alberti beste 
bat, baina baziren beste askø ere.

Ikasleen Egoitzan ezagutu zuten n
elkar poeta haietakø batzue§. 
Elkarrekin bizi ziren han mundu 
osoan ezagun bihurtu ziren idazlea§§, 
margolaria§ eta zinema zuzendariaa§§. 
Pixepolisen, agian, ez dute haien 
berriri§ izangø, baina Lurrean 
bai, ziur.

IkasleIk en EEgoitza, 

Madrililen

EEraiikki heegazkkin bat

JJuuaannn ddee la Cierva§ autogiroa asmatu zuen. 
GGuukk ppiinntza batekin egingø dugu hegazkina.

11

BBeeereeizi pintzaren 
bi zatia§.

Marraztu hegoa§ karrtoi 
mehe batean, eta mozoztu.

Itsssatsssii hhegoak pintzaren 
zzaaattietakø batean.

ppAAppaaaA inndu muturrak bi 
botoirekin.

Itsatsi gainean Itsatsi gainean
pintzaren beste zatiia.

Nahi adina jolas zaiteezke 
hegazkinarekin.

1 2

4

6

3

55

EEssskuuaaak erabilizEEssskuuaaak erabiliz
Zer behaarr dugu?

Pertsonaia bizi izandako 
garaiari buruzko testuak

Unitate bakoitza 
amaitzeko, eskulan bat

JuaJuaJuaa

14   hamalau hamabost  15

Baziren majo eta maja esaten zieten gizon-emakume batzuk. Goyak askotanmargotu zituen koadroetan. Eta hala, mundu osoan ezagutarazi zituen.Majjo eta maja haiei ez zieten izen hori jarri atseginak izateagatik, nahiz eta batzuk, agian, hala izango ziren. Madrilgo pertsona ospetsuak ziren, erabiltzen zuten janzkeragatik ezagunak zirenak. Oso 
ezaguna egin zen haien janzkera, eta noble batzuk, 
garai hartako jende boteretsuena, haiek bezala janzten 
hasi ziren.

6   hogeg ita seta s i

GoGoyaren garaian…
G

n 

KometaKo , Goyaa.
a

JJaketa

TxTxalekoa

Gerrikoaa

Galtzatzamotzak

e sareaIleIle

Jakatxoa

Gona

altzerdi zuriakk
GaG

EEginn urtaaroeeii buruzko horma irudi batGGoyyaak bbebeezazala, marraztu zuk ere urtaroak, kartoi mehe batean.

11

EssskuuEs aakkk erabiliz
EEsEsskuuaakak k erabiliz

Zer behaarr dugu?

hogeita zazpi    27

Jararrrriar  zzuurree izena eta horman zintzilikatzea besterik ez 

J

zaio falta!

ZZaatituu kaartoi mehea lau zatitan,  

ZZaZaatituuu kkaartoi mehea lau zatitan, ettaa a iddatzi zati bakoitzean  urtrtaro baten izena.

1

EErabbiilli aldizkarietako eta zure 
EErabbiilli aaldizkarietako eta zuremmaarrazkietako zatiak zzzuhhaitzak apaintzeko.

Marraztu zuhaitz baten silueeta kartoi mehean egindako 
kartoi mehean egindakozati bakoitzean.

Osatu gainerako laukiak elemeentu 

Osatu gainerako laukiak elemeentunaturalekin; erabili petaloakk, hostoak edo harri koskorrakk.

2

4

3

26Irakurketa eta 
irakurmena 

sustatzea Gizarte 

Zientzietako testuetan
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18  Proposamen didaktikoa 

Ikaslearentzako 
materialak II  

Eranskailuak eta ebakigarriak  

jarduerak batzuk egiteko.

0 u 4.-5. or.
0 u 4.-5. or.

2. u 27. or.

3 u 44.-45. or.
3. u 44.-45. or.

2. u 24.-25. or.
2. u 24.-25. or.

4. u 58.-59. or.

3. u 50. or.

5. u 78.-79. or.

6. u 92.-93. or.

1. u 10.-11. or.

6. u 100. or.

3. u 48. or.

2. u 29. or.

4. u 67. or.

5. u 80. or.

Material horiek Ikasleen 
liburuaren osagarriak dira.
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Eskuz maneiatzeko materiala gordetzen duen 

azala, fitxak eta trokelak dituena, 

prozedura batzuk egiteko

Familia zuhaitza

4. fitxa

2. fitxa2. fitxa

1.
 f

it
xa

• Araua: 

• Arau hau zeri buruzkoa da? 

txukuntasuna garbitasuna bizikidetza

• Marrazkia:

na-
nak

k

Neba-arrebak
eta ni

• Bizitoki dudan paisaia:

 mendikoa   a  lautadakoa   a  itsasokoa 

• Marrazkia:
• Elementu naturalak:

 mendia  ibaia

 lautada itsasoa

 hondartza  lakua

• Elementu artifizialak:

3.
 f

it
xa
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20  Proposamen didaktikoa 

Irakaslearentzako
materiala   

112  Proposameoposa en didaktikoa

Edukiak Ebaluazio adierazleak

Paisaia naturala eta hura osatzen duten elementuak. Barnealdeko 
paisaia: mendiko eta lautadako paisaiak. Hidrosfera: ibaiak eta 
lakuak

1. IEa identifikatzen dituen barnealdeko natura ingurunearen 
elementu nagusiak, gertuenekotik abiatu eta urrunekoeneraino, 
behaketaren bidez.

2. Ea identifikatzen duen hidrosfera eta ea izendatzen dituen haren 
masak: lakua eta ibaia.

Paisaia naturala eta hura osatzen duten elementuak. Itsasertzeko 
paisaia Hidrosfera: ur geza eta ur gazia; itsasoak eta ozeanoak

3. Ea identifikatzen dituen itsasertzeko natura ingurunearen 
elementu nagusiak, gertuenekotik abiatu eta urrunekoeneraino, 
behaketaren bidez.  

4. Ea identifikatzen duen hidrosfera eta ea izendatzen dituen haren 
masak: itsasoa eta ozeanoa. 

Paisaia gizatiartuak: paisaia naturalen eta paisaia artifizialen edo 
gizatiartuen arteko aldeak

5. Ea bereizten dituen elementu naturalak eta gizakiak inguruan 
eraiki dituen elementuak, giza jarduera batzuek ingurunean izan 
duten eragina balioztatuz.

Kutsaduraren arazoak eta garapen iraunkorra. Baliabideen erabilera 
arduratsua: murriztu, birziklatu, berreskuratu

6. Ea azaltzen duen gizakion jokabideak natura inguruneari nola 
eragiten dion, ea identifikatzen duen baliabide naturalen erabilera 
iraunkorra eta ea proposatzen dituen gizakion garapen 
iraunkorrerako neurriak, zer eragin positibo ekarriko luketen 
zehaztuz.

Inguruko paisaiak. Informazioa biltzea eta fitxa bat aurkeztea 7. Ea identifikatzen dituen inguruko paisaien ezaugarri eta elementu 
nagusiak.

Ura eta uraren erabilera. Uraren banaketa. Uren arazketa eta 
kontsumo arduratsua 

8. Ea jabetzen den ura gizakiok eta gainerako izaki bizidunek 
bizitzeko ezinbestekoa dugula, ea hartzen duen beharrezko dugun 
ondasun urritzat eta ea arduraz erabiltzen duen. 

3. unitatea. Begira zer paisaia!
PROGRAMAZIOA

Proposamen didaktikoa 113

Ikaskuntzaren estandar ebaluagarriak IL, or.
Gako

gaitasunak AA

1.1.Ea identifikatzen dituen barnealdeko natura ingurune bat 
osatzen duten elementu nagusiak: lautada, harana, mendia, 
ibaia eta lakua. 

46-47

1.2. Ea bereizten dituen barnealdeko paisaia motak, mendikoak 
eta lautadakoak, elementu nagusien bidez (erliebea, klima, 
landaredia, fauna, hidrografia) eta ea ahoz deskribatzen dituen.

47

2.1. Ea jabetzen den naturan ura nola dagoen. 46-47

2.2. Ea identifikatzen eta izendatzen dituen hidrosferako masak: 
ibaia eta lakua.

46-47 IL: 56. or., 1. jar

2.3. Ea identifikatzen dituen ibai baten zati nagusiak. 46 EO: 132. or., 2. jar.

3.1. Ea identifikatzen dituen itsasertzeko natura ingurune bat osatzen 
duten elementu nagusiak: itsaslabarra, hondartza eta uhartea. 

48 IL: 56. or., 2. jar.
IL: 57. or., 4. jar.

3.2. Ea bereizten dituen itsasertzeko paisaia motak, haien 
elementu nagusien bidez: fauna eta landaredia. 

49 IL: 57. or., 4.
EO: 132. or.,

4.1. Ea identifikatzen dituen hidrosferako masak: itsasoa eta 
ozeanoa. 

48 IL: 57. or., 4. jar.
IL: 57. or., 5. jar
EO: 132. or., 3. jar.

4.2. Ea bereizten dituen ur gaziko eta ur gezako ur masak, eta 
ea identifikatzen duen ur geza giza kontsumorako egokia dela.

48 EO: 132. or., 3. jar
EO: 132. or., 4. jar

5.1. Ea bereizten dituen elementu naturalak eta gizatiartuak 
(eraikinak, autoak, parkeak, errepideak, zubiak, tunelak, etab.).

50-51 IL: 57. or., 5. jar
EO: 133. or., 5. jar.

5.2. Ea identifikatzen dituen inguruan agerian ditugun giza 
jarduera batzuk eta ea deskribatzen duen jarduera horiek natura 
ingurunea nola aldatu duten.

50-51 IL: 57. or., 5. jar
EO: 133. or., 6. jar.

6.1. Ea identifikatzen duen gizakion jokabideak natura 
inguruneari nola eragiten dion.

52 EO: 133. or., 7. jar.

6.2. Ea jabetzen den baliabide naturalak modu iraunkorrean 
erabiltzearen beharraz, eta ea proposatzen dituen ingurumena 
hobetzeko neurriak eta jarduerak: zaborra birziklatzea, 
garraiobide publikoa erabiltzea...

53 IL: 56. or., 3. jar.
EO: 133. or, 8. jar

7.1. Ea behaketak egiten eta informazioa prestatzen duen bizi 
den inguruko paisaiaren alderdiei buruz, irudiak, marrazkiak, 
ahozko eta idatzizko iturriak erabiliz 

54 EO: 133. or., 6. jar. 

8.1. Ea jabetzen den ura ondasun urria dela, ez dagoela batean 
eta bestean berdin banatuta eta ea arduraz kontsumitzen duen.

55 EO: 133. or., 9. jar.

8.2. Ea ezagutzen dituen edateko ura eskuratzeko eta hondakin 
ura arazteko prozesuak.

55 EO: 133. or., 10. jar.

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA

OHARRA:   IL: Ikaslearen liburua EO: Ebaluazio osagarria (proposamen didaktikoa)

114  Proposamep n didaktikoa 

3. unitatea. Begira zer paisaia!

A

Barnealdeko paisaiarekin lotutako kontzeptuak: mendia, 
ibarra, ibaia, lakua, lautada.

Itsasertzeko paisaiarekin lotutako kontzeptuak: itsasoa, 
ozeanoa, hondartza, uhartea.

Paisaia eraldatzearekin lotutako kontzeptuak: itsasargia, 
zubia, tunela, errepidea, elementu naturalak, elementu artifizialak.

Kutsadurarekin lotutako kontzeptuak: hondakinak, zikintzea, 
birziklatzea, murriztea, berrerabiltzea.

METODOLOGIA ETA IKASTEKO ZAILTASUNAK

Unitateari ekiteko, galdetu ikasleei ea zer alde dagoen mendian 
eta itsasoan ikus daitezkeen gauzen artean. Ondoren, lotu 
barnealdeko eta itsasertzeko paisaiekin eta horien elementuekin.

Paisaia motak ikusi ondoren, aipatu gizakiak paisaiari nola eragiten 
dion eta nola eraldatzen duen. Azaldu ikasleei zer ondorio 
kaltegarri ekartzen dizkieten eraldaketa horiek ekosistema 
horretako izaki bizidunei.

Amaitzeko, hitz egin ingurune naturalaren kutsadurari eta ez 
kutsatzeko egin ditzakegun ekintzei buruz. 

Itsasertzeko eta barnealdeko paisaien elementuen arteko aldeak 
ulertzeko orduan sor daitezke zailtasun nagusiak. Horiek ulertzen 
laguntzeko, irudiak erabil ditzakegu edukiak azaltzean eta 
maketak diseina ditzakegu.

Zailtasunak sor litezke birziklatu, berrerabili eta murriztu 
kontzeptuak bereizteko ere. Adibide errazak eta egunerokoak 
ugari proposatu behar zaizkie kontzeptuak nahas ez ditzaten.

ANIZTASUNARI ARRETA

Finkatzeko

Paisaia kontserbatzera bideratutako ekintzetan sakontzeko, esan 
ikasleei asmatzeko ipuin ilustratu bat. Protagonista «paisaiaren 
zaintzailea» izango da eta jendeari paisaiari kalterik ez egiteko
zer egin behar den irakatsiko dio. 

Sakontzeko

Azaldu ikasleei paisaiaren eraldaketa guztiak ez direla 
kaltegarriak. Batzuetan, ingurumena errespetatzen duten 
eraldaketak egiten dira, ingurumena babesteko eraldaketak, 
hain zuzen; adibidez, suebakiak.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Ideiak ahoz eta idatziz zuzen adieraztea Hizkuntza arloekin dago 
lotuta.

Paisaia eta haren formak eta elementuak hautematea eta 
irudikatzea, batetik Matematikarekin eta, bestetik, Plastikarekin 
eta Gorputz Hezkuntzarekin daude lotuta.

Paisaiaren kontserbazioa eta ur kontsumoa murriztea Natura
Zientziekin daude lotuta.  

BALIOAK ETA JARRERAK

Ura ondasun urritzat hartzea. 
Emprender acciones para reducir el consumo de agua 
y comprender que es un bien escaso necesario para la vida.

Ingurumena kontserbatzearen garrantziari balioa ematea.
Garapen iraunkorrarekin lotutako ekintzak egitea.

IKT-AK ERABILTZEA

Unitate honetan, itsasertzeko eta barnealdeko paisaiaren irudiak 
bila ditzakete irudien bilatzaile batean, adibidez Google, betiere, 
heldu baten zaintzapean.

GURASOEN ESKU HARTZEA

Gurasoek txangoak egin ditzakete seme-alabekin bizi diren 
udalerrian dituzten paisaia motak ikus ditzaten. 

Paisaia eraldatzearekin lotutako jarduerak egiten ere lagun 
diezaiekete, haien udalerrikoa nola aldatu den kontatuta.
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Unitateari ekiteko, lehen jardueraren enuntziatua isilik irakurtzeko 
eskatuko diegu ikasleei. Ondoren galdetu egingo diegu ea zer 
ulertu duten eta horrela egingo dugu hurrengo jardueretan ere.

Taldean irakurtzen jarraituko dugu intonazioa, erritmoa eta 
etenaldiak lantzeko. La leyenda del Drago (Susaeta, 2012) 
liburua unitateko edukiekin lotuta dago eta egokia da aipatutako 
alderdiak lantzeko. 

Testua irakurri ondoren, kontakizunaren zentzu orokorra 
ulertzeko gaitasuna landu behar da. Horretarako, eskatu
 testua irakurri duen ikasleari azal dezala kontakizunaren edukia 
argi eta besteek ulertzeko moduan. Ondoren, gainerako ikasleek 
irakurritakotik zer ulertu duten azaldu behar dute. Azkenik, 
kontakizunetik gehien eta gutxien zer gustatu zaien galdetuko 
diegu.

Aurreko liburua erabiliz, testuen ideia nagusia identifikatzea 
ere lan daiteke. Horretarako, ikasleei pasarte labur bat irakurtzeko 
eta, ondoren, garrantzitsuena iruditu zaien hori azpimarratzeko 
esango diegu. Ondoren, erantzunak partekatu eta esango diegu 
azal dezatela ahoz ea zergatik iruditu zaien ideia hori dela 
nagusia.

Antolatu bisitaldi bat ikastetxeko liburutegira eta, ahal bada, baita 
udalerrikora ere. Bisita egin aurretik, liburutegiko jokabide 
arauak irakatsi behar zaizkie. Hara iristean, liburu bat 
mailegatzeko zer urrats eman behar diren eta liburuak nola 
antolatuta dauden azalduko diegu eta udalerriko liburutegira 
joanez gero, han egiten dituzten jardueren berri emango diegu 
(irakurle klubak, ipuin kontaketak, etab.).

Irakurzaletasuna sustatzeaIrakurzaletasuna sustatzea

BaliabideakBaliabideak

Superpixepoliseko materialak

- Jarduera elkarreragileak

- Dokumentu didaktikoak

12.-15. orrialdeak

Beste material batzuk

Anaya, 2012, umeekin 
natura babesteko egin daitezkeen jarduerak biltzen dituen liburua 
da. Gainera, gurasoentzako eta irakasleentzako oharrak ere 
baditu. 

Web baliabiadeak

Honako esteka honetan, mundu osoko paisaien argazki 
ikusgarriak ikus daitezke. 

http://link.edelvives.es/rjbrz     

Honako esteka honetan, mundu osoko paisaien puzzle birtualak 
daude.

http://link.edelvives.es/qglzf

Programazioak taulatan jaso dira, eta bateratuta 

adierazten dituzte unitate bakoitzean landutako edukiak, 

ebaluazio irizpideak, ikaskuntzaren estandar ebaluagarriak, 

gako gaitasunak eta askotariko adimenak.

Horiez gain, beste hainbat 
alderdi jasotzen dira, hala nola 
aniztasunari arreta, lexikoa, 

IKTak erabiltzeko eta 
irakurzaletasuna sustatzeko 
iradokizunak, beste baliabide 

batzuk...

Ikaskuntzaren estandarrak 
ikaslearen liburuko Adi, galderak!  
atalean eta proposamen didaktiko 
honetako ebaluazio osagarrian 

ebalua daitezke.

LEXIKOA

. jar.
, 2. jar.

j

Ebaluazazioioaoaaa

IL: 56. or., 1. jar.

IL: 57. or., 4. jar.

IL: 57. or., 4. jar.
EO: 132. or., 1. jar

IL: 56. or., 1. jar

MAIATZTZAZA EKAINA

Orrialde hauetan, 

ikaskuntzaren 
estandar 

ebaluagarriak  

ebalua daitezke.
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Orrialdeak Zereginak AA

44-45 Banaka  Pentsatu itsasertzean bizi diren hiru animalia eta animalia horiek bizikide dituzten 
gizakiak eraikitako hiru elementu. Marraztu eta idatzi bakoitzaren izena. 

46-47 Banaka Azaldu zure herriaren inguruko ibai batek jaiotzen denetik itsasoratzen denera arte 
egiten duen ibilbidea eta aipatu barnealdeko paisaiako zer elementutatik igaro daitekeen.

Banaka  Adierazi ikaskideei barnealdeko erliebeko elementuak. Besoak bakarrik erabil 
ditzakezu. Adibidez, egin sigi-saga eskuekin ibai bat adierazteko; marraztu uve bat ibar bat 
adierazteko; mugitu uhinen moduan itsasoa adierazteko eta abar. 

48-49 Ikastalde osoa  Egin gogoeta eta pentsatu zer gertatuko litzatekeen ibairik ez balego. Zertan 
aldatuko litzateke gure bizimodua? Nondik eskuratuko genuke edateko ura?

Banaka  Marraztu uretan edo ur inguruan bizi beharra duten bost animalia. 

Binaka  Antzeztu zure ikaskidearekin elkarrizketa bat. Hortzak garbitzean ur asko xahutu  
duen norbaitekin izandako elkarrizketa izango da. Saiatu ikaskideari ur gutxiago 
kontsumitzearen garrantzia ikusarazten. 

50-51 4naka edo 5naka  Marraztu eta ebaki hiru elementu natural eta beste hiru gizakiok 
sortutakoak. Trukatu ikaskideekin, itsatsi DIN A4 orri batean eta sortu zure paisaia 
gizatiartua. 

Ikastalde osoa  Sortu paisaia gizatiartuak eta paisaia naturalak identifikatzeko bide seinaleak 
edo sinboloak. 

52-53 Ikastalde osoa  Ekarri gelara gailu, objektu edo jostailu hautsiren bat eta, denen artean, 
berrerabili denbora luzeagoan erabilgarria izan dadin. 

Banaka  Egin elkarrizketa bat familiakoei eta galdetu ea birziklatzeak zer esan nahi duen 
eta ea zer ekintza egiten duten ingurumena zaintzeko. 

4naka edo 5naka  Adostu taldekideekin ur gutxiago kontsumitzen eta jolastokiko garbiketaren 
gastua murrizten laguntzeko ikastetxeko hiru arau.

54-55 Ikastalde osoa  Hausnartu taldean ea basamortuan edo ibairik igarotzen ez den lekuetan bizi 
direnek nola eskuratzen duten ura. Kontatu ikaskideei.  

4naka edo 5naka  Egin horma irudi bat taldean. Bi paisaia azalduko dira: bata, oso zikina, 
hondakinez eta gizakion elementuz betea egongo da eta, bestea, garbi-garbi eta elementu 
artifizialik gabe. 

56-57 Banaka  Imajinatu egun zoragarri bat igarotzen ari zarela hondartzan, familiarekin. Itxi 
begiak eta pentsatu inguruan dituzun elementuetatik zein diren gizakiek sortutakoak. 
Kontatu ikaskideei ere. 

Banaka  Urrezko hiru arauen abestia. Sortu ingurumenarekiko begirunea sustatuko duen 
abesti bat. Birziklatu, berrerabili eta murriztu hitzak izan behar ditu. Abestiaren leloak 
urrezko hiru arauak aipatu behar ditu.

Proposame

Edukiak: Begira zer paisaia!

AA Zereginak

Aurkitu aldeak

4naka edo 5naka  Aurkitu hirien eta paisaia naturalen arteko aldeak eta hitz egin horiei buruz gainerako  
taldeekin.
Ondoren, idatzi aldeak koadernoan eta idatzi ea non bizitzea gustatuko litzaizuekeen: hiri batean, herri 
batean edo paisaia natural batean.

Banaka  Identifikatu pertsonek paisaia batean sortutako elementuak eta azaldu zer funtzio duten. 

Marrazkia

4naka edo 5naka  Marraztu gizakiak eginiko elementu bat duen paisaia natural bat. Eman ikaskideari
eta hark gizakiak eginiko elementua zein den asmatu beharko du. 

Maketa plastilinaz

4naka edo 5naka  Egin maketa bat. Paisaia natural bat eta paisaia gizatiartu bat izan behar ditu.

Entzunaldi aktiboa eta eztabaida 

4naka edo 5naka  Entzun Vivaldiren Udaberriaren lehen mugimendua eta, ondoren, musika elektroniko edo 
dance musikako abesti bat (adibidez, We are the robots, Kraftwek taldearena).
Egin hausnarketa ikaskideekin batera:

Zeinek deskribatzen du paisaia natural bat? Eta zeinek paisaia gizatiartu bat? 
Zer musika tresnak adierazten du elementu bakoitza?
Paisaia horiek nolakoak direla irudikatzen duzu? Itxi begiak eta deskribatu.  

Adierazi mimika bidez

4naka edo 5naka  Adierazi gorputz mugimenduen bidez paisaia natural bat zeharkatzen duen errepide bat 
eraikitzeko lanak. Talde batek elementu naturalak adieraziko ditu eta, besteak, gizakion ekintzak.

Hausnarketa-eztabaida-bozketa 

4naka edo 5naka  Egin gogoeta eta pentsatu zer galdu eta zer irabazi duen gizakiak paisaia naturala 
eraldatuta. Talde bakoitzak paisaia naturalak zaintzeko eta errespetatzeko hiru proposamen egingo dizkie 
gainerako ikaskide guztiei eta bozketa egin ondoren, hiru onenak aukeratuko dituzte. 

Arrazoitu

4naka edo 5naka  Imajinatu Diputatuen Kongresura zoaztela. Une horretan bertan, mehatxatutako espezie 
askoren bizileku den parke natural bat zeharkatuko duen autobia bat eraiki edo ez erabakitzen ari dira.
Eman argudioak hain toki ederrean errepide bat eraikitzea ez dela ideia ona ikusarazteko.

Askotariko adimenen paletaa

118  Proposame PropProposamen didaktikn didaktikoaoa 

3. unitatea. Begira zer paisaia!

KIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea 
gomendatzen da, zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, 

helburuak lortzeko zer jakin behar duten eta, unitatea amaitzean, zer-
nolako aurrerapenak egin dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasis lortzeko, honako 
egitura hauek erabiliko dira.      

Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan edo dokumentu 
didaktiko digitaletan dago egituron deskribapena.     

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 44 eta 45

Orri birakaria 46, 47, 50 eta 51

Hiru minutuko etena 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53 eta 54

Arkatzak erdira 48, 49, 52, 53, 56 eta 57

Hitzen jokoa 46 eta 47

Binaka 54 eta 55 

Lankidetza egitura espezifikoak Orrialdeak

Zenbakia 46, 47, 52 eta 53

Zenbaki berdinak elkarrekin 48, 49, 50, 51,
56 eta 57

Bat guztiongatik 55

Lauko kontzeptuen mapa 56

Galderen katea 56

Hobe elkarrekin 45

Hasierakoa Amaierakoa

balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

Ea identifikatzen ditudan lautada, harana, mendia, ibaia eta lakua barnealdeko paisaia batean.

Ea bereizten ditudan barnealdeko paisaia motak, mendikoak eta lautadakoak, elementu nagusien 
bidez (erliebea, klima, landaredia, fauna, hidrografia) eta ea ahoz deskribatzen ditudan.

Ea jabetzen naizen naturan ura nola dagoen.

Ea identifikatzen eta izendatzen ditudan hidrosferako masak: ibaia eta lakua.

Ea identifikatzen ditudan ibai baten zati nagusiak.

Ea identifikatzen ditudan itsasertzeko natura ingurune bat osatzen duten elementu nagusiak: 
itsaslabarra, hondartza eta uhartea. 

Ea bereizten ditudan itsasertzeko paisaia motak, haien elementu nagusien bidez: fauna eta landaredia

Ea identifikatzen ditudan hidrosferako masak: itsasoa eta ozeanoa. 

Ea bereizten ditudan ur gaziko eta ur gezako ur masak, eta ea identifikatzen dudan ur geza giza 
kontsumorako egokia dela.

Ea bereizten ditudan elementu naturalak eta gizakiak eraiki dituenak (eraikinak, autoak, parkeak, 
errepideak, zubiak, tunelak, etab.).

Ea identifikatzen ditudan inguruan agerian ditugun giza jarduera batzuk eta ea deskribatzen dudan 
jarduera horiek natura ingurunea nola aldatu duten.

Ea identifikatzen dudan gizakion jokabideak natura inguruneari nola eragiten dion.

Ea jabetzen naizen baliabide naturalak modu iraunkorrean erabiltzearen beharraz, eta ea 
proposatzen ditudan ingurumena hobetzeko neurriak eta jarduerak: zaborra birziklatzea eta abar.

Ea behaketak egiten eta informazioa prestatzen dudan bizi den inguruko paisaiaren alderdiei buruz, 
irudiak, marrazkiak, ahozko eta idatzizko iturriak erabiliz 

Ea jabetzen naizen ura ondasun urria dela, ez dagoela batean eta bestean berdin banatuta eta ea 
arduraz kontsumitzen dudan.

Ea ezagutzen ditudan edateko ura eskuratzeko eta hondakin ura arazteko prozesuak.

1: Ez dakit.  2: Badakit zerbait.  3: Nahiko ondo dakit.  4: Oso ondo dakit.
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IKT tailerra

SARTU WEBGUNE BATEAN:  PAISAIEN PUZZLEAK

Helburuak

Interneten nabigatzea: sartu paisaiarekin lotutako umeentzako webgune batean.

Sagua eta teklatua erabiltzea.

3. unitatean, Begira zer paisaia!, paisaia natural eta artifizial motak ikasiko ditugu; bai itsasertzekoak, bai 
barnealdekoak. Horrez gain, naturaren kontserbazioaren eta garapen iraunkorraren gaia ere landuko dugu. Urrezko 
hiru arauak ere ikasiko ditugu.

Unitate honen bidez lortu nahi dugun helburuetako bat ikasleek paisaia zaindu beharreko elementutzat hartzea da; 
gizakiok eta gainerako bizidunok beharrezko dugun ondasun natural gisa, alegia. Edukiak sakontzeko eta ikasleek 
paisaia enblematiko batzuk ezagutzeko, paisaiei buruzko puzzle interaktiboak dituen webgunean sartzea proposatzen 
dugu.

Webgune horretan bertan, puzzlea osatuta inprima daiteke, horrela, jolasean hasi aurretik ikasleei puzzlea inprimatuta 
eman ahal izateko. Jolasten ari garen bitartean miniaturan ikusteko aukera ere badago.

Interneten sartu eta helbide barran helbide hau idazteko esango diegu:

http://link.edelvives.es/qglzf

Sartu hor eta webgunea zertan datzan azaldu ondoren, jarduera egingo dugu.

1 Hautatu zer puzzle egin nahi dugun.

2 Aukeratu hasteko aukera. Piezak saguaren bidez mugitzen dira eta biratu ere egin daitezke, teklatuko lau teklen 
bidez. Goiko aldean,  aukerari klik egiten badiogu, puzzlea osatuta ikusiko dugu.

Adibidea

Unitate bakoitzaren 
programazioa, lankidetza 

ikaskuntza oinarritzat 
hartuta.

LAN

U it

n didaktikoa 117

Askotariko 
adimenen 
paleta bat  

unitateko

Hezkuntza berrikuntza 

sustatzeko iradokizunak

Askotariko adimenak 
garatzeko jarduera 

iradokizunak, ikaslearen 
liburuko orrialde bikoitzeko

IKTen lantegia unitate 
bakoitzaren 

programazioaren 
ondoren eta PBL  

(Problem based learning) 
proposamen bat, 

hiruhilekoko 
programazio bakoitzean

bai
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Gizarte Zientziak 1

3. UNITATEA

GoazG hen hondadd rtzazara

48    berrogeita zortzi

Ebaki eta itsatsi itsasertzeko paisaiaren elementuak.1

Kopiatu hitz bakoitza dagokion tokian.2

Zer ur edaten dugu pertsonok? Azpimarratu.3

Ibaietako     gazia      Itsasoetako     geza

itsaslabarra hondartza uhartea

  eta ozeanoetakoako
ura  da.

 eta
lakuetako ura  da.

Itsasokoa  Etxeko txorrotakoa  Botilako ura

gezageza

ARDUERAK

Finkatzeko 

Azpimarratu itsasertzeko paisaiaren elementuak.

   lakua   itsasoa   mendia   hondartza 

Aipatu itsasertzeko paisaia batean ikus ditzakegun animalia bat eta 
landare bat.

Sakontzeko

Ikertu zer diren lurmutur bat eta badia bat. Kopiatu definizioak 
koadernoan eta hitz egin gelan ikaskideekin.

JA

Fink

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

naturan ura non dagoen. Idatzi erantzun guztiak 
arbelean.

1. JARDUERA: jarduera egin ondoren, eskatu ikasleei 
azaltzeko irudietan ikusi dituzten aldeak.

JARDUERA: Izan al zara inoiz hondartza, uharte 
edo itsaslabar batean? Azaldu nolakoa zen zu 
izandako tokia.

2. JARDUERA: jarduera egin ondoren, eskatu ikasleei 
esateko itsaso, ozeano, ibai edo laku baten izena.

  JARDUERA: azaldu ur gezatan bizi diren animaliak 
eta landareak, guri berdinak iruditu arren, oso 
desberdinak direla ur gazitan bizi direnekin 
alderatuta. Ur gezatako arrainak hil egiten dira 
itsasoan, eta alderantziz.

3. JARDUERA: jarduera egin ondoren, bota honako 
galdera hau: Eta zaldiek, zakurrek eta katuek zer 
ur edaten dute? Nabarmendu itsasoko animaliek 
izan ezik, gainerako animaliok, izan uretakoak edo 
lurrekoak, ur geza behar dugula bizitzeko.

4. JARDUERA: jarduera amaitu ondoren, galdetu 
ikasleei ea ezagutzen duten bestelako itsasertzeko 
paisaiarik eta ea nolakoak diren.

5. JARDUERA: eskatu ikasleei azaltzeko zergatik 
sartu dituzten biribilean izaki bizidun horiek eta zer 
ingurunetakoak diren.

izendatzeko eta arrazoitzeko uharte batera iristeko 
erabil ditzaketen garraiobide guztiak.

EDUKIAK 

Paisaia naturala eta hura osatzen duten 
elementuak. Itsasertzeko paisaia. Hidrosfera: ur 
geza eta ur gazia; itsasoak eta ozeanoak.

ItsasoetakoItsasoetako

gaziag i

IbaietakoIb i k

Gizarte Zientziak 1

2. UNITATEA
Sartu biribilean marrazkiko garraiobide bakoitza 
dagokionaren arabera.

334433333

Garraiobideek pertsonak eta k salgaiak
eramaten dituzte batetik bestera. Batzuk 
edo besteak erabiltzen ditugu, beharren 
arabera.

hogeita hamaika   31

Pertsona bakarra 
edo gutxi batzuk 
garraiatzen ditu.

Pertsona asko 
garraiatzen
ditu.

 Garraiobide 
indibiduala

 Garraiobide 
kolektiboa

BALIABIDEAK

Honako esteka honetan daude laburtuta garraio 
publikoa erabiltzeak dituen abantailak.
http://link.edelvives.es/iofee

Simplemente ciencia bildumako «Transporte 
terrestre», «Transporte marítimo» eta «Espacio», 
(Everest, 2008) garraiobideen inguruko gidaliburu 
interesgarriak dira.

B

Hon

GAKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

  Ea erabiltzen duen Internet garraiobide publikoak erabiltzeak 
ingurumenari dakarzkion onurak ikertzeko. 

Bilatu Interneten garraiobide publikoak erabiltzeak dituen 
onurei buruzko informazioa. Idatzi koadernoan eta hitz egien 
gelan horiei buruz. Ondoren, eskuratutako informazioarekin, 
ikasle guztiek horma irudi bat egingo dute eta hor adieraziko 
dute zergatik erabili behar dugun garraio publikoa ahal dugun 
guztietan. Gelan zintzilika jarriko dugu horma irudia.

Ea ikasten duen metroko planoarekin orientatzen.

Eraman gelara metroko planoak, eta irakatsi ikasleei planoan 
nola orientatu behar den. Azaldu zer esan nahi duen sinbolo 
bakoitzak eta zer egiten behar duten metroan galduz gero.

G

Ea

ABESTIEN ETA ENTZUNGAIEN CD-A, 8. pista

HORMA IRUDIAK, 1. Horma irudia: 
Garraiobideak

ROIEKTUKO MATERIALAKPP

ankidetzan ikastea 

HIRU MINUTUKO ETENA  egituraren bidez, azaldu bi 
orrialdeetako edukiak. 

Talde bakoitzak galdera bat egin dezake.

Jarduerak. Erabili ORRI BIRAKARIA  egitura jarduerak 
egiteko. Ikasle batek idatzi egingo du eta besteek 
begiratu egin behar diote ondo ari ote den ikusteko eta, 
behar izanez gero, zuzendu. Bateratu denek emandako 
informazioa ZENBAKI BERDINAK ELKARREKIN
egiturarekin.

ertsonen arteko adimena
Azaldu ikasleei, nola munduko toki batzuetan ez duten 
garraiobiderik, ez publikorik, ez pribaturik, eta ume 
askok kilometroak egiten dituztela oinez ikastetxera 
joateko. joateko

LLaLLaL

PPPPP
A

HEZKUNTZA BERRIKUNTZA

1   Orrialde bikoitzetan jasotako edukiak

2   Iradokizun metodologikoak

3   Aniztasuna lantzeko jarduerak

4   Gako gaitasunak eta askotariko adimenak garatzeko beste jarduera batzuk

5   Erabilgarri izan daitezkeen proiektuko material guztiak, orrialde bikoitz bakoitzari lotuta

6   Edukien ustiaketa, hezkuntza berrikuntza ardatz hartuta (lankidetza ikaskuntza,  
askotariko adimenak, metakognizioa, antolatzaile bisualak, pentsamendu trebetasunak…)

7   Erabil daitezkeen beste baliabide batzuk

1

2

3 4

5

6

7

Urratsez urrats, unitate bakoitzaren 

ustiaketa didaktikoa

Proposamen didaktikoa 97

Eta gainera: 
proiektuko audio guztien 

transkripzioa, erantzunak eta 
abar
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132  Proposamen didaktikoa

Gizarte Zientziak 1

3. UNITATEA 
Adi, galderak!erak!A

Osatu barnealdeko paisaiaren elementuak.1

Idatzi itsasertzeko paisaiaren elementuak zein diren.2

56    berrogeita hamasei

Azpimarratu natura babesten duten ekintzak.3

Gauzak birziklatzea eta berrerabiltzea.
Argi guztiak piztea. Garraio publikoa 
erabiltzea. Zaborrak itsasora botatzea.

Alde guztietatik urak inguratutako lurra:  
.

Itsasoak bustitako eta hondarrez osatutako 
itsasertzaren zatia: .

Honako elementu hauek izaten ditu:

iii

mmm lll

iii lll

EBALUAZIO OSAGARRIAE

1 Begiratu  honako paisaia hauei, eta esan ea itsasertzekoak edo B
barnealdekoak diren. Azaldu zure hitzez nola iritsi zaren 
ondorio horretara.

a) b)

c)

2 Adierazi ibaiaren zati bakoitza irudian non dagoen.

Goiko ib

Erdiko ib

Beheko 

3 Sartu biribil hori batean ur gazia eta biribil urdin batean ur geza.

itsasoa    ibaia     lakua    ozeanoa

bilgua

bilgua

ibilgua

HEZKUNTZA BERRIKUNTZA

ankidetzan ikastea 

Jarduerak egiten hasi aurretik, berrikusi unitatean 
ikasitako edukiak GALDEREN KATEA  egitura erabiliz.

Osatu 1. jarduerako eskema LAUKO KONTZEPTUEN MAPA
egitura erabiliz. Gainerako jarduerak egiteko, erabili 

ARKATZAK ERDIRA egitura. Bateratu denek emandako  
informazioa ZENBAKI BERDINAK ELKARREKIN
egiturarekin.

Antolatzaile bisuala
Gisa honetako eskemak erabiltzen ohitzeko, ikasleek 
antzeko eskema bat egin dezakete, baina itsasertzeko 
paisaiaren elementuekin.

Metakognizioa
Paisaiaren gisako kontzeptuak ulertzeko irudiek duten 
garrantzia ulertu behar dute ikasleek.

Hautematea eta memoria bisuala oso garrantzitsuak 
dira mota honetako edukiak ulertu eta ondoren 
gogoratzeko.

LL

Ja

AA
G

MM
Pa

barrak baiak akuak

endiakdi k autadakt d k

uhartea

hondartzahondartza

pp

  

Ciencias Sociales 1

UNIDAD 3
Zer motatako paisaia da? Margotu dagokion moduan.331144333311111111

Sartu biribilean pertsonek sortutako elementuak.555

berrogeita hamazazpi    57

Laguntzen al dute argazkiek paisaia
aztertzen? Zergatik?

 lautada    mendia   itsasertza

4 Idatzi edaten dugun urak zer ezaugarri dituen.

5 Honako irudi honetan, egin gurutze bat gainean pertsonek 
eraikitako elementuei.

6 Ikertu Interneten edo liburuetan eta galdetu adinekoei ere, ea 
garai batean nolakoa zen udalerriko paisaia eta ea denboraren 
poderioz zer eraldatze jasan dituen. Ondoren, idatzi zertan 
aldatu den.

7 Zer jokabide dute natura ingurunera zaborra botatzen duten 
pertsonek? Zer egiten diote naturari?

8 Proposatu energia gutxiago kontsumitzeko neurri bat, birzikla 
dezakegun material bat eta berrerabil dezakegun objektu bat. 
Zer lortzen dugu neurri horiei esker?

9 Imajinatu lagun bat zuen etxean gelditu dela gaua pasatzen 
eta hortzak garbitzean txorrota zabalik utzi, komuna 
zaborrontzi gisa erabili eta, hala, ponpari beharrik gabe tiratu 
diola. Zer esango zenioke? Zergatik?

010 Zertarako balio du ura arazteak?

ERANTZUNAK 

1 Erantzuna ahoz, baina honako hauek identifikatu behar 
dituzte::
a) Barnealdeko paisaia, mendia. 
b) Itsasertzeko paisaia, itsaslabarra.
c) Barnealdeko paisaia, lautada.

2 Lotu irudian goiko ibilgua iturburuarekin, erdiko ibilgua 
erdialdearekin eta beheko ibilgua bokalearen inguruarekin.

3 Sartu biribil horian itsasoa eta ozeanoa, eta urdinean, ibaia 
eta lakua.

44 Ur geza eta garbia da.

5 Gainean gurutzea egin behar diote: elizari.

6 Erantzun irekia

7 Txarra. Natura inguruneari kalte egiten diote.

8 Erantzun irekia. Ingurumena errespetatzea.

9 Jokabide hori desegokia dela eta ura arduraz erabili behar 
dela, ondasun urria delako.

110 Ura garbitu eta naturara itzultzeko edo berrerabiltzeko.

Erantzun irekia

Ikaslearen liburuko ebaluazioa osatze aldera, 

proposamen didaktikoan jasotako ebaluazio osagarria erabil daiteke, 

zenbait estandar zorroztasun handiagoz ebaluatzeko.

Poposamen didaktikoa 133

Ebaluazio  
osagarriko jardueren 

erantzunak
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24  Proposamen didaktikoa 

Eduki digitalak Pertsonalizazioa

Ikaslearen liburuko unitate didaktikoak Liburua pertsonalizatzeko aukera: oharrak, markatzaileak…

Unitate bakoitzeko jarduera elkarreragile guztiak Jarduerak irakasleari bidaltzeko aukera

Beste hainbat jarduera elkarreragile unitateak berrikusteko Irakasleak sortutako zabaltzeko edukietara sartzeko aukera

Unitate bakoitzeko autoebaluatzeko test elkarreragile bat Norberaren ikasteko prozesuari buruzko informazioa

Multimedia baliabideak: entzungaiak, bideoak, animazioak… Kalifikazioak kontsultatzeko aukera

Gako hitzen bilatzailea

IKASLEARENTZAT

IRAKASLEARENTZAT

Ikasgelaren antolaketa Baliabide didaktikoak

Taldeak sortzeko eta kudeatzeko aukera Ikasgelarako programazioak, Word formatuan

Ikasleei jarduera pertsonalizatuak bidaltzeko aukera Liburuko eduki guztiei lotutako proposamen didaktikoak

Ikasleen ebaluazioak kudeatzeko aukera Aniztasuna lantzeko jarduerak

Ikasleek ebatzitako jardueren jarraipena egiteko aukera Ebaluazio sortzailea, haiek pertsonalizatzeko aukera ematen duena

Ikasle bakoitzaren kalifikazioak aztertzeko aukera Jarduera guztien erantzunak

Ik

Ikaslearen 

bertsioaz 
 gain... 

SPX digitala

SPX proiektuaren potentzial osoa, ingurune digitalean!

Baliabide oro,  

on-line  

eta  

off-line

Hainbat sistema 

eragilerekin 

erabiltzeko: 

Windows, MAC, 

Android, iOS  

eta Linux.

Hainbat  gailutan erabiltzeko:ordenagailuan, tabletan, arbel digitalean.
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Liburu digitalera sarbidea

Kalifikazioak Multimedia 
galeria

Esteka Office 365
baliabidera

Azken ekintzak: oharrak, 

markatzaileak, jarduerak…

Berrikusteko jarduera 
elkarreragileak

Hasiera 
pantaila
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26  Proposamen didaktikoa 

Edukien aurkibidea

Bistaratze aukerak: 
zabalera edo altuera 
doituta, edo orrialde 

bikoitza..

1. Liburu 
digitala

Gako hitzen  
bilatzailea

Azken ekintzak

Azpimarratu

Markatu

Oharrak gehitu
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Hezkuntza berrikuntza lantzeko 
proposamenak (PBL, LI, AA…) 

orrialde bikoitzeko, edukiak beste 
modu batera lantzeko

Gehitu oharrak, 
azpimarratu, markatu…

Pertsonalizatu edukiak 
baliabideak txertatuz (PPT, 

irudiak, bideoak…) eta, 
nahi baduzu, partekatu  

edukiok ikasleekin

Orrialdea aurrera

Miniaturak
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28  Proposamen didaktikoa 

Edukiak, inprimatutako liburuaren 
epigrafeak bezala izendatuta. Eduki bat 

aukeratzean, hari dagokion orrialdea 
bistaratuko da.

Unitateko proposamen didaktikoa,  
eta hari dagokion programazioaren  

Word formatudun bertsioa

Zenbakiak unitateko jarduera elkarreragileetara 
estekak dira. Edukien orrialdeetatik ere jo daiteke 

jarduera horietara.

Unitate bakoitzeko multimedia 
baliabideak, zerrendatuta: 

bideoak, animazioak, 
lokuzioak…

Liburu 

digitalaren  

beste baliabide 

batzuk
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Berrikusteko 
jarduera 

elkarreragileak

Ikasleek nork berak egindako jarduera 
elkarreragileen erregistroa kontsulta dezakete. 

Irakasleak, berriz, ikasle guztiek egindako 
jarduera elkarreragile guztietara jo dezake, bai 

eta berak txertatutako ohar guztietara ere.

Kalifikazioak

Jarduera elkarreragileak, unitateei jarraituz 
antolatuta. Ikaskuntza ebaluatzeko aukera 

ematen dute, sistemak berak ematen baitu ondo eta 
gaizki egindakoen berri.
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30  Proposamen didaktikoa 

Eta gainera,  

dokumentu didaktikoak, 

www.superpixepolis.com 

webgunean.

Multimedia 
galeria

Dokumentu didaktikoak 
oso tresna erabilgarriak dira 

hezkuntza berrikuntza 
ikasgelan garatzeko. 

Dokumentu horiek PDF 
formatuan bistaratuko dira, 

aukeratu ahala.

Badira fotokopiatzeko 
fitxak ere, inprimatzeko.

Multimedia baliabideak, unitatez 
unitate zerrendatuta: bideoak, 

irudiak, entzungaiak…

Autores

Pere Pujolàs Maset
José Ramón Lago

Universidad de Vic

EDELV I V E S

Aprendizaje  
cooperativo

6

Algunas ideas básicas

1. ¿Qué queremos cambiar?

Nos proponemos cambiar la estructura de la actividad en nuestras clases, es decir, la forma en 
que los estudiantes trabajan en el aula.

La estructura de la actividad es un elemento que configura y determina la relación que se establece
entre los alumnos, entre los alumnos y el profesor y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como 
se muestra en el siguiente esquema:

Estructura Estructura
dede

 la actividadla actividad

Los alumnos dentro del aulaLos alumnos dentro del aula

Los alumnos y el docenteLos alumnos y el docente

El proceso de enseñanza / El proceso de enseñanza /
aprendizaje (E/A)aprendizaje (E/A)

De esta forma, en las aulas podemos encontrar diferentes tipos de estructuras de la actividad. 
Describimos brevemente cada una de ellas:

INDIVIDUALISTA COMPETITIVA COOPERATIVA

¿Cómo trabajan
los estudiantes?

Solos, sin fijarse en lo 
que hacen los demás.

Solos, rivalizando 
con los demás.

En equipo, 
ayudándose 
unos a otros.

¿Qué finalidad 
persiguen y cómo

lo consiguen?

Aprender lo que
se les enseña.
Lo consiguen
independientemente
de que los demás lo 
consigan o no.

Aprender más y mejor 
que los demás.
Lo consiguen si, y solo 
si, los demás no lo
consiguen.

Aprender y contribuir
a que aprendan los
demás.
Consiguen este doble 
objetivo si, y solo si, 
los demás también
lo consiguen.

¿Quiénes forman
el grupo?

Compañeros, más 
o menos amigos,
que se pueden ayudar
unos a otros fuera de
la clase, o dentro
de ella, si el docente 
lo permite.

Rivales que compiten
entre sí para ser los
primeros de la clase, 
y que para ello es
comprensible que se
oculten la información
o se nieguen la ayuda.

Los que forman todo 
el grupo y los distintos
equipos son
compañeros
dispuestos a ayudarse
unos a otros y a
animarse mutuamente 
hasta conseguir que 
todos aprendan.
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Adimena aktibatu

Hezkuntzaren zeregin ukaezina da, betidanik, adimena garatzea. Horregatik, 
dokumentu honen eta berarekin datozen fotokopiatzeko fitxen helburuak dira, 
hain zuzen, adimenaren parte diren oinarrizko abileziak garatzea, pentsatzen 
irakastea eta ikasleak akuilatzea, pentsaera gogoetatsua gara dezaten.

Ulertzen ikasi

Dokumentu honen xedea da ikasleek irakurtzen dutena ulertzea, eta, 
ikasliburuak erabiliz, beren kasa ikasteko gai izatea.

Lankidetzan ikasi

Metodologia hau aplikatzearen helburua da ikasgelako jardunaren egitura 
aldatzea, hau da, ikasleek ikasgelan lan egiteko modua aldatzea. Hiru dira 
horretarako arrazoi nagusiak: aniztasunari zor zaion arreta, balioen garapena 
eta, bukatzeko, gako gaitasunen eta askotariko adimenen aplikazioa.

Gaitasunetan oinarritutako ikaskuntza eta estandarren araberako 
ebaluazioa

Gure hezkuntza ereduak gako gaitasunak eta ikaskuntzaren estandar 
ebaluagarriak ditu oinarrian. Elementu horiek biak curriculumaren parte dira, 
eta eskolan urteak eman ondoren ikasgeletatik irteten diren gazteen 
prestakuntza hobetzea dute helburu –elkarren artean loturak dituzten arren, 
bakoitzak bere esparruan–.

Ahozko eta idatzizko adierazpenaren didaktika

Hizkuntza funtsezko tresna da gizartean egoki moldatzeko eta, horrenbestez, 
ikasleengan sorraraz dezakegun gaitasunaren araberakoa izango da, neurri 
batean, pertsona gisa izan dezaketen arrakasta. Horregatik, testu honen 
helburua da ahozko eta idatzizko adierazpenaren funtsezko nozio 
didaktikoak irakasleen eskura jartzea.

Ikasteko zailtasunak

Dokumentu honetan jasotako azalpenek eta proposamenek lagundu egiten 
dute ikasleen zailtasun ohikoenei aurre egiten: dislexia, dislalia, disgrafia, 
irakurritakoa ulertzeko zailtasunak, irakurtzeko abiadurari eta arintasunari 
lotutakoak eta arreta falta.

Ikaskuntzarako diseinu unibertsala (UDL). Curriculumean txertatzeko 
jarraibideak
Neurozientzietako azken aurrerapenek frogatu dutenez, ez dira existitzen 
bi garun berdin. Batzuen eta besteen arteko aldeek eragin erabakigarria dute 
haurren ikasteko moduan, dakitena adierazteko eran, motibatzekoan eta 
norberaren ikaskuntzan inplikatzekoan. Horrenbestez, bistakoa da 
aniztasunari erantzun egokia ematea ezinbesteko zeregina dela, 
hezkuntza berdintasuna bermatu nahi bada. Egoera horri aurre egiteko 
aukeretako bat izan daiteke Ikaskuntzarako diseinu unibertsala (UDL) deritzona.

Adimen emozionala

Dokumentu honetan zenbait jarraibide jasotzen dira ikasleengan jarrera 
positiboak sustatzeko, egoera pertsonalei eta sozialei aurre egitean burua 
erabiliz erregula ditzaten bizipenak eta emozioak zein sentimenduak 
adieraz ditzaten.

Askotariko adimenak

Adimenaren ikuskera tradizionala gainditu eta atzean utzi dute gaur egungo 
ikerketa zientifikoek, batez ere, neurozientziak eta giza garuna aztergai 
dutenek. Howard Gardnerrek eta Harvardeko unibertsitateko Zero 
proiektuko haren lankideek egindako ikerketa lanek argi utzi dute, paradigma 
klasikoak esandakoaren aurka, adimena ez dela bakuna, askotariko adimenen 
multzo bat baizik.

Lankidetza jolasak

Ikasteko oso modu atsegina eta eraginkorra da jolasean ikastea. Horregatik, 
dokumentu honek zenbait dinamika ludiko biltzen ditu eskola esparruko 
bakerako hezkuntza lantzeko: talde guztiak irabazten du taldekide guztiak 
lankidetzan aritzen direnean.

Metakognizioa eskolan. Zer den eta nola sustatzen den

Metaezagutza da prozesu kognitiboak nolakoak diren jakitea eta 
kontrolatzea. Artikulu honen egileek kontzeptu hori hezkuntzaren mundura 
hurbildu nahi dute eta, horretan, curriculumean nola txertatu proposatzen dute.

Matematikako problemak ebazteko ereduak

Artikulu honen asmoa ez da irakasleak balioztatutako jarraibidez itotzea; 
aitzitik, malgutasuna eta ideien originaltasuna bilatzen laguntzea du helburu, 
ikasleen sormenaren garapena sustatzeko, egoera korapilatsuak asmatuz 
eta birplanteatuz.

Irakurmena garatzeko nozioak

Dokumentu honek, irakurtzea eta irakurtzen irakastea zertan dautzan hainbat 
ikuspuntutatik azaltzeaz gain, irakurtzeari berari buruzko gogoeta 
proposatzen dio irakasleari, bai eta ikasleen irakurmena indartzeko zenbait 
estrategia eta jarduera ere. 

PBL. Ikasi, problemak oinarritzat hartuta

Ikasgelan PBL metodologia aplikatzearen xedea da ohiko hezkuntza 
metodologia berritzea: ikasi dutela egiaztatzeko ohiko galderak egiteari utziko 
diogu eta zeregin bat formulatuko dugu, ikaskuntza zabaltzeko.

Gatazkak konpondu

Gatazkei heldu eta haiek konpontzen saiatzea metodo egokia eta eraginkorra 
da, eta pertsona orori mesede egiten dio, guztiak asebeteko dituen 
konponbide bat aurkitzeko aukera ematen baitu. Dokumentu honek 
gatazkak erregulatzeko prozesuaren faseak azaltzen ditu eta zenbait dinamika 
proposatzen ditu jardunbide hori ikasgelan txertatzeko.

Ekintzailetza garatzeko bizkar zorroa

Haurrengan ekintzailetza garatzeko bizkar zorroak funtsezko bost elementu 
hartzen ditu barnean, ikasteko prozesuan zehar ibilbide egoki bat egiteko. 
Artikulu honek azaltzen ditu elementu horiek, ekimenerako eta ekintzaile 
izateko sena indartzen lagunduko duten jarduerak programatzeko.

A

D
p
e
a

A

A
i

Hezkuntza 
berrikuntzarako 

dokumentu 
didaktikoak
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32  Proposamen didaktikoa 

Sei eta zortzi urte bitartean dituztela, neskatoek eta mutikoek ispiluan begiratzen diote beren irudiari 
eta gorputzaren neurriaz ohartzen dira, bai eta beren niaren arintasunaz ere. Bestearekiko 
harremanaren bidez, haurrek errealitateak mugimenduei ezartzen dizkien mugak ikusten dituzte, bai 
eta eguneroko eta etengabeko erronkei ezarritakoak ere.

Sei urtetik zortzi urtera

bitarteko haurrak

Psikomotrizitatearen garapena

1. Beren gorputzaren irudia eratzen dute.

2. Gorputzaren atalak eta haien funtzioak bereizten hasten dira.

3. Mugimenduak, gorputz jarrerak eta arnasa kontrolatzeko gai di-
rela jakitun izaten hasten dira.

4. Besoaren eta eskuaren independentzia sendotzen dute, bai eta 
begi-eskuen arteko koordinazioa ere. Horrek irakurketa-idazketa-
ren prozesua eta ikaskuntza errazten du.

5. Lateralitatea kontrolatzen eta finkatzen dute.

6. Espazioaren ikusmoldea egituratzen dute beren gorputzaren eta 
beste pertsona eta gauza batzuen arteko erlazioaren bidez.

7. Denboraren nozioa barneratzen hasten dira, eta garrantzitsua 
dela ohartzen.

Garapen afektiboa eta soziala

1. Haurtzaroko berezko jokaerak pixkanaka baztertzen dituzte, 
esaterako, egozentrismoa eta aldakortasuna, eta kontrol emo-
zionala handitu egiten da.

2. Irakasleei eta beste haur batzuei protagonismoa ematen diete, 
eta, hala, harreman sozialak areagotu egiten dituzte.

3. Oraindik, harreman estua dute familiarekin eta irakasleekin, eta, 
horri esker, askotariko inguru nahiz kulturetatik datozen ikaski-
deekiko tolerantzia, irekitasun eta lankidetza jarrerak bultzatuko 
dituzten eduki sozial eta kulturalak landu daitezke.

4. Familia nahiz eskola eremuan guztiek derrigorrean bete behar 
dituzten arauak daudela konturatzen dira. Horrela, gizarteak 
ezartzen dituen eta bizikidetza errazten duten jokaera arauak 
ulertzen dituzte.

Ezagutzaren garapena

1. Trantsizio aldian daude. Konkretura hurbiltzeko beharra dute, 
eta behar horri bilaketa eta ikerketaren bidez erantzungo diote. 
Haien pentsaera orain hasten da esperientziari lotutako sekuen-
tziak eta erlazioak antolatzen.

2. Zenbait eragiketa formalizatzeko eta antolatzeko gai dira, objek-
tuei edo gertakizunei buruz egiten duten gogoetatik abiatuta, 
oraindik estrapolaziorik egin ez arren.

3. Errealitatea globalki hautematen dute, oraindik zatiak aztertzeko 
eta horietatik ondorio orokorretara iristeko ahalmenik gabe.
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Moralaren garapena

1. Autonomia eta babesa behar dute. Zenbait balio eta arau eredu 
finkatu eta bere egiten hasten dira.

2. Haientzat zein besteentzat ona dena bereizten dute. Horregatik, 
une egoki-egokia da elkartasuna, lankidetza eta besteekiko kon-
promisoa sustatzen duten jolasak, jarduerak eta lanak egiteko.

3. Kanpotik datorren ororekiko sentikorrak dira, eta bidegabetzat 
jotzen dutenarekiko, bereziki.

Hizkuntzaren garapena

1. Gauzen zergatia jakin nahi izaten dute beti.

2. Gero eta hizkuntza egitura konplexuagoak barneratzen eta era-
biltzen hasten dira.

3. Lehenengo zikloan gai dira hots guztiak zuzen ahoskatzeko, eta 
haien adierazpen grafikoa ikasten eta pentsamendua hizkuntza-
ren garapen funtzional horren arabera antolatzen hasten dira. 
Horrenbestez, irakurketa eta idazketa menperatzen hasten dira, 
bai eta ahozkoaren eta idatzizkoaren ulermena ere.

4. Adierazteko eta komunikatzeko hitzezko eta idatzizko gaita-
sunetan konfiantza hartzen dute, orain artean zutena baino as-
koz handiagoa.

5. Enuntziatuak antolatzen eta sistematizatzen dituzte: esaldi gero 
eta konplexuagoak egiten dituzte eta maiz erabiltzen dituzte 
koordinazioa eta alborakuntza, eta, gutxiagotan bada ere, baita 
menderakuntza ere.

6. Deklinabidea, kopurua eta izenordainak bereizten dituzte, eta 
aditz denbora eta aditz moduak egoki erabiltzen hasten dira.

7. Hiztegia zabaltzen dute, gizarte elkarrekintzaren bidez, batetik, 
eta irakurketaren bidez mundu berriak ezagutzeko grina dute-
lako, bestetik.
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34  Proposamen didaktikoa 

Gizarte Zientzien arloko  
metodologia

Proiektu honek zenbait diziplinaren tresna integratzailetzat ditu 
 Gizarte Zientziak, pertsonak aztergai dituzten zenbait diziplina uztar-
tzen dituen tresnatzat. Diziplina horiek gizakiak aztertzen dituzte, 
izaki sozial diren heinean, bai eta haien arteko harremanak eta beste 
zenbait alderdi ere, hala nola geografia, historia eta ekonomia.

Zentzu horretan, Gizarte Zientzien arloaren helburu nagusia da 
ikasleen zenbait gaitasun eta tresna garatzea, lagungarri gerta da-
kizkien honako helburu hauetarako:

Aurretiazko esperientzien eta berrien artean loturak egiteko.

Ikasleen ikuspegia zabaltzeko eta pertzepzioak aberasteko.

Gizartean bizitzen ikasteko eta norberaren inguruko egitura 
 sozial konplexuarekiko jakin-mina pizteko.

Zenbait erreferentzia historiko ikasteko eta gertakizun azpima-
rragarriak denboran eta espazioan kokatzeko.

Gainerako kulturak ulertzeko eta errespetatzeko.

Bere inguru soziala interpretatzeko gaitasuna garatzeko, eta 
modu independentean eta eraikitzailean esku hartzeko, askata-
suna, tolerantzia eta herritartasuna sustatzen dituzten  balioak 
erabiliz.

Proposamen didaktiko honek honako hauek hartu ditu abiapuntu-
tzat: Lehen Hezkun tzaren gaur egungo curriculum esparruan eza-
rritako edukiak, ebaluazio adierazleak, ikaskuntzaren  estandar eba-
luagarriak eta gako gaitasunak. Honako gai multzo hauek barne 
hartzen ditu:

 Gai multzo honen helburua da ikasleek lehen 
aldiz heltzea ezagutza zientifikoari eta hark Gizarte Zientzietan 
duen aplikazioari; bai eta zenbait metodo eta iturri erabiliz infor-
mazioa lortzeko eta aukeratzeko zein nork bere ondorioak 
 ateratzeko estrategiak bilatzea ere.

 Ikasleek geografia ikasten jarrai dezaten nahi 
da, inguru hurbila abiapuntutzat hartuta, ikuspegi orokorrago bat 
izaten lagunduko dieten beste inguru batzuetara hurbilduz. 
 Horretan, irudiak, mapak, planoak, grafikoak eta abar erabiliko 
dituzte.

 Gizarte talde baten partaide izatea zer 
den azpimarratzen da, aniztasuna eta besteenganako errespe-
tua balioetsiz. Oso garrantzitsua da ikasleak beren gizartearen 
 funtzionamendua eta antolaketa nolakoak diren ikasten hastea, 
gai izan daitezen haren hobekuntzan esku hartzeko, modu era-
ginkorrean eta koherentean.

 Gai multzo honen xedea da ikasleek 
denbora historikoarekin lotutako kontzeptuak ulertzea. Horreta-
rako, bistakoa denez, orokorrenetatik hasiko dira, Historiaren 
etapa nagusiei buruzko nozioak abiapuntutzat hartuta eta, aldi 
 berean, kultura ondarearen garrantzia aintzat hartuta, balioetsi 
eta errespetatu beharrekoa baita.

Lau gai multzo horiek elkarrekin koordinatuta eta  erlazionatuta 
 landuko dira, honako gako ardatz hauek oinarritzat hartuta:

 Hezkuntza egituraren giltzarrietako bat 
da irakurketa eta, bistakoa denez, ez da mugatzen  hiz kuntza ar-
loetara; aitzitik, hezkuntza eraginkor izateko funtsezko tresna da 
arlo guzti-guztietan. Hori horrela izanik, ikasleak motibatzeko 
testu bat dago unitate bakoitzaren hasieran eta, horrez gain, 
beste bat gomendatzen da proposamen honetako Irakurtzen ja-
rraitu atalean.

 Proiektu honetan proposatzen den 
irakasteko eta ikasteko ereduaren helburu nagusietako bat da 
ikasleek Lehen Hezkuntzarako oinarrizko curriculum berrian 
 proposatutako gako gaitasunak lortzea eta, horretarako, 
 planteamendu integratzaile eta funtzional batetik abiatzen da, 
eta zeharkakotasuna eta edukien dinamismoa hartzen ditu 
oinarri tzat. Horrek garapen prozesu bat eskatzen du, gako 
 gaitasun horiek zereginetan baliatzeko ahalmen handiagoa 
 lortzeko.

  Ildo berean, unitate guztietan zein hiruhileko bakoitzaren amaie-
rako orrialdeetan PISApolis izena duen atal bat txertatu da, zen-
bait galdera jasotzen dituena, Matematika eta Zientziak Ikasteko 
Nazioarteko Joeren (TIMMS) eta PISAren arabera egituratuta eta 
idatzita.
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 Ikasleek modu autono-
moan ikasteko behar diren ezagutzak eta gaitasunak eskuratzea 
helburutzat hartuta, Ikasten ikasi izeneko atal espezifiko bat 
txertatu da proiektu honetan. Atal horretan, ikasteko teknikak, 
antola tzaile bisualak eta ordenaz pentsatzeko ohiturak lantzen 
dira.

 Hiruhileko bakoitzaren amaierako orrial-
deetan Lankidetzan ikasi izeneko atal bat txertatu da. Atal ho-
rren xedea da ikasleek talde lan bat egitea, lankidetza  ikaskuntza 
 baliatuz, hiruhilekoan jorratutako ezagutzak aplika tzeko.

Bukatzeko, egoki da esatea proposamen didaktiko honek irakaste-
ko eta ikasteko metodologiaren honako printzipio hauek dituela 
 oinarrian:

Metodoaren 
egiturak sustatu egiten ditu kontzeptuen eta edukien elkarrekiko 
erlazioak, jorratutako gaiak finkatzeko.

 Ikaskuntzaren abiapuntutzat ikas-
leen aurretiazko ezagutzak eta esperientziak hartu dira, ikasten 
ikas dezaten. Zentzu horretan, aipatzekoa da hiruhilekoaren 
amaierako orrialdeetan txertatutako Ekin eta ikasi atalaren 
 erabilgarritasuna, aukera ematen baitie ikasleei loturak egiteko 
beren ezagutzen eta proposatutako egoera praktikoen artean.

 Gizartea ikuspegi praktiko eta kritiko 
 batetik aztertuko dute ikasleek, harekin eta haren osagaiekin 
 erlazionatzeko behar diren ezagutzak eta abileziak eskuratzeko.

Beharrezkoa da ikasleek parte hartze 
 aktiboa izatea irakasteko eta ikasteko prozesuan. Horregatik, 
premia hori asetze aldera, ikasteko esperientzia motibatzaile 
 bihurtzen laguntzen duen proposamen bat egin dugu. Horreta-
rako, besteak beste, zenbait jarduera proposatu dira. Jarduera 
horien  bidez, ikasleek aintzat hartuko dute ikasitakoen eta lorpe-
nen  erabilgarritasuna eta, horrez gain, finkatu egingo dute arra-

zoibide induktiboaren eta deduktiboaren erabilera, edukiei lotu-
tako  zenbait galdera espezifikotatik abiatuta.

 Edukiak eta 
 jarduerak aurreratze irizpideen arabera sekuentziatu dira, irakas-
teko eta ikasteko prozesua behar bezala egokitu dakion edukien 
zailtasun mailari. Horrez gain, Gogoan al duzu? izeneko atal bat 
txertatu da, ikasleek aurretiaz ikasitakoak berrikusteko eta 
finkatzeko jarduerekin.

 Irakaste-
ko eta ikasteko prozesua ikastaldearen aniztasunari eta ikasle 
bakoitzaren ikasteko estiloari egokitze aldera, proiektu honek 
material eta baliabide didaktikoen sorta zabal bat jartzen du 
irakasleen eskura. Besteak beste,  honako hauek aipa daitezke, 
ikaslearen liburuaz eta proposamen didaktikoaz gain: horma iru-
diak eta material digitala (ikaslearen eta irakaslearen liburu digi-
talak, weba...), jarduera elkarreragileak, dokumentu didaktikoak 
eta beste eduki batzuk barnean har tzen dituztenak.
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36  Proposamen didaktikoa 

Lankidetzan ikastea ikasleek ikasgelan egiten duten lana beste era batean antolatzeko modu bat da, askoz 
ere motibatzaileagoa –eta beraz, eraginkorragoa–. Gure proiektuaren bidez, ikasgeletan lankidetza egitura 
aplikatzea proposatzen dugu, honako hiru arrazoi nagusi hauek direla eta: aniztasunari zor zaion arreta,  
balioen garapena eta gako gaitasunen garapena.

Gure asmoa da egitura indibidualisten eta lehiakorren ordez lankidetza egiturak ezartzea. Jakin badakigu ez 
dela aldaketa erraza eta, horregatik, ikasgelan erabiltzeko proposatzen ditugun lankidetza egiturak soilik aur-
keztuko ditugu proposamen didaktiko honetan. Alabaina, irakasleak hobeto jakin nahiko balu nola aplikatu 
lankidetza ikaskuntza bere eguneroko lanean, liburu digitalean berariaz txertatutako dokumentu didaktikoa 
kontsultatu lezake.

Dokumentu horretako ekarpenen multzoak “Lankidetzan jardun, ikasteko / Ikasi, lankidetzan jarduteko” 
 programa eratzen du. Programa hori Vic-eko (Bartzelona) Unibertsitateko GRAD (Grup de Recerca sobre Aten-
ció a la  Diversitat) taldeko Pere Pujòlasek eta José Ramón Lagok garatu eta koordinatu dute, PAC 2 deritzon 
I+G proiektu baten baitan (Hezkuntza laguntza inklusiboen programak garatzeko eta kudeatzeko prozesuen 
adibideen azterketa. Erreferentzia: EDU2010-19140).

PROZEDURA

Honela erabil daiteke testuak elkarrekin irakurtzeko lanki-
detza egitura hau:

1.  Taldekideetako batek lehen paragrafoa irakurriko du, 
eta hurrengoak (esate baterako, erlojuaren orratzen 
noranzkoari jarraituz ondoan duenak) hark irakurri berri 
duena bere hitzekin azalduko du edo laburbilduko du. 
Beste bi taldekideek bigarren taldekide horren labur-
pena berre tsiko, zehaztuko edo zuzenduko dute, ahoz.

2.  Bigarren taldekideak bigarren paragrafoa irakurriko du, 
eta hurrengoak (hirugarrenak) haren laburpen bat egin-
go du. Beste biek (lehenak eta laugarrenak) laburpen 
zuzena den edo ez esango dute.

3.  Eta, horrela, gainerakoak, testu osoa irakurri arte.

  Irakurgai elkarbanatua

PROZEDURA

1.  Irakasleak zeregin bat jarriko die oinarrizko taldeei: 
 hi tzen zerrenda bat egitea; ipuin bat idaztea; aurretiaz 
dituzten ideiak ezagutze aldera, gai jakin bati buruz 
 dakizkitenak idaztea; irakurri duten testu edo landu 
 duten gai bateko ideia nagusia laburbilduko duen esal-
di bat idaztea...  

2.  Ondoren, taldekideetako batek bere ekarpena edo 
zatia idatziko du orri birakari batean. Bitartean, gaine-
rakoek nola egiten duen ikusiko dute; eta behar badu, 
lagundu, zuzendu edo animatu egingo dute. 

3.   Jarraian, erlojuaren orratzen noranzkoari jarraituz on-
doan duen taldekideari pasatuko dio, hark bere za-
tia idatz dezan. Eta, horrela, gainerakoek, taldekide 
guztiek zeregina ebazten parte hartu arte.

  Orri birakaria

Lankidetzan  
ikasi

Pere Pujolàs
 José Ramón Lago

Oinarrizko lankidetza egiturak
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PROZEDURA

Irakasleak orri bat emango dio oinarrizko talde bakoitzari, 
 lan tzen ari diren gaiari buruzko taldekide adina galderarekin 
 (eskuarki, lau). Ikasle bakoitzak galdera baten ardura hartuko 
du bere gain. 

1.  Galdera irakurri eta bere iritzia eman behar du, galderari 
erantzuteko edo jarduera egiteko moduari buruz. Urrats ho-
netan eta hurrengo hiruretan (2., 3. eta 4. urratsetan), tal-
dekide guztien arkatzak edo bolalumak mahaiaren erdian 
egon behar dute, argi gera dadin une horretan ezin dela ida-
tzi, soilik entzun edo hitz egin baizik.

2.  Jarraian, iritzia eskatuko die taldekide guztiei, ordena jakin 
bati jarraituz (esate baterako, erlojuaren orratzen noranz-
koari), eta ziurtatu egingo du guztiek egiten dutela informa-
zio ekarpenen bat edo ematen dutela iritzia.

3.  Iritzi horiek guztiak oinarritzat hartuta, eztabaida egingo 
dute eta guztien artean erantzun egokiena aukeratuko.

4.  Ondoren, egiaztatu egingo du guztiek ulertu dutela eran-
tzuna, adostu duten modu berean.

5.  Behin guztiek argi dutenean zer egin edo erantzun behar 
den, arkatzak hartu eta koadernoan idatziko dute. Une 
 horretan, ezin da hitz egin, soilik idatzi baizik.

6.  Jarraian, arkatzak mahaiaren erdian jarri behar dira berriro 
ere, eta era berean jarraituko da gainerako galderekin edo 
 jarduerekin, aldi bakoitzean dagokion ikaslea gidari dela.

 Arkatzak erdira

PROZEDURA

Irakasleak zenbait gako-hitz idatziko ditu arbelean, jorratzen 
ari diren edo landu berri duten gaiari buruzkoak. 

1.  Oinarrizko talde bakoitzeko kideek esaldi bana idatzi behar 
dute hitz horiekin, edo haien atzean dagoen ideia nagusia 
adierazi. Esaldiak neurri txikiko orrietan idatzi behar dira, 
erabilerrazak izan daitezen (folio baten herena edo laurdena 
izan  daiteke).

2.  Behin guztiek nork bere esaldia idatzitakoan, taldekideetako 
batek bere lana gainerakoei erakutsiko die. Haiek esaldi hori 
zuzenduko, zehaztuko edo osatuko dute eta, horrela, nola-
bait, beren egingo dute. Taldearen esaldia izango da.

3.  Irakasleak lau hitz baino gehiago idatzi baditu, egin beha-
rreko txanda guztiak egingo dira, prozedura berari jarraituz. 

4.  Ondoren, irizpide logiko bati jarraituz ordenatuko dira ma-
haiaren gainean, gaiaren eskema bat, laburpen bat edo 
kontzeptuen  mapa bat osatuz.

5.  Behin irakasleak ordena horri oniritzia emandakoan, esaldiak 
zenbatuko dituzte, eta, binaka (behin bikote batek, hurre-
na besteak), garbira pasatu eta taldekide bakoitzaren tzako 
 kopia bana egingo dute. Txandaka, bikotekideetako batek 
esaldiak diktatuko ditu beste bikoteak idatz ditzan, eta arre-
ta  jarriko du, behar bezala idazten dituela egiazta tzeko.

 Hitzen jokoa
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38  Proposamen didaktikoa 

PROZEDURA

Orri birakaria lankidetza teknikaren aldaera bat da, talde-
kideak itxaroten urduri jarri ez daitezen pentsatutakoa. 
Aldaera honetan, horrenbestez, taldekide guztiek izango 
dute zereginen bat uneoro.

1.   Oinarrizko taldeak bikotetan banatuta hasiko da jardue-
ra, bikoteko orri birakari bat baliatuz (idazlan bat hasi, 
beste bikoteak jarrai dezan; problema bat pentsatu edo 
galdera bat egin, beste bikoteak ebatz edo eran tzun 
dezan... ). 

2.   Behin denbora tarte jakin bat igaro ondoren (jarduera 
motaren edo ikasleen adinaren arabera), orri birakariak 
elkarri eman, eta elkarren jarduerei jarraipena emango 
diete bikoteek (idazlana egiten jarraitu, problema eba-
tzi, galderari erantzun...). Aurrez, beste bikoteak orri 
 birakarian idatzitakoen zuzenketa formala egingo du 
(ortografia, sintaxia...).

3.   Eta, horrela, orria biraka ibiliko da, oinarrizko lan talde 
bakoitzeko bikoteen artean.

 Orri birakaria, binaka

PROZEDURA

1.  Irakasleak hiru minutuko eten batzuk egingo ditu ikas-
talde osoari egindako azalpenetan. Denbora tarte ho-
rretan, oinarrizko lan talde bakoitzak gogoeta egin-
go du ordura arte azaldutakoei buruz, eta, taldekide 
guztien artean, bi edo hiru galdera edo zalantza pres-
tatuko ditu aztergai den gaiari buruz.

2.  Behin hiru minutuak igarotakoan, taldeko bozeramai-
leak galdera horietatik bat egingo du (talde bakoitzeko 
bat, txanda bakoitzeko). Talderen batek beste batek 
egindako galdera bat egiteko asmoa bazuen, hurren-
gora pasatuko da.

3.  Behin galdera guztiak egindakoan, irakasleak azalpe-
nak ematen jarraituko du, hiru minutuko beste eten bat 
egin arte.

 Hiru minutuko etena

PROZEDURA

Irakasleak galdera bat egingo dio ikastalde osoari eta erantzu-
nen txantiloi bat emango dio parte hartzaile bakoitzari. Txanti-
loiak hiru lauki izango ditu, bat prozeduraren egoera bakoitze-
ko (1, 2 eta 4 egoeretarako), galdera horren erantzunak idatz 
ditzaten.

1.  Hasteko, oinarrizko talde bakoitzeko kide bakoitzak bere 
 aldetik pentsatuko du zein izan daitekeen irakasleak egin-
dako galderaren erantzun zuzena, eta lehen laukian idatziko 
du (1 egoera). 

2.  Ondoren, binaka jarriko dira (2 egoera), erantzunen berri 
emango diote elkarri eta haiei buruz hitz egingo dute. Biko-
tekideek ados jarri behar dute erantzun komun bat emateko 
eta nork bere txantiloiko bigarren laukian idatziko dute.

3.  Bukatzeko, taldekide guztiak elkartuko dira (4 egoera) eta  
bikoteek emandako erantzunen bateratze lana egingo dute, 
guztien artean, ahalik eta erantzun egokiena emateko. Ikas-
leek hirugarren laukian idatziko dute erantzun hori.

 1 - 2 - 4
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PROZEDURA

Hitzen jokoa lankidetza egituraren antzekoa da, egokia testu 
bateko edo unitate bateko ideia nagusiak zein diren zehazteko.

1.  Irakasleak testu edo gai bateko ideia nagusietako bati 
buruzko esaldi bat idazteko eskatuko dio oinarrizko talde 
bakoitzeko kide bakoitzari.

2.  Behin esaldiak idatzitakoan, eta, ordena jakin bati jarraituz, 
taldekideetako batek zer idatzi duen erakutsiko die gaine-
rakoei, eta, guztien artean, zuzena edo okerra den ezta-
baidatuko dute, zuzenduko, zehaztuko... Esaldia zuzena ez 
bada edo ideia nagusiekin bat ez datorrela uste badute, baz-
tertu egingo dute.

3.  Gauza bera egingo da gainerako taldekideek idatzitako 
 la   burpen esaldiekin. Behar adina txanda egingo dira, fun-
tsezkotzat jotzen diren ideia guzti-guztiak adierazi arte.

4.  Bukatzeko, guztien artean idatzitako esaldiak modu lo giko 
batean ordenatuko dituzte, eta ordenatutako esaldi sorta 
horren kopia bat egingo dute taldekide bakoitzarentzat. 
 Horrela, landutako testu edo unitate horretako ideia nagu-
sien oinarrizko laburpen bat izango dute.

 Substantzia

PROZEDURA

Oinarrizko lan talde bakoitzean bi bikote egingo dira (bikote 
bat eta hirukote bat, taldea bost kidekoa bada). Lana binaka 
egingo dute, baina ez aldi berean, txandaka baizik: bikoteki-
deetako batek diktatu egingo du, eta besteak, idatziko; batek 
paragrafo bat irakurriko du, eta besteak, ahots ozenez haren 
edukia errepikatuko; batek agindu bat irakurriko du, eta bes-
teak, agindu hori beteko; batek testuren bat idatziko du, eta 
besteak, behar bezala egiten duela egiaztatuko. 

Jarduera bakoitzean, rolak txandakatu behar dira (lehen diktatu 
duenak, idatzi egingo du; lehen agindua irakurri duenak, bete 
egingo du...), eta, era berean, bikoteak aldatu egingo dira. Horrela, 
taldekide guztiek izango dute aukera beren taldeko kide guztiekin 
jarduteko eta guztiek izango dute aukera parte hartzeko.

Lau kideko taldeetan (1, 2, 3 eta 4) hainbat konbinazio egin 
daitezke, jarduera bakoitzean edo jardueraz jarduera biko-
teak aldatzeko (egitura hau erabiliz egiten direnetan); besteak  
beste, honako hauek:

 Binaka

Oinarrizko taldea

1. jarduera 1 2 3 4

2. jarduera 1 3 2 4

3. jarduera 1 4 2 3

1 2

3 4
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40  Proposamen didaktikoa 

PROZEDURA

Behin ikasleek taldean egin beharreko jarduera bat egin 
ondoren (oinarrizko lankidetza teknikaren bat erabiliz 
egin dakoa izan daiteke), irakasleak taldekideren baten 
koa dernoa hartuko du ausaz, eta jarduera zuzenduko du. 
Ikasle horren kalifikazio bera jasoko dute haren taldekide 
guztiek.

Ebaluatzean, irakasleak ikasle horren erantzunen edukia 
hartu behar du kontuan, ez erantzun horiek adierazteko 
modua, taldea ebaluatzeko hartu duen koadernoan.

 Bat guztiongatik
PROZEDURA

1.    Irakasleak zeregin bat aginduko die taldeei, talde bakoi-
tzeko kideek erabaki dezaten (Arkatzak erdira lankidetza 
teknikan bezala) nola ebatzi eta egin behar den, eta nola 
ziurtatuko duten guztiek dakitela nola egin behar den.

2.    Behin aurrez zehaztutako denbora tartea igarotakoan, 
irakasleak 1etik 4ra arteko zenbaki bat aukeratuko du, 
ausaz. Zenbaki hori duten talde bakoitzeko kideek arbe-
lera irten, eta zeregina egin behar dute (problema eba-
tzi, galderari erantzun...).

3.   Zeregina behar bezala egiten dutenek sariren bat jasoko 
dute (irakaslearen laudorioren bat, ikastaldearen txa-
loak, bere taldearentzako punturen bat…).

 Zenbaki berdinak elkarrekin

PROZEDURA

Lankidetza egitura hau apropos-aproposa da landutako uni-
tatea berrikusteko eta ebaluazioa prestatzeko edo, besterik 
gabe, ebaluazio formatibo bat egiteko eta, horrela, aurreikusi-
tako helburuak zer neurritan erdietsi diren ikusteko, eta, beha-
rrezkoa bada, programazioa zuzentzeko edo doitzeko.

1.   Talde bakoitzak ordura arte landutako unitateari edo uni-
tateei buruzko galdera bat prestatuko du. Hiru bat minutu 
izango ditu horretarako. Ikasgelan landutako gaiei buruzko 
funtsezko galderak izango dira (azterketa batean ager tzeko 
modukotzat jotzen dituztenak).

2.   Hiru minutuak igaro ondoren, taldeko bozeramaileak hu-
rrengo taldeari helaraziko dio galdera (erlojuaren orra tzen 
noranzkoan ondoko taldea izan daiteke), erantzun dezan.

3.  Jarraian, erantzuna eman duen talde horretako bozeramai-
leak galdera bat egingo dio hurrengo taldeari. Eta, horrela, 
gainerakoek, galderen kate horretako azken taldeak lehena-
ri galdera bat egin arte.

4.   Behin lehen txanda amaituta, beste hiru minutu emango 
zaizkie beste galdera batzuk pentsa ditzaten. Ondoren, bes-
te galdera kate bat abiatuko da, aurrekoaren aurkako noran-
zkoan, hau da, talde bakoitzak lehen txandan galdera egin 
dion taldeari galdetuko dio.

 Galderen katea

Lankidetza egitura espezifikoak
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PROZEDURA

Unitate bakoitza amaitutakoan, eta hura laburbiltze al-
dera, talde bakoitzak unitatearen kontzeptuen mapa 
edo eskema bat egin dezake. Ikasleek guztien artean 
erabakiko dute zer atal jasoko diren eta zein ez, eta, 
horrela, irakaslea izango dute gidari.

1.     Talde bakoitzak bere taldekideen artean banatuko 
ditu maparen edo eskemaren atalak, bakoitzak da-
gokion zatiari buruz pentsa dezan etxean (edo ikas-
gelan,  banaka edo binaka).

2.    Ondoren, banaka landutako atalen bateratze lana 
egingo dute, egindako maparen edo eskemaren 
koherentzia berraztertuko dute, eta, beharrezkoa 
bada, azken ukituak emango dizkiote, ontzat eman 
aurretik.

3.     Bukatzeko, eskemaren kopia bat egingo dute taldekide 
bakoitzarentzat, ikasteko material gisa erabil dezaten.

 Lauko kontzeptuen mapa
PROZEDURA

1.   Irakasleak zeregin bat jarriko dio ikastalde osoari  (galdera 
batzuei erantzutea edo problema batzuk ebaztea).  Parte 
hartzaileek zeregin hori egin behar dute, nork bere 
 oinarrizko taldean eta oinarrizko teknikaren bat erabiliz. 
Ziurtatu egin behar dute taldekide guztiek dakitela nola 
egiten den zeregin hori. Ikasle bakoi tzak zenbaki bat 
izan behar du (esaterako, ordena alfabetikoari jarraituz 
 dagokiona).

2.   Behin zeregina egiteko ezarritako denbora tartea amai-
tuta, irakasleak zenbaki bat aterako du, ausaz, ikasle 
adina zenbaki duen zorro batetik.

3.   Zenbaki hori duen ikasleak ikastalde osoari azaldu behar 
dio nola egin duen zeregina, edo arbelean ebatzi.

4.   Behar bezala egiten badu, gainerako taldeek zoriondu 
egingo dute, eta taldeak ordainsariren bat jasoko du 
(izar bat, puntu bat...), aurrerago sariren batengatik.

 Zenbakia

PROZEDURA

Geroago deskribatuko den Buru hausgarria lankide tza te-
knikaren sinplifikazio bat da. Irakasleak ikastalde osotik lau 
ikasle aukeratuko ditu, gai jakinen bat ondo dakitenak, abi-
lezia jakinen bat dutenak edo prozeduraren bat aise erabil tzen 
dutenak (zerbaitetan jakintsu direnak). Dagokien egitekoa 
ongi prestatzeko eskatuko die, gainerako ikaskideei irakatsi 
beharko baitiete dakitena.

Ondoren, lan saio berezi bat antolatuko da. Saio horretan, lau 
kideko aldi baterako taldetan antolatuko dira ikasle guztiak, 
jakintsuak izan ezik.

Lan saio horretan, honela jardungo dira:

1.   Saioaren lehen fasean, talde bakoitzeko kide bakoitzak ja-
kintsu batengana joko du, eta jakintsuak dakiena iraka tsiko 
edo azalduko die harengana jo duten ikasleei.

2.   Ondoren, saioaren bigarren fasean, nor bere taldera itzu-
liko da, eta jakintsuak irakatsitakoak azalduko edo irakat-
siko dizkie taldekideei. Horretan, ikastalde bakoi tzeko ki-
deek elkarri irakatsiko dizkiote nork bere aldetik eta egokitu 
zaion jakintsuarengandik ikasitakoak.

 Lau jakintsuak
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42  Proposamen didaktikoa 

PROZEDURA

Talde lanaren eraginkortasuna azpimarratu eta lan mota horre-
tan banaka egindakoan baino ideia gehiago eta hobeak sor-
tzen direla erakuste aldera eta, betiere, lantzen ari den jarduera 
edo zeregin motak aukera ematen badu, komeni da jardunbide 
honi jarraitzea: 

1.  Hasteko, ikasleek nork bere aldetik, banaka, erantzungo dio-
te irakasleak egin dien galderari. Lehen urrats honetan, lite-
keena da zenbait ikasle behar adina ez saiatzea edo eman 
dezaketen guztia ez ematea, jakintzat eman dezaketelako 
taldekideek erantzunak emango dizkietela. Saiatu horrelako 
egoerak ekiditen.

2.  Behin lehen urratserako zehaztutako denbora tartea amaitu-
takoan, talde bakoitzeko kideek banaka emandako erantzu-
nen bateratze lana egingo dute, eta, oinarri horretatik abiatu-
ta, hasieran emandako erantzunak osatuko dituzte.

3.  Ondoren, bigarren urratserako aurreikusitako denbora tartea 
amaitutakoan, talde bakoitzeko bozeramaileak haien eran-
tzunaren berri emango die gainerako taldeei, eta, horrela, 
talde guztiek nork bere erantzuna osatuko dute gainerakoen 
ekarpenekin.

 Hobe elkarrekin

PROZEDURA

Elkarrekintza, elkartasuna edo elkarri laguntzea den heinean, 
behar-beharrezkoa da, talde bakoitzean ez ezik, ikastalde osoan 
ere. Egitura hau apropos-aproposa da premia hori ageriko egi-
teko.

1.  Ikasle bakoitzak unitate jakinen bat lantzean sortutako zalan-
tzaren bat idatzi behar du folio heren batean. Norberaren ize-
na eta taldearena ere idatzi behar ditu.

2.  Ondoren, guztiek beren zalantzak idazteko adina denbora 
igaro ondoren, ikasle bakoitzak bere zalantza helaraziko die 
taldekideei, inork laguntzerik badu zalantza argitu diezaion. 

3.  Taldekideren batek zalantza argitzen badio, koadernoan ida-
tziko du erantzuna; aldiz, taldean inork ez badio galdera horri 
erantzuten, irakasleari helaraziko dio galdera, ikastaldearen 
zalantzen zakuan gorde dezan. 

4.  Lan saioaren bigarren fasean, irakasleak galdera horietako 
bat aterako du zalantzen zakutik eta ea inork erantzun die-
zaiokeen galdetuko du. Inor ez bada gai galdera horri eran-
tzuteko, irakasleak berak argituko du.

 Zalantzen zakua
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Lankidetza teknikak

PROZEDURA

Buru hausgarria lankidetza egituraren antzeko teknika bat da, 
baina hura baino konplexuagoa, gure hezkuntza esparruan 
proiektuetan oinarritutako metodoa edo proiektuetan oina-
rritutako lana esanez ezagutzen denaren oso antzekoa. Argi 
bereiz daitezkeen honako fase hauek osatzen dute:

Atariko fasea

Taldeak osatzea. Ahalik eta heterogeneoen izan beharrak, 
ahal dela heinean hiru kidetik bost kidera artekoak.

Gai espezifikoak aukeratzea eta banatzea. Ikastalde osoak 
ikertu edo ebatzi beharreko gai edo arazo jakin baten barruan 
(normalean, irakasleak aukeratutakoa, programazioaren ara-
bera), taldeek gai espezifikoak aukeratuko dituzte, nork bere 
gaitasunak edo zaletasunak kontuan hartuta.

Gai espezifikoaren azterketaren plangintza egitea. Tal-
deek, irakaslearen laguntzaz, lortu nahi dituzten  helburuak 
zehaztuko dituzte, bai eta haiek lortzeko erabiliko dituzten 
prozedurak ere. Horrez gain, honako fase hauetan egingo 
 diren zereginak banatuko dituzte. 

1. fasea

Informazioa bilatzea. Ikasleek behar duten informazioa 
lortzeko egindako plangintza beteko dute. Irakasleak taldeen 
aurrerapenei erreparatuko die, eta laguntza eskainiko.

2. fasea

Azterketa eta sintesia. Ikasleek lortutako informazioa 
 az tertuko eta laburbilduko dute.

3. fasea

Lana aurkeztea. Gainerako ikaskideei aurkeztuko diete lor-
tutako informazioa. Ondoren, galderarik egiten badiete, gal-
dera horiei erantzungo diete, sortutako zalantzak argituko, 
edo informazioa zabaltzeko eskaerei erantzungo diete.

Ebaluatzea. Irakasleak eta ikasleek elkarrekin ebaluatuko 
dituzte talde lana eta aurkezpena. Banakako ebaluazioarekin 
osa daiteke.

 Ikerketa taldeak

A C

B D

Gai 
nagusia
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44  Proposamen didaktikoa 

PROZEDURA

TGT (Teams, Games, Tournaments) lankidetza teknika honako 
urrats hauek osatzen dute:

1.  Hasteko, ikasleak oinarrizko talde hetereogenotan banatuko 
dira, taldekideen mailari erreparatuta. Irakasleak azalduko 
die prozedura honen helburua taldekide guztiek dagokien 
materiala ikastea dela.

2.  Oinarrizko taldeko kideek elkarrekin aztertuko dute material 
hori. Behin ikasi beharrekoak ikasita, lehia hasiko da, arauak 
ondo baino hobeto zehaztuta (hurrengo orrialdean azaldu 
dira). Lehia horretan, irakasleak galdera bana jaso tzen duten 
fitxak eta erantzun guztiak biltzen dituen orri bat erabiliko 
ditu.

3.   Ondoren, hiru ikasleko taldeak egingo dira, talde bateko eta 
besteko antzeko maila duten ikasleekin. Horretarako, ikas-
gelan egindako azken probetan edo azterketetan lortutako 
kalifikazioak har daitezke erreferentziatzat.

4.   Lehiatzen hasteko, irakasleak fitxak nahastu eta buruz 
 be  hera jarriko ditu mahai gainean. Txandak erlojuaren orra-
tzen noranzkoari jarraituz egingo dira.

5.   Amaitutakoan, oinarrizko taldeetako kideek nork bere hiru-
kotean lortutako puntuen batura kalkulatuko da. Puntu ge-
hien lortzen duen oinarrizko taldeak irabaziko du. 

OINARRIZKO TALDEAK

A B

C D

A B

C D

A B

C D

TGT JOLASERAKO TALDEAK

A A C C

B B D D

A

B

C

D

 TGT

PROCEDIMIENTO

Oso teknika erabilgarria da hainbat zatitan banatu daitezkeen 
jakintza arloetarako. Laburbilduz, honako urrats hauek osatzen 
dute teknika hau:

1.  Hasteko, ikasleak taldetan banatuko ditugu, lau edo bost 
 kideko talde hetereogenotan.

2.  Gai nagusia banatuko dugu, taldekide adina gai espezi-
fikotan.

3.  Taldekide bakoitzak bere zatia prestatuko du, bere kasa aur-
kitutako edo irakasleak helarazitako informazioa oinarritzat 
hartuta.

4.  Ondoren, ikasle bakoitza beste taldeetan gai espezifiko hori 
bera jorratu duten ikaskideekin elkartuko da, informazioa 
partekatzeko, funtsezko kontzeptuak hobeto aztertzeko, kon-
tzeptuen mapak eta eskemak egiteko, eta zalantzak argitzeko.

5.  Bukatzeko, ikasle bakoitza bere oinarrizko taldera itzuliko 
da, eta prestatu duen gai espezifikoa azalduko die gainerako 
taldekideei.

 Buru hausgarria

A B

C D

A B

C D

A B

C D

A B

C D

A B

C D

A B

C D

A B

C D

A B

C D

A A

A A

C C

C C

D D

D D

B B

B B
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PROZEDURA

Behin ikastalde osoa hirukotetan banatutakoan, lehia hasiko da, honako urrats hauei jarraituz:

1.  Irakasleak fitxa sorta bat emango dio hirukote bakoitzari, ordura arte oinarrizko taldeetan landu 
dituzten edukiei buruzko galderekin.

2.  Hirukoteko ikasleetatik batek fitxa bat hartu (buruz behera egongo dira), galdera irakurri eta eran-
tzungo du. Behar bezala erantzuten ez badu, piloaren azpian jarriko du. Erantzuteko gai ez bada, 
beste jokalarietako bati galdetuko dio ea erantzun nahi duen. Inork ez badaki erantzuna, piloaren 
azpian jarriko dute fitxa. 

3.  Galderari erantzun dion ikasleak galdetu egingo du ea inork erantzuna gezurtatu nahi duen. Eskui-
nean duen jokalariak du horretarako lehen aukera. 

4.  Fitxak amaitutakoan amaituko da jolasa, eta fitxa gehien duen jokalariak irabaziko du. Irabazleak 
6 puntu eskuratuko ditu bere oinarrizko taldearentzat; bigarrenak, 4 puntu; eta hirugarrenak, 2 
puntu. Hiruko berdinketa badago, 4na puntu eskuratuko dituzte. Lehen bien arteko berdinketa ba-
dago, 5na puntu lortuko dituzte; eta hirugarrenak, 2 puntu. Azken bien arteko berdinketa badago, 
berriz, 3na puntu jasoko dituzte; eta lehenak, 6 puntu.

Honako egoera hauek sor daitezke:

—  Norbaitek erantzuna gezurtatzea erabakitzen badu baina ez erantzutea erabakitzen badu, 
erantzuna egiaztatuko da. Lehen erantzuna okerra bada, fitxa piloaren azpian jarriko da.

—  Norbaitek erantzuna gezurtatzea erabaki eta erantzun bat ematen badu, erantzuna 
egiaztatuko da. Lehen erantzuna gezurtatu duenak erantzun zuzena eman badu, fitxa 
gordeko du; lehen erantzuna gezurtatu duenak erantzun okerra eman badu eta lehen 
erantzuna zuzena bada, gezurtatu duenak bere fitxetako bat piloaren azpian jarri beharko 
du (aurrez fitxarik irabazi badu); biak okerrak badira, piloaren azpian jarriko da fitxa.

—  Inork erantzuna gezurtatzen ez badu, beste hirukote bateko jokalari batek egiaztatuko du 
erantzuna. Zuzena bada, erantzun duenak fitxa gordeko du; okerra bada, aldiz, piloaren 
azpian jarriko du.

 TGT (Arauak)
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46  Proposamen didaktikoa 

1. mailako  
edukien mapa

Unitatea                                                  Edukiak

LE
H

EN
 H

IR
U

H
IL

EK
O

A

0 Trotaren lehen eguna! 
4-9 or.

Nor da nire kidea? Elkarrekin ikasten 
dugu

1 Ikastetxean ikusiko dugu elkar  
10-23 or.

Ikastetxea ezagutuko 
dugu

Lagunak eta kideak Azkenean etxean!

2 Bidaia ona izan!  
24-37 or.

Kalean oinez Herritik hirira Jar gaitezen abian

Hiruhilekoaren amaierako 
orrialdeak 38-43 or.

 Klik batekin  PISApolis

B
IG

A
R

R
EN

 
H

IR
U

H
IL

EK
O

A

3 Begira zer paisaia!  
 44-57 or.

Barnealdea Goazen hondartzara Paisaia aldatu 
 egiten dugu

4 Hodeietan  
 58-71 or.

Tantaz tanta Aire zabalean Zerura begira

Hiruhilekoaren amaierako 
orrialdeak 72-77 or..

 Klik batekin  PISApolis

H
IR

U
G

A
R

R
EN

 
H

IR
U

H
IL

EK
O

A

5 Argiak zeruan 
 78-91 or.

Zer dago zeruan? Eguna edo gaua? Lurra, Ilargia 
 eta izarrak

6 Bazen behin denbora  
 92-105 or.

Atzo, gaur eta bihar Denbora neurtu 
 egiten dugu

Urtaroak

Hiruhilekoaren amaierako 
orrialdeak 106-111 or.

 Klik batekin  PISApolis

EH
EN

H
IR

U
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Prozedurak Balioak

Familian Guztion artean erabakiko dugu Elkarrekin jolas egingo dugu

Bidaia asegurua Zer diote seinaleek? Ez galdu arreta!

Ekin eta ikasi Lankidetzan ikasi

Lurra denona da Ezagut dezagun gure paisaia! Ura, altxor urria

Klima ezagutzen Eguraldiaren esploratzaileak Natura zaintzen

Ekin eta ikasi Lankidetzan ikasi

Lurra irudikatzen Espazioko espiak Eguzkia, kontuz ibili beharreko laguna

Dena aldatzen da Ibilaldia denboran zehar Etxeko lanetan parte hartzen dugu

Ekin eta ikasi Lankidetzan ikasi
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