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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



…denontzako proposamen bat

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

Arrazoiketa eta ulermena 

sustatzeko jarduerak 

proposatzen ditu, haien 

ingurua ulertzeko  behar-

beharrezko  

GAITASUN KOGNITIBOAK  

baitira.

 IKASKUNTZA AKTIBOA  
ETA LANKIDETZA 

sustatzen dituzten 

erronkak eta ikerketak 

proposatzen ditu.   ASKOTARIKO LENGOAIAK  

erabiltzen ditu 

(ikus-entzunezkoak, 

teknologikoak…), 

edukiekiko interesa 

pizteko.

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.

Murgildu  
SuperPixepolis 

unibertsoan!

Eta orain...
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Mapa mentala

Gizarte 
Zientziak

Historia 
interpretatzea,  
oraina ulertzeko bide den 

aldetik, gertakizun 
historikoen arrazoiak eta 

ondorioak aztertuz.

Gizartean 
bizitzen ikastea, 

demokraziaren mekanismoak 
ezagutuz eta bizikidetzaren 

arauak errespetatuz.

Gizartean 
bizitzen ikastea, 

demokraziaren mekanismoak 
ezagutuz eta bizikidetzaren 

arauak errespetatuz.

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.

4 gai multzotan 
banatuta



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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Gizarte Zientzietako  
materialak

3. mailako 
ikaslearentzako materiala
  6 unitateko ikasliburua

 Konjuru arriskutsua komikia

Liburu 
 digitala  

Ikaslearentzako

23

PISApolis

Ilargi beteko gauetan, 24:00ak arte zabaltzen dute 

planetarioa. Lukas gurasoekin joango da gau h

batean bisitaldi interesgarri bat egitera.

Nola ikusiko dute Ilargia gau horretan?

a. Satelitearen zati bat ikusiko da.

b. Egun horretan, ezin izango dute Ilargia ikusi.  

c. C formarekin ikusiko dute Ilargia.

d. Osorik eta biribil ikusiko dute Ilargia.

Zer ikusiko dute planetarioan?

a. Hainbat motatako espazio ontziak

b. Planetak, astroak eta izarrak

c. Garai bateko eta besteko astronauten jantziak

d. Lur planetako mendien mapak eta maketak

Lukasek Interneten bilatu du planetarioa zein egunetan eta 

d t eta taula hau aurkitu du:

1

2

a.
c.

b.
d.

a.

b.

c.

3

d
horietako 

23

Lukasek I

zein ordutan zabaltzen duten eta taula hau2

ata
10:00 h - 18:00 h

00 h

Ordutegia

22

JARRI PRAKTIKAN

Egiteko modua

Eguzki eklipsearen simulazio bat egingo dugu
Eguzki eklipsea gertaera konplexua da eta gure bizi osoan behin 

edo bi aldiz bakarrik izango dugu ikusteko aukera. Hobeto

ulertzeko, geure Eguzki eklipse propioa egingo dugu.

Neurtu 6 zentimetro konpasaz. Ondoren, marraztu

zirkulu bat kartoi mehearen eskuin ld
Hortxe duzu L

Zer behar dugu?
 Erregela

 Konpasa
 Kartoi mehe bat

1

3
4

 Er

Zure txanda!

1

2 3

Egiteko modua

111111

 Arkatza

Orai2tu n eskuin aldean. 
txe duzu Lurra!

a arte. 
k.

Orain, neurtu 2 zentimetro konpasaz, eta 
marraztu beste zirkulu bat; Ilargia izango da. 

Jarri Lurretik 4 zentimetrora, ezkerrera.

22222

Honelakoa da Lurra

Nolakoa uste duzu dela Lurraren barnealdea? Zerk osatzen du 

airea?

Lurraren geruzak

Lurra, poloetan zapalagoa izan arren, ia esferikoa da.

Honako hiru geruza hauek ditu: atmosfera, hidrosfera eta ge-

osfera.

 Atmosfera gasezko zatia da eta airea esaten diogun gas na-

hasketa batek osatzen du. Atmosferako gas garrantzitsuenak 

honako hauek dira: nitrogenoa, ugariena; oxigenoa, izaki bizi-

dunoi arnastea eta bizitzea ahalbidetzen diguna; eta karbono 

dioxidoa, landareek elikagaia sortzeko behar dutena.

Hidrosfera zati likidoa da eta planetako ur guztiak osatzen du.

Geosfera Lurraren zati solidoa da.

Atmosfera. Atmosferari esker dago bizia 

Lurrean. Gure planetaren tenperatura 

erregulatzen duen geruza da.

Hidrosfera. Lurraren gainazalaren zatirik handiena urak hartuta 

dago: itsasoak, ozeanoak, ibaiak...

Gainerakoa lur masak dira eta horiek osatzen dituzte kontinenteak.

Geosfera. Lurrazalak,

mantuak eta nukleoak

osatzen dute.

Lurrazala zatirik

kanpokoena da, eta hor

daude kontinenteak eta 

ozeanoak. Lodiera

aldakorra du. Harkaitz

solidoek osatzen dute.

Mantua tarteko zatia

da, lodiena. Harkaitz

solidoek osatzen dute,

baina tenperatura altuen

ondorioz, likido egoeran

daude toki barnekoenean.

Nukleoa sakoneneko

zatia da eta Lurraren

erdian dago. Nukleoaren 

kanpoko zatia metal ia

urtuek osatzen dute eta

barnekoa solidoa da.

la z

28
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JARDUERAK  Finkatzeko
Iker dezatela zer latitudetan eta zer altitudetan dagoen norberaren 

herria. 
Gero, erantzun diezaietela galdera hauei:

– Lurreko zer zona klimatiko ezagutu nahiko zenuke? Zergatik?

– Ba al dago joan nahiko ez zenukeen zonarik? Zergatik?

 Zabaltzeko
Liburuak, entziklopediak eta Internet erabiliz, bila dezatela Lurrean 

gehien eta gutxien populatutako lekuei buruzko informazioa. 

Zehaztu dezatela zer zona klimatikori dagozkion, eta adieraz 

dezatela ea badagoen loturarik leku bateko klimaren eta biztanle 

kopuruaren artean. Azal dezatela erantzuna.

JA

Fink

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK 
egin galdera batzuk ikasleei: «Zuen ustez, itsasoak 

ba al du eraginik leku jakin bateko kliman?»; 

«Tenperatura bera izango al dute mendi baten 

gailurrean dagoen herrixka batean eta mendi 

horren magalean dagoen beste batean?». 

1. JARDUERA. Jarduera egin ondoren, galdetu 

ikasleei ea itsasoak baduen eraginik beren herriko 

kliman, edota barnealdekoa den. Eskatu lotzeko 

jarduerari eman dioten erantzunarekin. 

ARDUERA. Desberdintasuna azaldu ondoren, 

u adierazteko latitudea marrazki batean. 

UERA. Jarduera egin eta gero, galdetu 

zer zona klimatikotan dagoen beren 
Jarduera egin ondoren, esan 

en herriko klimaren ezaugarri 

EDUKIAK
Faktore klimatikoak. Lurreko zona klimatikoak.

Lankidetzan ikastea 
atalak eta irudietako testuak,

IRAKURGAI ELKARBANATUA  egitura erabiliz. 
orrialdeko jarduerak, 

BINAKA

duera bakoitzean, 
uzte. Gero, zuzenketak 

ZENBAKI BERDINAK ELKARREKIN

Adimen logiko-matematikoa  

ikasleei ximoak eta ero, egin hori 
maitzeko, 
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Faktore klimatikoak
Zure ustez, zein da Lurreko zonarik beroena? Mendi batean, non egongo 

da hotz handiena, mendiaren oinean ala gailurrean?

Elementu klimatikoetan, faktore klimatikoek eragiten dute: leku jakin 

bateko ezaugarriak dira, tenperaturan eta prezipitazioetan eragina 

dutenak. 
Faktore klimatiko nagusiak itsasoaren eragina, altitudea eta latitudea dira.

Itsasoaren eragina
Itsasoak lurrak baino denbora gehiago behar du 

hozteko eta berotzeko. Horregatik, kostaldeko 

zonetan, itsasoaren eragina handia da: 

tenperatura leunagoa izateaz gain, txikiagoa da 

eguneko eta gaueko tenperaturen arteko aldea 

zein udako eta neguko tenperaturen artekoa. 

Izan ere, itsasoak lurra berotzen du kostaldean 

hotz dagoenean, eta freskatu egiten du, berriz, 

kostaldean bero dagoenean.
AltitudeaAltitudea leku batek itsas mailarekiko duen altuera da. 

Leku jakin baten altuerak eragina izango du bertako klimaren bi alder-

ditan: tenperaturan eta prezipitazioetan.

Lurra freskatzen da, itsasoaren eraginez.

Itsasoak lurra berotzen du.

Altitudean gora egin ahala, 

tenperaturak behera egiten du. 

Hori dela eta, mendiko herri batean 

hotz handiagoa egiten du 

kostaldeko herri batean baino.

Prezipitazioak ugariagoak izaten 

dira eremu altuetan, mendi altuek 

hodeiak gelditzen baitituzte.

3. mailako 
 irakaslearentzako materiala
  Proposamen didaktikoa

3. mailako ikasgelarako materiala

Horma irudiak
 1. Eguzki sistema

 2. Atmosfera eta uraren zikloa

 3. Erliebearen elementuak

 4. Historiako etapak

 5. Espainiako mapa fisikoa

 6. Espainiako mapa politikoa

1. Eguzki sistema

Artizarra Lurraren ara ntzekoa da neurriz.neu  Gure planeGure planean tatik k hurbilen dahurbilen daggoen planeta da.da

Saturnok eraztuna du, harrdu, harriz eta izotzez osatutakoa.oa

Eguzkia da gua gure izgure izarra. Etengrraarra. rraa E abe igorte igortzeabe igortzeg nn du argia etdu argia etu a beroa beroa, etoa, ettteta eguzki ikia eguzki sistemako planetak benetak bere inguruanuruan bira ari d bira ari dar ira.

Merkurio da planetaa txikiena. Eena. guzkitik 
t
hurbilen dahurbilen daur go go eta horregatik horregatik bero handiao ha  egiten du.giten

Jupiter eguzki 
sistemako planetarik tarik handiena dahandiena da.

Lurra da gure plp aneta. Esfera aitxura du exura du eta Planeta Pla Urdina aere esaten e e zaio, espaze iotik urdina ikusdi ten baita.ait

Ilargia Lurraren satelitea dateate a, eta haren inguren uauannuauan n 
h
egiten du bbbdu bdduu bdu iirraaira.

Uranok eraztun tun
sistema batt du  
inguruan, ban, baina oso zaila daila a 
hautematen.aute

Neptuno da 
urrunen dago
Horregatik eg
hotz handi-ha

Marte gorria da  gorria d eta bi eta satelite ditu.tu.

translazioa

errotazioa

Lurraren higidurak

Eguzkitkk
oen plap
giten duen
andia.di

gidurak

2. Atmosfera eta uraren zikloa

mesosfera

estratosfera

troposfera

ai
re

a

Hodeiak osakak osaeiak osaeiak osaak osatzen dituztenen dituzttzen dituztdituzn dituz antak, tantak, enen ttata gegehiago geehh

hoztean, hathoztoztea nditu egiteddiitu egiten dira, etann din dir dn  pisu 

handiagoa dutenez, prezipitazio moduan 

erortzen dira.

Lurruna hozna huna hoza hozna hoztean,t

tanta tanta txikittantattaanntaa ant sortu, eakk sok sortu, eta 

hodeiak eraodeiak eradde tzen tzen den diradira.dira

Ura ibaiera ibaietaa i ettara ibaiettara, itsara, itsasorra, itsasoritsa aa aa

eta akuifera aeta aketa akuiferta aku oetaraoetaraetara 

itzultzen dultzen itzultzentztzu a.

EguzkiarenEguzkiaren 
E uzkiarkiaEEgg
beroak ura 
beroak uraberoak ub k 

lurruntzen nlurruntzeen duudu.d

Uraren zikloa

Atmosfera
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3. Erliebearen elementuak

sumendia

mendiak

ordokia

aintzira

ibaia

uhartea

golkoa

lurmuturra

itsaslabarra

hondartza
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4. Historiako etapak

Historiaurrea

Antzinaroa

Aro Modernoa

Aro 

Garaikidea

Erdi Aroa

tik 
aneta. 
u han 

Giza
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5. Espainiako mapa fisikoa
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10  Proposamen didaktikoa 

Denok ikasten dugu guD
elkarrengandike

4 edo 5edo 5 kideko taldetan 
i d

Irakasleak irakatsitakoa 
ugu.

Gurre ikaskideei ere re ikasten 
laguaguntzen diegu.

Lankidettzazko ikaskuntza
Taldeanan lan egiten dugunean eta elkarri laguntzen diogunean, eraginkortasununhandiagia oz ikasten dugu. Horregatik esaten dugu ikasteko modu horiolankidedetzazkoa dela. Lan egiteko modu horren ezaugarriak hauek dira:

Egingo aal dugu lan taldean?
Egingo zenuten, seguru, jardueraren bat taldean noizbait, baina ba al dakizueue zehatz esaten zer den taldean lan egitea? Galdera horri erantzutekoo,eztabaidatu denen artean honako gai hauek:

baidatu denen artean honako gai hauek:
  Zererrtantan datza taldean lan egitea?
  Zeer r da taldean lan egitetik gehien gustatzen zaizuena? Eta zer gutxien?
  JardJa duera guztiak egin al daitezke taldean? Zein dira taldean egitekoegookienak?

  TaldTaldddekide guztiek berdina egiten al dute?

7

Laannkiddetzaaan ikasi
Ia-ia a prrestt gaauudee lankidedetzan ikasten hasteko.
Baainna aaurrrrrezz, beete honaknako urrats hauek:

  OOsatuu taaldeeak iirakaslearen jea arraibideen arabera. Ondoren, jarrieelkkarrrenn onnddoaan taldede bakoitzeko kideen mahaiak.
 JJarrri ddennenn aarttean izenena taldeari.

  BBete bbakkoittzzakak irakasasleeak esleitutako kargua. Kargu horrek ezarri duttalldeaan izananggoo duzuenen funtzioa.

AAzzkennikkk,

riko du u 

Kaarguaa
Funtzioak

Koorddinatzzaiilea
Taldekide bakoitzaren lana antolatuko du.
Taldearen izenean hitz egingo du.

Iddazkaaria Taldekideen ahots tonua eta jokabidea kontrolatuko ditu.Bakoitzak bere funtzioa betetzen duela begiratuko du.

AArdduraaduna
Taldean aritzeko moduan antolatuko ditu mahaiak.
Materiala zainduko du.

Laaagunntztzai

AAdieraazzA i
zzeer fufuntz

MMaargottuu puzzzzzlear
kakarggu baaakoitzazak k
baat izann ddezaannan. Be
auurrrekoo ttaulaarri.

ena.

eta itsatsi 
ateanatean, 
a.

Egon adi, E
kargua aldatuko gka

baituzue 

ikasturteankasturtean

zehar.

Ikaslearentzako  
materiala I

Ikaslearen liburuarekin eguzki sistemari, 

Lurrari, paisaiari, udalerriari, ekoizpen sektoreei eta 

historiari buruzko gauza asko ikasiko dituzu.

Hastera goaz!

7

Aurtengo ikasturtean 

azalduko diegu ikasleei  

taldeak 

zer diren eta nola osatzen 

diren.

... eta taldekide bakoitzak 

zer zeregin dituen.

3. mailako liburuak hasierako 
unitatea du hasieran eta hor 
dago azalduta zertan datzan 

eta zer ezaugarri dituen 
lankidetzan ikastea.

Hartara, lehen unitatetik 
sustatuko dugu 

Lankidetzazko ikaskuntza 
ikasgelan. 

, mmaarrraztu orrr ii bereiz batean txartel bat, eta idatzi zuen kargua.

leea
Behar duenari lagunduko dio.
Bertan egon ezin den edozein kideren funtzioak beteko ditu.

i zzerr kargu eta 
zzio dituzuen.

reenn ffitxxa 
kooloorre 
egiirratuu 

Jarri taldearen ize

Moztu txartela, e
mahaiaren ertz ba
marraz

aren ertz ba
kian bezala

Zorionak! Oraaiin n in badakizubb e taldean 
lankidetzan nolalaaa lanlala lan egi l n n. 

g t

Nire kargua:N kNN
Nire betebeharrak:N

6

egitgiten dugu lan.
k 

ikasten du



Informazio guztia eman 
ondoren, lankidetzan jolas 
bat egitea proposatzen dugu.

Lankidetzazko jolasak 
lau gai multzo ditu.

Gai multzoetan 
aurreko ikasturtean 
ikasitako edukiak 
berrikusiko dituzte.

Gai multzo bakoitza 

 teknika eta 

lankidetzarako 
egitura 

batekin landuko 

dugu.

8

ORRI BIRAKARIA

kikin diezad ioguogun jokokoariar
EkEk

Ikastuurte berria hasii aurretik, iazkoan ikasitakoa 
errepapasatuko dugu. JoJoko bat proposatzen dizuegu.
Hasiko ko al gara?

Jokokoarena  arauak
Lau gai multzoko galderak erantzun behar dituzue. Gai multzo tzo

bakoitza iazko eduki multzo bati dagokio.Gai multzo bakoitzak galderaz osatutako lau txartel ditu.
Txartelak orri zuri batean kopiatu eta erantzun egin behar 
dituzue.
Galderak erantzuteko, antolatu lana taldean, irakasleak 
adierazitako moduan.

Has Has dadadila jokoa!
Paisaiari buruzko gai multzoko galderak erantzungo
dituzueuzu  orain. Prest al zaudete?

Paisaia
Sailkatu barnealdeko paisaian edo itsasertzean, dagokionaren arabera. Mendia

Itsaslabarra

Golkoa

Sailkatu paisaiaren elementuak, naturalak edo artifizialak diren kontuan hartuta. 
Zubia

Ur jauzia

Errepidea

Adierazi ea honako esaldi hauek zuzenak ala okerrak diren.

Ibaiek ur gazia dute.
Itsasoak ur geza du.

Lotu eraikuntza mota bakoitza dagokion funtzioarekin.Ibaietako urak pilatzeko balio du. Itsasontziek produktuen zama lanak egiten dituzte bertan.
  Eraikinak eta errepideak eraikitzeko behaar diren harriak ateratzen dira bertatik.  Argi egiten dute itsasontziak gidatzeko.

1

3

4

2
1. GAI MULTZOA

Portuak

Itsasargia

Presa

Harrobia

Lautada

Harana

Lurmuturra

Lakua

Trenbidea

Kala 

Harana

Mendia

Itsasargia

9

Jokooan jjarrraituko dudugu!g
Orraiinn, bizzii gaarrenn tokiariari buruzko gai multzoko galde-
raak eerraantztzuunn bbehhar dituztuzue. 

ORRI BIRAKARIA

Bizi garen tokia

AAddiieraazi i eeraikin hauetatik zein diren ppupuublikooaak.k. 

Ospittaaleea

Supeermmemerkatua
Museeooaa

Liburrutteegia

AAdierarazi hhonnaakoo adierazpen hauek hiri bati edo herri 
bbati dddagozzkkioon.

Eraaiaikkinakk bbaaxuuak dira.
Perrtrtssonaa aasskoo bizi da.
Zirkkuulark ziooaa aarinna da.
Kaalealee labbur r eetaa estu asko dago.

Lotu auzo mota bakoitza dagokion funtzioarekin.

Eraikin baxuak
Kale zabalak

Eraikin garaiak
Kale estuak

11

3

2
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2. GAI MULTZOAOA

Kale estuak 

Auzo zaharra

Auzo modernoa

Kiroldegia

Jatetxeak

Zinema

Ikastetxea

NNNoola hhartrttzenn dute parte honako hauek bertako gobernuan? Lotu.Alkatea aukeratzen dute.
Zinegotziak zuzentzen ditu.
 Zinegotziek eta alkateak lanegiten dute bertan.

 Zinegotziak aukeratzen dituzte.

Heerririttarrrak

UUddalaa

Alkatea

Zinegotziak

10

MurgiMurgildu jokookoanMM

LANA BINAKA

Lana eta lanbideak

Adierazi esaldi hauetatik zein diren 

zuzenak. Zuzendu okerrak direnak.

a.  Profesional batzuek zerbitzuak 

eskaintzen dizkiete besteei; hala 

nola irakasleek, saltzaileek, 

postariek eta albaitariek.

b.  Hainbat merkataritza mota daude: 

dendak, azokak eta fabrikak.

c. Kamioilariak, tren gidariak eta 

pilotuak ibilgailuen gidariak dira.

Osatu esaldiak honako hitz hauekin:

a. ..... askotariko produktuak egoten dira apaletan jarrita.

b. ..... produktu mota bakarra saltzen dute.

c. ..... dendak eta supermerkatuak egoten dira.

d. ..... postuak esaten zaien dendak egoten dira.

Adierazi zein diren 

komunikabideekin lotutako 

lanbideak:

Kazetaria

Suhiltzailea

Meatzaria

Postaria

Argazkilaria

Esataria

Sendagilea

Irakaslea

Erredaktorea

Izendatu publizitatea erakusten 

diguten lau komunikabide.

1

4 
3 

2

3. GAI MULTZOA

dendetan     azoketan     supermerkatuetan

merkataritza zentroetan

Jarrai dddeezagun!

Orain ain laanari eta ogibideei buruzko gai mi multzokoultz  gal-

derak eerantzunr  beharko dituzue.

-

11

Deennonn arteeean zuzzenduko dugu 

raiin iOr kkussikko duuzue zd ueen taldea zer moduz moldatu den. 

Kooppiatatu eskskuuinn eko mmarrazkia. Ondoren, irakasleak

ereranantzuan nn n zuuzzennak dikttatuko dizkizuete. Egon adi eta 

maarkaatuum  maarrraazki gainainean asme atu dituzuenak. Zorte on!

LANA BINAKA

DDenboraren joana

Aipatu, honako hitz bakoitzari lotuta, denboraa 

igaro ahala gertatu den aldaketaren bat. 

Ossaatu eesaalddiaaks  honako hitz hauekin.

a. ..... irraggaaneeko pertsonaiak gogoratzeko eraikitzen dira.

b. ...... -e-etaaan oobjektu eta hondakin zaharrak gordetzen dira.

c. Garai bbbG atekoa ..... batzuk ere monumentuak dira.

d. ...... gagarraai bbateko eraikuntzen geldikinak dira.

Ordeenaat asmaku izun hauek 

zahaarrereenetetik berrienera:

Teleelebbbistaa

Intternrnnet

Irraatiatia

Poostaa

Beheko objektu hauen erabilera noiz izan da handiagoa, 

iraganean ala orain?

Autoa

Harea erlojua

Telegrama

Mikrouhin labea

1

444

2 3

GAI4.4. GA  MULTZOA

paisaia   teknologia   emakumeak   garraioa

museeooaak hondakinak eraikinak monumentuak

Amaaieraaraa iristen aarri gai ra!

nbbooraaDeDeen enn jjoaoar nari buruzkb o galderekin amaituko 

uguguu jojodudu kooaa.

Idazmakina

Ordenagailua

Posta elektronikoa

Zalgurdia

111.
GAI

AMULTZOAA

3.33.3
GAI

MU AMULTZOAA

222.
GAI

MMULTZOAM

4.4444.4
GAI 

AAMUULTZOAU TZOA

1

1

1

1

3

3

3

3

2

2

2

2

4

4

4

4



12  Proposamen didaktikoa

Unitate didaktiko bakoitzak 
unitateko edukiekin lotutako irudi eta 

testu motibagarri bat ditu hasieran.

Espaziora bbi

Zer daZer da kosmoloosmolokos ologgia etagia eta nork  noikertzen ddu?

Nola azaltzzen dute unibertsoaren jatorria?

Kosmologoek zeri esaten dioteBig Bang? Zeergatik? 

1

2

3

Big BanB gar
hhartzen du
bbehar al du
tteoria bat 

ZuZure ikaski
dezezakezue 
nola jokatu
desbedesberdina
adibideadibidead renren

4

5

idaia

ren tn teoria keoria kosmologosmologoek ontoek on zat ute. Hori horrela izanda, denok eman ugu ontzat? Eta ez al da posible beste izatea?

ideek eta zuk iritzi ezberdina izan e gauza askoren inguruan. Zure ustez, u behar da besteen ikuspegia eta zurea ak direnean? Azaldu erantzuna, n batn ba  emandamandam .

Aukeraz betz beteeetaetaakoako unib uni ertso batNon hasten da etaa non amaitzen da unibertsoa?er toki hartzen d
Zer toki hartzenn du Noiz sortu zen? Geure buruari,

du? Noiz sortu zen? Geure buruari, noizbait, denok k egigindako galderak dira horiek eta zientzialariak saaiattu izan dira erantzuten.Kosmologoak gaai hohorietan espezializatutako astronomoak 
dira eta, haien arrabebera, unibertsoa puntu bakarrean sortu 

zen eta puntu horri zzabaltzen hasi zen, harik eta orain ezagutzen dugun n guuztia sortu arte: izarrak, planetak eta 
este astro batzukk. MMateria guztia unibertsoan zehar anatzen eta hedatatzenen hasi zen une horri Big Bang esaten 
io; leherketa hanndiaa, alegia.

g Bangaren teoriaarenn arabera, leherketa handiarendoren sortutako ggalaaxiak bata bestetik abiadurandian aldentzen hhassi ziren, eta etengabe hazten.regatik sortzen ddiraa galdera berriak: zer gertatuko da itzen direnean? NNorraino iritsiko da unibertsoa?

d

z

ez

be

ba

zai

Big

ond

han

Horr

geldi

12

Gau garbi batean zerura begiratuz gero, irudizko irudiak osatzeen 
dituzten izar multzoak ikusiko ditugu: konstelazioak dira; Harttz 
Handia eta Hartz Txikia, besteak beste. Izar horiek unibertsoaren zati bat osatzen dute bestemilioika astrorekin eta zerukogorputzekin batera, haietako batzukbegiratu hutsean ikusten 

Hasi

Noiz diNoiz dira egunra egunak

26

Zer dago Luurreanan?n?

Zein izZein i ango dago dago daang  ArequiAArequipakopako 

arazteg ren fiar untzio nagusia?

150.000 laagunek nola kutsa 

dezaket ura?e u

Osasun azoakarazo  murrizteaz gain,

zer beste onuura ekarriko du 

araztegiak?

1

2

3

rakurrIr i honaki honako testuo testu hau: « hau: Denok b i kerdinak gara e gara et uta urrauraata ta ura

zatekoiz  eskubidea denona da. Beraz, urik ez dutenei laggueei laggue nndundu n

egin beeg har diegu eta ura naturara ahalik eta garbien iitz i beehuli arr 

ddugu». Hori egia dela uste al duzu? Azaldu zure e antzuunra a.

HoHorrez gain, zertan gara denok berdinak eta zertaan izazan

ehar dbehar ditugu eitugu skubide berdinak?

4

5

Ura dennontzat

Arequipan, Perun, munduko araztegirik garranntzizitsuenetako

bat eraikitzen ari dira. 150.000 lagunek erabilitak

bat eraikitzen ari dira. 150.000 lagunek erabilitakko uurk r

zikina eta kutsatutako ura araztuko dituzte bertrtann,

naturara itzuli aurretik, berriro garbi egon dadiin. 

Araztegiak ingurumenari kalte gutxiago egiten

lagunduko du, ur kutsatua ez baita zuzenean

Chili ibaira isuriko eta, horrela, ibai horri,

pixkanaka, deskontaminatzen lagundukoo didiote.

Inguruko herritarrek ere jasokoko ddute

eraikuntza lan horren onura, iningguruko

osasun arazoak murrizten eta ekkonomia

hobetzen lagunduko baitu; izan eere, araztutako 

ura laborantza lurrak ureztatzekko ere erabiliko 

dute.
Urak presentzia handia du gure bizitzetan. Giza gorputzaren 

osagai nagusia eta ugariena da, baina ez gurea bakarrik; 

planetarena ere bai, eta horregatik du Lurrak kolore urdin 

bereizgarri hori. Lurrean, bere ibilbidea egiten du urak beti: 

iragazi egiten da, mendi hegaletatik behera jaisten da, ibai 

bihurtzen da, itsaso, lurrundu egiten eta, hotz egiten duenean, 

euri, elur edo kazkabar gisa erortzen da. Baina kontuz! Ura oso 

ondasun baliotsua da eta xahutzen badugu,

agortu egin daiteke.

Hasi

Zer da er da hobeahobea 

ingngurumenarentzatt, dutxatzeea

ngurumin
narent

alala bainatzea? Zerggatik?
alla bainatzea? Zerggatik?

Irakurmena eta balioak 
lantzeko jarduerak

Aurretiazko ezagutzei buruzko 
galdera, ikasleak unitateko 
edukietara gerturatzeko.

Ikasleak 
motibatzeko atariko 

testuak

Bloomen 
taxonomiaren 

arabera mailakatutako 

ariketak

atzeaa 

n ez diren arren. n.

g nak 
luuzeagoak, udan alla
neeguan?neeguan?neeguan?



Eguzki sistema

Zer dago eguzki sisteman?

Eguzki sistema izar nagusi batek, Eguzkiak, eta haren inguruan 

biraka dabiltzan zortzi planetek osatzen dute. Beste astro batzuk 

ere baditu; esaterako, izarrak, sateliteak, kometak eta asteroideak.

Izarrak, Eguzkia kasu,  gas masak dira, tenperatura altua dute, 

eta argitasuna eta berotasuna igortzen dituzte.

Planetak zeruko zortzi gorputz dira; Eguzkiarekiko dauden 

distantziaren, osaeraren eta tamainaren arabera, barnekoak 

edo kanpokoak izan daitezke.

– Barneko planetak Eguzkitik gertu daude, tamaina ertaina 

dute eta arrokaz osatuta daude.

– Kanpoko planetak Eguzkitik urrun daude, tamaina handia 

dute eta gasez osatuta daude.

Sateliteak astroak dira (adibidez, Ilargia) eta planeta batzuen 

inguruan biraka ibiltzen dira.

Asteroideak objektu harritsuak dira, hainbat tamainatakoak.

Kanpoko planetak

Eguzkia  iza izar zaizar zar bb ttbat dbat da b eta 

eguuzki sistemako po planpla eta 

guguztiakztiak inguru inguruingurungu an bban bian biraan birarabirakkka dituka dituuu..

Jupiter da eguzki sistemakemako mm

plplaneetaarikrik hanrrik diena eta 67 66667

satsateatelite bainobainainin  gehiago ditu.uu
ii dad

Urano eraztutuuraztuztaz n sisten ma 

mehe baehe bmehe h tez inguratua 

dago etd a 27 satelite e ditu.tdituitditud

Artizarrak Lurrarrrarrarr aren enne

antzeko tamtamaintamainmataam a du. 

Gertuentuenue d dugun plaanetataetanet  da.ddda

Kometak astroak dira, hauts etaa 

gas nahasketa batez osatutakoak 

eta, Eguzkira inguratzean, lurrunddu 

eta isats berezi eta deigarri hori 

sortzen dute. 

Biizitokoki dudugunn planeta

urre ppllGu aneetaa egguzki sisteman dago; eta eguzki sistema, berriz, 

Essnne BBiideanan.. Unnibertsoak dituen galaxia edo izar multzo asko-

renenn artteko bbatteee  dda Esne Bidea. Lurra, gainerako planetekin alde-

ratatututa, ddakikigguu d laa, bizia duen planeta bakarra da. Honako ezauga-

rriri hhauuuek ahhhalalee biidetzen dute bizia:

  EguzzkzkkiaEEg kkikko rrek distantzia. Horri esker, Lurrean ez du ez bero 

hhahanddiieegirrikk,k, ezz hotz handiegirik egiten. 

  UUrUrareeen preessenntpr zia. Urik gabe bizia ez litzateke posible izango. 

 AtmomooosfeAAt rraa. GGure planeta inguratzen duen gas geruza bat da 

ta oxoxxxieet nooaa ddgen u, arnasa hartzeko.

Baarnnekoo planeeetak

LLurrra guure pgure pplanetnetartalanetaanettaa ta i «plannnetata ua urdetaeta eet ina»» 

esateaten tenesatenesse ddiiotete, dd azalaleeraeraazalealeraraz ren geheerenr ieengoaoaaa 

uurez urez eez eesure eestalitalita alittattaalitt duellakod laakk . Horreregaatikgatik, tik, , at urdinurdin urdd

ikkusttenn ddaa espazaziootiktikktikzio kz ..

Ilargia da Lua Lurururrrareraren srarare ateltelite 

babakarrababababa  eta Lua Lurraren rrarenarerraree

ingunguguinguruagugu n bira egiteegiten i nite du.du

MMMerkkuriioo plalanettaarikrik txk xikienaikienakiikiena ik ennna eetaaeta 

EguzzkitkititEguzzkk iik k gerrtg uenn daagn oena daa.

Saturnok hainbaainb t eraztun dnnn ditutunn  

inginguruaguruauau n, arkan, a itz eta izootzttz otot zatiz zat

osatuakosatuatutu . 30 sasatelitettelitetik goragk ggg  diitu.

Neptuno da Eguuzkitik kitiikzkitizkitzk urrutieurrutienn 

dagoen agoego planeta. Horreeegatitik,gga

oso-ososoooo tenper te t atura baxua dua dua du..

14 satelite die deee d tu.

Eguuzki E sisisstema izaar batek, Eguzkiak, eta haren inguruan 

iraakaabbi a biiltzzdab an beste astro batzuek osatzen dute. Horien

arrteean dauudude plananetak, sateliteak, kometak eta 

asteeroia deeeak. Lurrrra eguzki sisteman dago eta bizia iza

osiibleeppo e enn pll den anetata bakarra da.

Zer planetak behar duu 

denbora gehien 

Eguzkiaren ingurua

bira bat emateko? 

Zergatik?

Ordenatu handien

txikienera: Esne B

Lurra, eguzki siste

unibertsoa eta Ila

Zergatik ezing

ginateke Merkuri

bizi?

Zer da asteroide 

k ?

1

2

3

4

Marrte gorriagorria go  dad

eta bi satelitatelittelitelitli eee

ikusttenn dd p
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Historiaurretik Antzinarora

Historia aztertzen dutenak historialariak dira.

ERANSKINA 118 ETA 119. OR.
Historiaurrea: Paleolitotik 

E

H

Zein da gizateriaren historiaren lehen aroa?
koa zen bizimodua garai hartan?

ria nola zatitu
ria iragana aztertzen duen zientzia da, hau da, gizakiei, 
zirenetik, gertatu zaien guztia ikertzen du. Gizakion iraga-

luzea da eta, errazago aztertzeko, aldi laburragotan ba-
dugu. Aldi horiei historiaren aldiak edo aroak esaten 

ro bakoitzak ezaugarri bereizgarri batzuk ditu.o hauek dira aroak: Historiaurrea, Antzinaroa, Erdi Aroa, 
dernoa eta Gaur Egungo Aroa.

aurrea
urrea denbora tarte luze bati dagokion aldia da; gizakia 

Afrikan azaldu zenetik idazketa asmatu arte, hain zuzen. Hona 
hemen gizakiek Historiaurrean izandako bilakaera:

Noomadak ziren: toki 
batetik bestera ibiltzen 
ziren ehizaki eta fruitu 
bila.

GGizakiak familia taldetan edo talddetan bizi ziren haitzuloenssarreretan, eta animalien eta eehizako irudien margolanekin aapaintzen zituzten bizitokiak.

Sua aurkitu zutenean, elikagaiak prestatzeko eta haien buruak berotzeko erabiltzen hasi ziren.

Paleolitoan

AnAnttzinarooa
Annttzinnnaroaoa da a historiaren bigarren aroa eta idazketa asma-
tzeaan hhhasteenn daa. Aro horretan sortu ziren zibilizazio handiak; 
haalla grreeeziarrrraa, nnola erromatarra.

GGiGizaaterriarrenn hhistorria hainbat arotan banatzen da. Lehenak 
HHisttoriauuurrea eta Antzinaroa dira.

Idaatzzi koontntakizun labur bat, eta kontatunoola llorttzeen zituzten Historiaurrekogizzakkiek k k eelikagaiak eta non bizi ziren.

Zeerer haarrreman dago idazketaren, Historrior auaurrrearen eta Antzinaroaren artean?
Sarrtu u Innterneten http://link.edelvives.es/tiebfbf wewebbgunean, eta eskuratu informazioa EEspainip aann dauden haitzuloetako pinturei buruz.

1

22

3

Historiaurrea az
banatzen da aro la
aro laburrago horie

Heldu baten lagu
Interneten informaz
dauden monumentu
buruz, eta azaldu no
funtzio zuten. Erabil
hornitzeko.

4

5

EErroommatararrek inperio bat sortu zzutenenn haininbnbat in hhiri ri gagarrantzitsurekin; aadibbiddez, , EErErrommaa.

Latina zuten hizkuntza.

Erromatarrek termetan 
hartzen zituzten baininuak.

Antzokietan, antzezlanak egiten zituzten.

Hirietan, eraikin handiakk 
zeuden; esaterako, ura hirira eramateko akkueduktuak.

Annfiteeaatrooetan, gglladdiatoreen arttekoo bborroookak ek eggiteenn zituzten.

Edukiak bi orrialdeko 
ataletan daude egituratuta.

ztertzean, zergatik 
aburragotan? Zein diraa ek?

untzaz, bilatu 
zioa Espainian 
u erromatarreii
on dauden etaeta zz
i irudiak laana
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zeer r 
a 

Ikasitakoa 
berrikusteko   

eta arrazoitzeko 
jarduerak

Gaitasun digitala 
garatzeko IKT jarduerak

Amaierako 
laburpena  

bi orrialdeko atal 
bakoitzean

Galdera motibagarriak 

Erreferentziak 
eranskinei

an 

netikk 

Bidea,

ema, 

argia.   

go 
ion 

ien 

atea 

gerrikoa?

Marraztu taula bat 

testu prozesadore 

baten bidez, sailkatu 

barneko eta kanpoko 

planetak, eta azaldu 

zer ezaugarri dituztenn.

555

Zein d

Nolak

Histo
Histor
sortu z

na oso 

natzen 

zaie. Ar

Honako

Aro Mod

Historia
Historiau

urrea: Paleolito
Neolitora

Gizakiek animaliak hezten eta lurra lantzen ikasi zuten. Haiek izan ziren lehen abbeltzainak eta nekazariak.

Sedentario bihurtu ziren, 
eta herrixkak eta 
monumentuak eraikitzen 
hasi ziren harri handien bidez.

Buztina erabiltzen zuten 
zeramikmikmikkmikaaa egiteko eta 
gurpilapilapilarpilarpila asmatu zuten.

n 

Neolitoan 

Edukiaren oso 
azalpen 
bisuala



14  Proposamen didaktikoa
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Gertueneko ingurua

Familian bizi gara
Bizikide ditugun pertsonek, maite ditugunek eta ahaideak ditu-
gunek familia osatzen dute. Familia guztiak ez dira berdinak, 
baina gertueneko kideak, gehienetan, gurasoak eta anai-arre-
bak izaten dira. Familian beste kide batzuk ere egon daitezke; 
aitona-amonak, osaba-izebak eta lehengusuak, esaterako.Familiarekiko maitasunak eta begiruneak bizikidetza atsegi-

na izaten laguntzen dute. Sortzen diren arazoak elkarrizketa-
ren eta hitz egokien bidez konpon daitezke.

Gizartean bizi gara
Familiarekin gertatzen den bezala, gizartea osatzen duten gaine-
rako pertsonekiko begirunea ezinbestekoa da, bizikidetza ona 
izan dadin.

Herrialde batzuk (Espainia, adibidez) sistema demokratikoan oi-
narrituta daude antolatuta. Bizikidetzarako oinarrizko arauak 
Konstituzioan daude jasota eta hor daude pertsona guztien oi-
narrizko eskubideak eta k betebeharrak ere.k

Herritar guztiek botoa ematekateko eskubidea dutela dio eta,
beraz, herritarren ordezkariak aukeratzeko eskubidea.

Adin nagusitatasuna
18 urtetan ezartzen du.

Konstituzioaren arabera, dennok berrdinak gara eta ezin da inor desberdin tratatu sexuagatik, erlijioagatik edo iritziagatik. 

Denok hezkuntzarako dugun eskubidea defendatzen du.

Denon kontua

Etxeko lanak etxean bizi direnn pertsona guztien ardura dira. Xurgagailua pasatzea, 
garbigailua jartzea, jatekoa 
prestatzea edo erosketak egiteaa dira etxeko lanetako batzuk. Ahalegin eta lan handia 

eskatzen duten lanak dira. 
Familiako kide guztiek parte hartzen badute, adinaren 
arabera parte har dezaketen umeak ere tartean direla,
denek izango dute denbora
libre gehiago elkarrekin
egoteko.

  Etxeko lanak denen 
betebeharra dira.

goraGogoratuGogoratu
Den

GG

Esskokolaa komunnitatea
Ikkasstettxxxea oosasaatzeen duten pertsonek eta hark funtzionatzeko bertan 
lann eginnn edoo ppaartee hartzen dutenek osatzen dute eskola komunitatea.

MMaiitasunnna, begirirunea eta elkarrizketa garrantzitsuak 
ddiira famiillian bizititzeko.
HHeerrritaaarraakk ggaren aaldetik ditugun eskubideak eta bbeteebehaarrrak Konsnstituzioan daude jasota.Ikkkaststetttxxeaa oosatzen duten guztiek eratzen dute eskola kkommunittaatea.

Zuzendaritza taldea
zuzendariak, ikasketa buruak eta idazkariak osatzen dute. Elkarrekin zuzentzen eta 

antolatzen dute ikastetxea.

Atteezainnak irrekkiitzeen eta ixten 
k

duu ikastteteetxeaa eetaa ddena txukun eggooteazzz ere aarddduraatzen da.

Ikasleen familliak Guraso 
Elkarteetan biltzeko aukeraa dute, ikastetxeko erabaki eta jardduera batzuetan parte hartzeko.

Addmminisstrazioiooko langilleakarittzzen dddiira iddazazkkarritzako lanetan.

Zerbitzuettako langileek
garbiketako eta sukaldekko lanak eta mantentze lanak egiten dituzte.

Irakasleek ikasleei eskolak eman, eta eguneroko jardueren plangintza egiten dute.

Noola gozzaatzen duzue aisialdiaz familian?
Ikeertuu zure gurasoek umetan etxean zerertaan lagguntzen zuten.

TaTalddedeka,, eegin elkarrizketa bat hezkuntza kkommunnitm taateko bi kideri.

1

22

3

Familia batzuk ugariak dira. Nolakoakk dira? Zenbat daude zure gelan? Zer abantaila eta desabantaila dute?

Noiz sinatu zuten Konstituzioa?Adierazi Konstituzioan jasota dausei eskubide eta betebehar.

4

5
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Urez inguratuta

Ur geza eta ur gazia

Ura da Lurraren osagai nagusia. Planeta lau zatitan banatuko 

bagenu, hiru ura lirateke. Lurreko ur guztia ez da berdina: geza 

eta gazia ditugu.

  Ur gaziak gatz mineral ugari ditu disolbatuta. Horregatik, za-

pore gazia du eta ezin da edan. Ozeanoak eta itsasoak osatzen 

ditu.

 Ur gezak gatz mineral gutxi izaten du disolbatuta. Ibaietakoa 

eta lakuetakoa, adibidez, ur geza da eta edan daiteke, garbi ba-

dago behintzat.

Azaleko urak eta lurpeko urak

Azaleko urak lurrazalaren gainean daudenak dira, ikus dai-

tezkeenak. Lurpeko urak, aldiz, lurpean daude, ezkutatuta. Be-

gira iezaiezu ilustrazioan. 

Lurrararen zatirik handiena urak osatzen du, batez ere ur 

gaziakk. Urak azalekoak edo lurpekoak izan daitezke, 

daudeden tokiaren arabera. 

Iparr poloan eta Hego poloan ur

gezaren kantitate handiak daude,

izotz eta elur forman metatuta.

Ozeanoak eta itsasoak ur gazizko 

masa handi-handiak dira.

Planetako ur guztia 

Grafiko batean gure planetako 

ura nolakoa den adieraziko 

bagenu, honelako zerbait 

izango genuke:

Zatirik handienak ur gazia 

adierazten du; hurrengoak,

ur geza izoztua; eta bi 

txikienek, ur geza likidoa eta 

atmosferako ur lurruna.

ZabalduZabalduZabaldu

Ikertu zein den 

munduko ozeanorik 

handiena.

Planeta

ZZZ

Azaleko urak

33

Addierrazi ibaien eta itsasoen arteko bi desberdintasun.

Ibabaietetaet n uur geza izaten da, baina naturako beste zein tokitan

daagoo urro  ggeza? 

Zerrtaaan ddirra berdinak poloetako ura eta mendi garaietako 

tonntoorretaakoa?e

Zieentzzialariek beste planeta batzuetan ur bila ibiltzen dira. 

Plaaneetaet  bbaatean ura balego, izaki bizidunak aurkitzeko aukera 

haandidiaggdi ooa izango litzatekeelako. Zergatik uste dute hori?

Zer izeenn dute ibai batera isurtzen diren ibaiek?

1

22

33
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Mendndi garaietako 

tontotorretan, ur ggeza 

izotz eta elur formman 

izaten da.

Lakuakk etata urmmaelak

ur pilalau etaak dkke ira, gehiena 

uur gezezaa izataten da eta 

kontintineek nteeetann  daude. 

Ibaiiaak uurr gezaakkoo kkorronte jarraituak dira. Ura garraiatzen 

dutee, me ndietaaaeeen  jaiiotn n zen direnetik itsasoraino, edo beste 

ibaii bai teeaan ise suurrtzzenn diren arte.

Akuifeferoak lurpekko ur 

metaketak dira, euuri 

urez osatuak. Euriaa, 

erortzean, lurrean 

sartzen da eta lurpeko 

korrononteak sortzeen 

dira. Akuiferoetakoko ura 

ur putzuen bidez 

ateratzen da. 

Lurrpeko urak 

k dirrara

Eta ikertzeko jarduera 
asko 

Ikasitakoa berrikusteko 
atalak daude ertzetan. 

Zabaldu atalak ikaskuntzan are 
aurrerago egiteko. Laukiarekin 

batera beti proposatzen da ikerketa 
jarduera bat.

63

a? 
uden 

Zer etxeko lan egin ohi duzu? Zein gustatzen zaizu gehien?

Fa ili b

Lurreko zein tokitan dago ura? Eta ur izoztua?

Zabaldu

Gogoratu

Oso ilustrazio 
deigarriak



Unitatea amaitzean, arloari dagozkion  

atal espezifikoak dituzu.

56

jarri praktikankan

Egitekoo modua

Euskadiko mapa fisikoa interpretatuko dugu
Mapa bat ininterpretatzeko, lko, lehenik, eskala eta legenda begiratu behar diraa. Horiez gain, badira ira informazioa ematen duten beste alderdi battzuk ere. Adibidez, Euskuskadiko mapa fisikoari begira jartzen baggara, askotariko earik rliebea duuela ikusiko dugu, ibai uga-ri eta ura iaa inguru ososoan.

Zure txanda!

Begiratu mapari, eta izendatu mendikate eta mendilerro garrantzitsuenak.

Zure hitzak erabiliz, azaldu zertan diren desberdinak muga naturalak eta muga artifizialak.

1

2

Esan zer itsasok bustitzen duen Euskadi, eta erabili puntu kardinalak non dagoen adierazteko. 

Zer muga natural dator edo datoz bat Euskadiren muga artifizialekin?
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Mapa fisikoetan, 
itsasoen, ozeanoen, 
mendien, mendikateen 
eta beste elementu 
natural batzuen izenak 
idazten dira; esate 
baterako, Urrunagako 
urtegia.

Lur garaienak, mendikateak eta a 
mendilerroak, adibidez, marroizz 
margotzen dira. Horietako batzukk k
muga naturala egiten dute. 

10 20 30 40 km

Ibaiak urdinez margotzen dira eteta,, 
batzuetan, horiek ere muga natuturaaalakk 
izaten dira. Bidasoa ibaiak, adibideezz, 
Frantziarekiko muga egiten du.

Garaiera txikieneko lurrak berdez margotzen dira; adibidez, Bizkaiko eta Gipuzkoako itsasertzak.
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APPISASApolisp
Ennddikaararen gguuraassoak zerbitzu gehiago eskaintzen dituen herri handia-goo bbateeera bbiziittzeera joatea pentsatzen ari dira. Gaur, Izei Iturri herrira joaanngoo diraa etta, hobeto orientatzeko, plano bat hartuta joan dira.

Beeggirattatu ppllannoaari, eta adierazi nolakoa den Izei Iturriko paisaia.a. NNatuurala c. Itsasertzekoa
b. GGizaarrtiarttuaa d. Barnealdekoa

Hoonnakko zeerrbitzzuu hauetatik, zein eskaintzen ditu herriak?a. OOspiittaleaa

b. HHoteela

c. UUdall parrkkeaa
zzuhaiaizti eeeta guuzti

1

2

Ennddikaa eta faamilia biziko diren etxea planoko A1 koooordeene attuuaan ddago. Erregela baten bidez, kalkulatu zenbat killoomeete ro ddaudeen etxe horretatik ikastetxera.

Ikkaasstetttxeaa ettxeetik urrun dagoenez, Endikak autobusez joan bbeehharrkko dduu. Zeenbat geldialdi egingo ditu autobusak etxetik iikakaasteettxerra jojoer aateko? Eta etxetik osasun zentrora joateko?
ZeZer iizzan beehaarko luke herri honek hobea izateko?

3

4

5

d. Geltokia
e. Zinema
f. Ikastetxea
g. Udal igerilekua

A

1

2

3

4

B C D

mmapaann, 1 ccmm  = benetako 1 km

IKASTEN IKASI

GGOGOAN AL DUZU?

ASI

90

GogoratGogoratu koadeu k rnoan unitate 

honi buruzko eeskema es gitea.

Ordenagailuan ere egier n 

dezakezu, CmapTools programareenn 
 

bidez.

Organigrgani rama grafiko mota bat da. Bertan, e akunderaku ak osatzen dituzten 
k

zatiei buruzkob  informazioa adierazten da; adibididez, ikastetxe btxe batea -

nak, osnak, ospitale batenak edo fabrika batenak. Hala, garbi eti eta ondo antolal -

tuta ikus daiteke erakundeakundeak nolakoak diren eta nola funtzzionatzeio n 

duten. dut Begiratu honaako adibide honide :

Nolakoa da zurure ikastetxeko organigrama? Ir kertu eta egin 

organigrama kkoadernoan.

Egin kirol taldde baten organigrama.

1

2

Organigrama bat eg

Begiraratu eskuineko planoari, eta erantzun 

galdeerak.

a. Zerer motatako biztanlegunea da planokoa, 

hiriia ala herria? Eman arrazoiak.

b. Nabbarmendutako eraikinei erreparatuta, 

zeinez nez ardura daiteke udala?

c. Zure uustez, hiriaren zer zatitakoa da planoa, 

erdiguunekoa ala kanpoaldekoa? Eman 

arrazooiak.

d. Zer mootatako lanak gailenduko dira 

biztanlnlegune honetako biztanleen artean?

3

Zuzendaria

Ikasketaburua

mai1. mailako 

irakaslrak eak

2. mailako 

irakasleak

3. maillako 

irakasleeak

4. mailako 

irakasleak

5. mamailako 

irakaslkasleak

6. maailako 

irakassleak

Idazkaritza

Addi, galalderak!
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Esaan hhooE nanakoo produkktu hauek lehengaiak 

eedoo pprooduktuu ld anduak diren.1

Zer sektore ekonomiko daa ohikoena hiri 

handietan?

Adierazi zein diren irudietaako zerbitzu motak.
7

8

Ordenatu ibilgailu bat egiiteko honako 

ekoizpen prozesu hau.

a. Ateak, gurpilak eta kristallak muntatzen 

dira.

b. Lehengaiak eskuratzen diira (kautxua, 

burdina...).

c. Oinarriko industrian, altzaairuzko, beirazko, 

eta abarrezko xaflak presttatzen dira.

d. Piezak egiten dira, bakoitztza dagokion 

formarekin eta tamainareekin.

Kopiatu eta osatu koadernnoan.

9

10

LLottu ggee ien bbizi bidez hiird u zutabeak.

5

Izeennddaat nakuu hon o artrtisau hauek.

Buuzztinnaa lanttzzen du.

ZilZilalarrrezzko eeta urrezko objeko tuak egiten ditu.

EEgguurreez prodko uktuaak egiten ditu.

6

ZZerr jjarduuera dddd agokioo a honako bakoitzari?

a. Ibaaiietatattik etettaa itsasoeoetatik produktuak eskuratzea.

b. LLurra llaanr tzeeaa eta zaiaintzea.

c. LL rretiikkur  minneralak aateratzea.

d. AAniimmalilian k hhaztea etta zaintzea.

AdiieeraazzA i bbakokooitzari ddagokion terminoa.

Beeststee pprrodukktuktuk  bat loortzeko erabiltzen den pro- 

dukkttu naturaaalaaa .

Leeheheengngaa eskeskiak eei uz proroduktu landu bihurtzen dituen 

jarardduueera.

Leehheenggaaiak mmmamaki ina bbidez produktu landu 

bihuuurtzzb eearenn en raldakeketa.

dukkttPrrodod uu natatturu ala eraraldatu ondoren eskuratzen den 

rododdukuktp uua.

Zeinn ddaaZ  leekuzzz kanpo o dagoen terminoa?

2

3

4

Zail egiten al zaizu terminoak zehazteaa? 

Azaldu zergatik.

Koontsumon oogaien industria

Ekkipammendu onndasunen industria

Inndduusttria mmakimam neriaa    Oinarrizko industria

AArttiisaauttza

nddusustrrIn ia

MMeeaatzzarritza

NNekkakazzarriitza

Heggazkina

Laarrua

Tommatea

Ikkatza

Fabrikatzailea

Biltzailea

Meatzaria

Larru ontzailea

garariia  g eggurraaa  ogia   olioa  o mahaia  buztina

Lanbidea
Jaarduera

Baratzezaina

Erizaina

Soldatzailea

Saltzailea

Meatzaria

Okina

Sendagilea

a

b

c

d

Egin ariketak koadernoan edo  e

orri bereiz batean.

PISApolis atalak bertako probak 
eta nazioartekoak egiteko 
prestatuko ditu ikasleak.

Praktikak 
urratsez urrats

Gogoan al duzu? Ordura arte 
ikasitako edukiak berrikusteko 

atala da hau.

Amaierako 
jarduera, ikasten 
ikasteko baliabide 

gisa 
metakognizioa 

sustatzeko 
(arrazoibideari 

buruzko 
arrazoiketa)

Atal honetan, ikasteko teknikak 
eta antolatzaile bisualak daude 
azalduta eta ikasleak teknologia 

berriak erabiltzen hasteko 
motibatzen ditu.

O nigrama bat egitea

Eta edukien ebaluazioa, 
ikaskuntzaren estandar 

ebaluagarriak oinarritzat hartuta
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Hiruhileko bakoitzaren amaieran, taldean egiteko 

Lankidetzan ikasteko lantegi bat 

dago, urratsez urrats azalduta. 

42

PI APISApolisp

Lurrak eta Ilargiak bi mugimendu egiten dituzte: errotazioa eta 

translazioa. Begiratu ea marrazki bakoitzean bietatik zein azaltzen 

den, eta osatu esaldiak.

1

a irudiko mugimendua ..... da. Zergatik? ......

b irudiko mugimendua ..... da. Zergatik? ......

c irudiko mugimendua 
c

..... da. Zergatik? ......

d irudiko mugimendua 
d

..... da. Zergatik? ......

Aukeratu aukera zuzena. Nolakoak dira eta non daude kanpoko planetak esaten zaien 

horiek?

a. Eguzkitik gertu daude, gasez osatuta daude eta txikiak dira.

b. Eguzkitik urruti daude, txikiak dira eta gasez osatuta daude.

c. Eguzkitik urruti daude, gasez osatuta daude eta handiak dira.

2

Deskribatu atmosferan kutsadura handia sor dezaketen gizakion

hiru ekintza.
3

a

c

b

d
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Luurreanann daagooenn urak «uraren zikloa» egiten du. Prozesu horren 

atii baaaza teann, uuraa lurrean iragazi, eta akuiferoetan pilatzen da.

Poossibleee al ddda meendi gainetan akuiferoak egotea?

Duuttxattiik irrttettk eaan, Lukasek bere izena idatzi du hatzez 

baainnuggee ko islakk ppiluan. Nola da hori posible?

a. UUrarrenen ziipriztip iinak ispilura iritsi direlako.

b. UUra kokonddenntsaatu eta ispilua lurrundu duelako.

c. UUra urtu  eeggin ddelako.

d. Ura solU s idootuu eegin delako.

Zeer r dutte e koommunnean lurrazalak, mantuak eta nukleoak?

a. Arrookka A seeenddozz osatuta daude.

b. LuLurraaaren erddiggunearekiko distantzia berdinean daude.

c. LuLurraaaren gggeeruzzak dira.

4

5

6

EkEkkinni  etta iikasi
Gizakion senak berezkoa du gauza berriak ezagutzeko innte-

resa; besteak beste, unibertsoa ezagutzekoa. Astronomomoek 

oinarrizko tresna bat erabiltzen dute horretarako: telesksko-

pioa. Galileo Galileik asmatu zuela esaten da. 1609an, Ga-

lileik teleskopio bat eraiki, eta aurkikuntza astronomikikooak 

egiteko zer garrantzi zuen erakutsi zuen.

Zer izan zen Galileo Galileik, teleskopioa erabiliz, ikusisi zuen 

lehen gauza?

Teleskopioek bilakaera handia izan dute. Ba al dakizu zein 

den munduko teleskopiorik handiena eta non dagoenn?

Zeri begiratuko zenioke, teleskopio bat bazenu?

1

3

2

asteko g
ats azalduta. 
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LANKNKIDIDETETZAZANN IKIKASASIIZAN IK SASII

Hiruhil ko honek etan aro histoistorikoak ikasi dituzue. Orain, zuen 

herriko hhistoria ikertuko duzue eue eta horma irudi bat egingo du-

zue. Horrretarako, osatu lau edo bosost ikaslt eko taldeak. 

Aukeratutako hu erriariaren historiari bria uruzko informrmazioa bilduko 

du talde bbakoitzakk. Informaz honioa h ako aro haueta o bateko koa 

izango daa: Historiaaurrea, Antzinaroroa, Erdia  Aroa, Aro Modernnoa 

eta Aro Garaik G ideaa.

Talde b koitzaak k, ddagokion aroaren arabbera, honako gai hauei 

buruzko iinformaz

Taldeki eek lide bururuetan, egunkarietan etaa aldizkarietan bila-

tuko du e infote rmaazioa eta helduei ere galdde diezaiekete (irakas-

leak, histotorialariakk, familiakoak...).

Heldu bataten lagunntzaz, Interneten ere konntsulta ditzakete datu 

batzuk. OOndoren, innformazioa aztertu eta a garrantzitsuena hau--

tatuko duute. Osatu llana irudiekin.

Emaitzma en berri ematen dugu

Azkenik, tallde bakoititzeko koordinatzaileakk edo bozeramaileakk 

zer ikertu duuten azalduuko die ikaskideei etaa beste taldeetakoekk 

galderak egingo dituzte.

Lana banatzen dugu

Informnformazioa bilatzen eta aztertzen dugu. 

Guree herrih ko historia ezagutukgutu o dugu
ree heh

Gertaera 

garrantzitsuenak eta 

pertsonaia aipagarriak.
Aroaren ezaugarriak 

(gizartea, familia, 

lanerako moduak, etab).

gastronomia, dantzak, 

ohiturak...

Estilo artistikoak, 

artistak eta kulturaren 

beste alderdi batzuk.

PBPBLL prrooio ektuaa
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Ikkukussi dduzzue e zzer geerttatu izan den aukeratutako herrian. Orain, 

dedeneneen artrteannn, ormma ihor rudi bat egingo duzue argazkiekin eta 

dedeenbbborra llerroroo bateekiin. Eman honako urrats hauek:

Pablo gizarte zientzietako irakaslea da eta gaarraioobideen mu-

seo bat sortu nahi du ikastetxean. Ikasleei i lagununtza eskatu 

die, baina haiei hainbat zalantza sortu zaizzkie: NoNola antola-

tzen dira aretoak? Zer motatako garraiobidideakk jarri behar 

dituzte areto bakoitzean? Zertarako balioo du garraiobide 

bakoitzak? Ziur badakizuela haiei nola laguundu..

Hoormma irudddia egingo dudugu

AArkatzzza eta eerrregegela hartuta, egin 

paaperr jjp jaarraittu eddo ka artoi mehea 

boost zzaab titan n bbaanatatuko duen lerro 

Iddatzii garraanntg suenzzits a dena 

((hherriaaa,, aroaoa....)) eerrotuladore 

atekkinnbab , etaa ggehittu me arrazkiak 

beeharr db irenn totookiaan.

Moztu hautatutako argazkiak, 

eta itsatsi dagokien aro 

historikoan. Jarri argazki oinak 

ere.

Beheko aldean, egin denbora 

lerro bat aukeratutako 

herriaren historiaren bost 

zatiak lotzeko.

1

3

2

4

Zer behar dugu?

Paper jjarraarraitua edo kartoi
Pa

meheaa

Arkatzatzaak eta errotuladoreak

Erregeela

Guraizzeaka

Kola

boost zzaab titan bbaanattuko duen lerro 

bbaat; arroo bakkooio tzzerarako zati bti at.

Iddatzi garraanntg zzitstsuena dena 
3

Amaitzera doan hiruhileko 
edukien inguruan taldean egiteko 

lantegia.

Proba nazionaletarako eta 
nazioartekoetarako prestatzen 
laguntzeko atala hiruhileko 

bakoitzean.

Ekimenerako gaitasuna 
garatzeko atala

PBL proiektua garatzeko 
enuntziatua aurkezten duen atala.

dagod kio

zzioa bilatuko du: 

Gertaera
Tradizioak:

t onomia dantzak,

Eta hiruhileko bakoitza amaitzean, 

honako atal hauek aurkituko dituzu.



ZONA HOTZA

ZONA EPELA

ZONA BEROA

ZONA BEROAO

Ekuatorea

Kantzer tropikoa

Zirkulu polar antartikokoaikoako

Planetako zona klimatiko handiak

Klima ekuatoriala
Klima tropikala
Basamortuko klimama
Klima mediterraneeoa
Klima ozeanikoa
Klima kontinentalaa
Goi mendiko klimaa
Klima polarra  
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BOLIVIA

TXILEEEE RAGUAIPARAGRAG

OO ZO

O Z E A N O

B A R E A

O Z E A

A T L A N T

Historiaurrea: Paleolitotik Neolitora Lehen gizakiek landareak etaa 
basoko fruituak biltzen zituzzteeen, 
jateko. Eboluzionatu ahala, eegiiteten 
zituzten lanabesen bidez, ehizaann

Paleolitoko gizakiek animaliak 
ehizatu, haien larruak ondu,
eta larru haiek janzten zituzten. 

Haitzuloeetan, margolanak egiteaz gain, 
Paleolitoko gizakiek venus esaten zaien 
eskulturaa txikiak ere egin zituzten. 

Lanabesaak harriz, hezurrez, animalia adarrez 
edo egurrez egiten zituzten. Harrizko tresnak 
lantzeko, behin eta berriro kolpatzen zuten nahi i
zuten forma eta ahoa lortu arte.

Paleolitoa

Neooliitokooo gizakieek hhainbat 
motaatakoo tresnnnak eta 
objejekktuaak egginn zittuzten 
nekkazarittzzako lanannakk errazago 
egitteeko; bbeesteakk bbesste, egurrezko 
igitaaiaaiak, eerrroe taak eta espartzuzko 
saskiak eegegiten ziittuztzten.

Haittzulooakak etaa hhharkaitzak margotzen jarraitu 
zutteen, bbaaina hhaassi zziren harri handiekin beste mota 
batteko monunuumenm tuak eraikitzen ere; horien 
arrtetean ddadaude menhirrak eta trikuharriak.

Alea ehotzeko harrizko eerrotak oso 
garrantzitsuak izan ziren beste elikagaai 
batzuk prestatzeko; ogia, kasu.

Zeramika elikagaiak prestatzeko 
eta gordetzeko erabiltzen zuten.

Neolitoa

119

Planetako zona 
klimatiko handiak

Historiaurrea: 
Paleolitotik Neolitora

Planisferio fisikoa

Planisferio politikoa

Ikasleen liburuaren amaieran  

eranskinak dituzu. Edukien 

orrialdeetan daude 

erreferentziak adierazita.
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Ikaslearentzako  
materiala II

Komikiak proiektuko 

protagonisten abenturak 

kontatuko dizkigu,  

irakurketa 
sustatzeko.

Eta gainera, Ikasleen liburuak SuperPixepolis 

komiki bat dakar

Buruan 

sartu?

Ez al dit 

inork lagunduko? 

a ze heroi 

kuadrilla!

Ba Adelinaren 

buruan sartzen 

ez bazarete 

behintzat...

Ez gara 

bere buruan 

sartzen!

Gu 

joango gara, 

Anika.

Esnatuko 

dugu 

Makarena? 

Noski! 

horrela konjurua 

desegingo dugu.

Baiiiii!

Txiki-txiki 

bihurtuko gara 

eta belarritik 

sartuko gara.

Ez, ez, barrez 

hasi eta barruan 

gaudela handitu 

egiten bada, a ze 

desastrea.

Anika desastre hutsa zzen, baina 

ausartena ere bera zenn.

Ai ama, 

erraldoia da 

dena!

Kaka! 

Erratza ahaztu 

zait!

Eta noola

igoko ggara 

Adelinaaren 

belarriraaino?

Prest? Ea: 

Triña, triñu, triñño, 

egin zaitez ñimiño. ttriña, 

triñu, triño, egin zzaitez 

ñimiño. Triña, triñriñu, 

triño, ni ere 

ñimiño.

Aizue, nonon 

zaudete??

6

Zanpatu 
gaituzu ia-ia!

Eeez!

Oso 
luze joko 

digu.

Lidiaaa... 
nire erratza 
behar dugu.

Utzi, utzi, 
ezin gaituztete 

entzun.

Desagertu
egin direla 
ematen du.

Besterik ez 
genuen behar!

Baina gela 
osoa zeharkatu 

behar da.

Egon, Ximenak 
erakutsi zidan behin inurri hizkuntza pixka bat. Nola zen? Krkrkr 

krkrkr...

Kontuz, 
hemen gaude!

Nire 
erratzeraino iritsi 

behar dugu.

Ibili al 
zarete inoiz 

inurri
batean?

Ez, zeer ba?

Lagundu!

Ooooooo!

GGoazen!

Mila esker, 
inurritxo.

Ziztztuu 
bbbiziaaann ibbiltltzzen 
dddireelellakooooooooo!

Iggoo, uussg ttee 
ddut eeerammaanngo 

gagaaiaituuelellaa.

Trriñiñaña,a, triñu, 
ttrtriñoo,o, egegin zaitez 

ññiñimmiño.

Ez naiz nni 
gehiago inuurri 
gainera igooko!

Hor 
dago nire 
erratza!

Anikaren erratzeraino iritsi diraa.

KKrrrrrrrrr.

«Krkrkr.
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Kontuz!

Jaitsi eta 
oinez jarraitzea 

izango dugu
onena.

aitsi
o gara.

HORMAORMA ARM RROSA HORRRMMA ARROSAARROSA
ZIMURRARRARAR KZIMURRARRRRAAKK

IZARREN GAUEKO IZARREN GAUEAUEKOLAUTADAKLAUTAUTADAKAK

ERRENKADA ERRENKARENKADAA
METALIKOEN AMILDEGIA
METALI OEN AMILDEGIAKOEN AMILDEGIA

ZILARREILARREZKO KZIILLAARRRREEZKKO
MENDIZMENDIZEE RRAKAKMMEENDIZERDIZERRARAKKKK

ZETAZKO DUNA ZETAZKO DUNAA
MISTERIMISTERIOTSUAKSUAKMMIISSTTEERRIOTSSUUAKAAK

AAAAA
Aa !

9

EEEtaa nora 
joo bbbehehar dugu 

orrain?

Zer 
gertatzen 

da?
Ez dakit.

Garuneraino 
igo behar dugu.

Begira, tinpanooa 
zabaltzen ari dda! 
barrura, azkaar!

Bat-batean, lurra eta hormak burrunbaka hasi zaizkie.

Ja
egingoBegira, 

hori izango da 
belarria!

ADATSARENADATSARAREN
OIHAN URDINAO HAN URIHAN URDINAA
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Amaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Ikusten? 

Hori ez zen

bide zuzena!

Triñi, triñu, 

triña, tamainaa 

lehengo 

berdina.
Azkar, Anika, 

konjurua!

A ze kolpea!

Non 

nago?

Haaaaara!

Ai, ai, ai! 

Ai, ai, ai!

da

Lasai, sorgintxo,, 

ikasteko gaude 

hemen. Hartu 

koadernoa, konjurrua 

diktatuko dizut.Ondo, 

Anika.
E... ez dakit.

aite

1

Adelina andrea, zuzendaria, oso irakasle ona da, baina behin susto ederra eman zigun, batez ere Anikari.

Zer galdera 
eta zer galderaondo. 

Zatoz azkar, azterketa 
jarriko dizut. Superheroi 

izateko lehen urratsa
 izango da.

Anika.

Anikaaaaaa!

Bai, ez 
dakit, zein zen 

galdera?

Ea ba, nola lo 
harrarazten zaie 

animaliei?

Bai. Eta nola 
engainatuko zenuke 
diplodocus tripontzi 

bat?

Mmm... A! 
Badakit: Izarrak hassi 
dira zeruan musukaa, 

ilargia zelatan atzettik 
kukuka.

Mmm...! Nola 
zen ba...? Traturulat, 

kutxupunga, uisi, 
uisi.

Baina ez zait-eta 
inoiz horrelako bat t 
azalduko, jurasikoann 

bizi zen.
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Irakaslearentzako  
materiala

Programazioak taulatan jaso dira, eta elkarrekin 

lotuta adierazten dituzte unitate bakoitzean landutako 

Edukiak, Ebaluazio irizpideak, Ikaskuntzaren estandar 

ebaluagarriak, Gako gaitasunak eta Askotariko adimenak.
Orrialde hauetan, 

Ikaskuntzaren 
estandar 

ebaluagarriak  

ebalua daitezke.

 Web baliabideen   

QR kodeak,  
haietara sarbidea  

errazteko.
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Edukiak Ebaluazio adierazleak

Lurra eguzki sisteman eta eguzki sistema osatzen duten astroak 1. Ea deskribatzen duen unibertsoa nolakoa den eta nola eratu zen.

2. Ea identifikatzen dituen eguzki sistemako astroak eta Lurraren eta
Ilargiaren kokapena.

Lurraren errotazioa eta haren ondorioak. Ardatz eta polo 
geografikoak. Eguna eta gaua

3. Ea azaltzen dituen Lurraren eta haren mugimenduen oinarrizko
ezaugarriak, eta ea identifikatzen dituen errotazio mugimendua eta 
haren ondorioak.

Lurraren translazio mugimendua. Urtaroak 4. Ea azaltzen dituen Lurraren eta haren mugimenduen oinarrizko
ezaugarriak eta ea identifikatzen dituen translazio mugimendua eta
haren ondorioak.

Ilargia: Lurraren inguruan egiten duen mugimendua. Ilargiaren
faseak.

5. Ea deskribatzen dituen Ilargiaren eta haren mugimenduen
oinarrizko ezaugarriak, eta ea identifikatzen dituen ilargiaren faseak
eta haien ondorioak.

1. unitatea. Espaziora bidaia
PROPROGGRRAAMMAAZZIIOOAA

Proposamen didaktikoa 63

Ikaskuntzaren estandar ebaluagarriak IL, or.
Gako

gaitasunak AA Ebaluazioa

1.1. Ea deskribatzen duen unibertsoa nolakoa den eta nola 
sortu zen, eta ea badakien unibertsoaren osagai nagusiak
zein diren, galaxia, izarra, planeta eta satelitea identifikatuz.

14-15 IL: 25. or., 1. jar.
EO: 83. or., 3. jar.

2.1. Ea kokatzen duen Eguzkia eguzki sistemaren erdigunean
eta ea izendatzen dituen eguzki sistema osatzen duten planetak.

14-15 IL: 25. or., 1. eta 2. jar.
EO: 83. or., 1. jar.

2.2. Ea kokatzen dituen planetak Eguzkiarekiko duten
hurbiltasunaren arabera.

14-15 IL: 25. or., 2. jar.

2.3. Ea deskribatzen duen Lurra unibertsoan non kokatuta dagoen. 15 IL: 25. or., 1. jar.

2.4. Ea deskribatzen dituen Lurrak espaziotik ikusita dituen
forma eta ezaugarriak.

15 IL: 25. or., 1, jar.

2.5. Ea identifikatzen duen Lurra Eguzkiaren inguruaren
biraka dabiltzan zeruko gorputzen arteko bat dela.

15 IL: 25. or., 1, jar.
EO: 83. or., 3. jar.

2.6. Ea deskribatzen eta ezagutzen dituen eguzki sistemaren, haren 
osagaien, ezaugarrien eta mugimenduen eskemak eta irudiak.

14-15 IL: 25. or., 1. ja
EO: 83. or., 2. j

3.1. Ea azaltzen dituen Lurraren errotazio mugimendua,
biratze ardatza eta polo geografikoak.

16 IL: 25. or., 8. jar.

3.2. Ea  definitzen dituen eguna eta ordua denbora neurtzeko
unitate gisa eta ea badakien hainbat ordu eremu daudela.

16-17 IL: 25. or., 8. jar.
EO: 83. or., 4. jar.

3.3. Ea deskribatzen dituen eguna eta gaua Lurraren errota-
zioaren ondorio gisa eta ea adierazten dituen inguruko bizitza 
biologikoa erritmo horretara egokitzearen adibideak.

16-17 IL: 25. or., 8. jar.
EO: 83. or., 6. jar.

4.1. Ea azaltzen dituen translazio mugimendua eta haren ondorioak,
eta ea adierazten duen bizitza biologikoari egokitzearen adibiderik. 

18-19 IL: 25. or., 7. jar.
EO: 83. or., 5. jar.

4.2. Ea identifikatzen dituen urtaroak, duten iraupena eta
bakoitzaren eguzki argia.

18-19 IL: 25. or., 5. eta 10. jar.

4.3. Ea definitzen duen urtea eta ea badakien zenbat egun dituen,
hilabeteek zer iraupen duten eta egutegian nola irudikatzen diren.

18-19 IL: 25. or., 9. jar.
EO: 83. or., 7. jar.

4.4. Ea definitzen eta irudikatzen dituen Lurraren translazio
mugimendua, biratze ardatza eta polo geografikoak eta ea
lotzen dituen urtaroak aurreko horien efektuen konbinazioarekin.

18-19 IL: 25. or., 9. jar.

5.1. Ea  deskribatzen duen  Ilargiaren errotazioa. 20-21 EO: 83. or., 10. jar.

5.2. Ea deskribatzen duen Ilargiaren translazioa eta ea iden-
tifikatzen dituen Ilargiaren faseak eta Lur eta Ilargi eklipseak.

20-21 IL: 25. or., 4. eta 6. jar.
EO: 83. or., 8. eta 10. jar.

iRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

OHARRA: IL: Ikaslearen liburua EO: Ebaluazio osagarria (proposamen didaktikoan)
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Eguzki sistema: astroa, planeta, barneko planetak, kanpoko
planetak, satelitea, kometa, Esne Bidea, galaxia.

Astroak: Eguzkia, Merkurio, Artizarra, Marte, Jupiter, Saturno,
Urano, Neptuno.

Lurra: atmosfera, errotazioa, Lurraren ardatza, translazioa,
urtaroak, eklipsea.

Ilargia: ilargiaren faseak, Ilargi betea, ilbehera, ilberri, ilgora.

Egutegia: eguna, urtea, hilabetea, laneguna, jaieguna, bisurtea.

METODOLOGIA ETA IKASTEKO ZAILTASUNAK

Unitatearen edukia oso motibagarria da hasieratik, zerua eta
espazioa behatzearekin lotuta baitago.

Galdetu ikasleei ea zer dakiten izarrei eta konstelazioei buruz; ea
zer dakiten planetei, sateliteei, kometei eta abarri buruz ere. Eskatu
ekartzeko gelara etxean gaiari buruz duten materiala eta
informazioa.

Zailtasun nagusiak planeten eta sateliteen mugimenduak ulertzeko
eta irudikatzeko sor daitezke; baita urtaroen sekuentzia ulertzeko
eta egutegia erabiltzeko ere.

ANIZTASUNARI ARRETA

Finkatzeko

Planeten eta sateliteen mugimenduak azaltzen laguntzeko,
egokia da ikasleei mugimendu horiek adierazteko aukera
emango dieten dinamikak erabiltzea. Eguzkiaren eta Ilargiaren 
eklipseak azaltzeko, egin gauza bera linternak erabiliz.

Era berean, hainbat motatako egutegiak erabil daitezke ikasleak
horiek erabiltzeko ohitura hartzen has daitezen.

Sakontzeko

Azaldu espazioa konkistatzea herrialde askoren helburu
handietako bat dela eta hainbat programa espazial abian direla,
bai tripulaziodunak, bai tripulaziorik gabeak.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Unitate didaktiko honetako edukiak Hizkuntza arloarekin lotuta 
daude, hiztegia landu eta termino berriak identifikatuko baititugu.
Matematikarekin ere bai, eklipsea terminoaz gain denbora 
unitateak eta neurtzeko unitateak erabiliko baititugu. Arte eta

Plastika Hezkuntzarekin ere lotuta dago, eguzki sistema mugikor
bat eraikiko dugulako eta sistema horretako mapak egin eta
interpretatuko ditugulako.

BALIOAK ETA JARRERAK

Lankidetza.Zailtasunak gainditzeko taldean lan egiteko beharrari
balioa ematea eta bakarrik nekez edo inoiz lortuko ez genituzkeen 
erronkak lortzeko duen garrantziaz jabetzea. Taldeko lanean egin
behar diren lanak identifikatzea.

Begirunea. Lanetan kide ditugunekiko eta haien iritziekiko
begirunez jokatzea. Besteen iritziei balioa ematea, parte hartzea 
eta denek parte hartzeko ahaleginak egitea.

IKT-AK ERABILTZEA

Ikasleekin landuko da dokumentuak gordetzeko karpetak sortzea,
uler dezaten informazioa antolatuta gordetzeak zer garrantzi
duen.

Word dokumentu bat sortzea proposa daiteke eta, ondoren,
karpeta batean gorde.

GURASOEN ESKU HARTZEA

Eskaini denbora eskola ordutegitik kanpo ilargiaren faseak eta
izarrak behatzeari.

Behatu ilargi mapen edo konstelazio ezagunenen adierazpenak.

Mugikorretarako edo tabletetarako izarren mapen aplikazioak 
erabil daitezke, familian ikusteko.

Egokia litzateke inguruko planetario batera joatea ere.

1. unitatea. Espaziora bidaia

LEXIKOA

Proposamen didaktikoa 66

Irakurzaletasuna sustatzeaIrakurzaletasuna sustatzea

Egin lau edo bost ikasleko taldeak eta diseinatu Nazioarteko
Espazio Estaziora eta Ilargira espazio bidaiak sustatzeko 
liburuxkak. Horretarako, bilatu informazioa Interneten, 
entziklopedietan, galdetu familian eta abar.

Irakurri taldean Julio Verneren De la Tierra a la Luna liburuko
kapitulu batzuk.

Jean Lemieux idazlearen Los conquistadores del infinito
liburua irakurtzea gomendatzen da (Ala Delta Azul, Edelvives, liburua iraakurtzea gomendatzen da (Ala Delta Azul Edelvivesliburua irakurtzea gomendatzen da (Ala Delta Azul Edelvives
2003).

Bilatu egunkarietan eta aldizkarietan landutako edukien inguruko
albisteak eta egin ikasitako gaiei lotutako horma irudiak.

Atlas del espacio. La astronomía en tus manos (SM, 2008) 
Robin Scagell idazlearen liburuan unibertsoari, eguzki sistemari
eta zeruko gorputzei buruzko oso informazio bisuala kontsulta
daiteke.

BBaliabideakaliabideak

SuSuperpixS epoliseko materialak

SPX digitala

- Jarduera elkarreragileak

- Dokumentu didaktikoak

Horma irudia, 1

WWeb baliW abideak

Honako helbide honetatik Madrilgo planetarioaren webgunera sar 
daiteke eta bertan dago ordutegiei, erakusketa iraunkorrei eta aldi
batekoei, film emanaldiei eta beste datu interesgarri batzuei
buruzko informazioa.

http://link.edelvives.es/klvyk
Hurrengo estekak unibertsoari eta eguzki sistemari buruzko 
informazioa ematen du.

link.edelvives.es/pkwbq

Hurrengo estekan Halley kometari buruzko informazioa irakur 
daiteke. Ondoren, idatzi idazlan labur bat kometa horren
nukleoari buruz.

http://link.edelvives.es/vkjkj

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.

r.
jar.
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1. unitatea. Espaziora bidaia

Orrialdeak Zereginak AA

12-13 Binaka  Bikoteka jarrita, prestatu jokabide arau batzuk espazio ontzi bateko bizikidetza  
bertan dauden guztientzako atsegina izan dadin. Ondoren, partekatu gainerako ikaskideekin 
eta hitz egin gaiari buruz.

14-15 Ikastalde osoan  Duela gutxira arte, eguzki sistemako bederatzigarren planeta Pluton zela 
esaten zen. Azalduko al zenieke ikaskideei zergatik esaten den ez dela gainerako planetak 
bezalakoa? Ikertu gaiari buruz eta justifikatu azalpenak.

16-17 Binaka  Aukeratu kontinente bakoitzetik herrialde bateko hiriburu bat. Ordu eremuen mapa  
hartuta, egin taula bat eta adierazi zer ordu den hiri bakoitzean, gauden tokian 12ak direla 
pentsatuta.

18-19 4naka edo 5naka Diseinatu panel edo horma irudi bat Lurrak translazio mugimendua egitean
hartzen dituen kokapenak adierazteko.
Adierazi zein den urtaro bakoitzaren hasiera eta apaindu horma irudia urtaro bakoitzari 
lotutako argazki adierazgarriekin (urtaro bakoitzeko paisaia, zuhaitzak eta fruituak, etab.).

20-21 4naka edo 5naka Ikertu «Ilargiaren alde ezkutua» esapidearen esanahiari buruz (galdetu 
etxean, bilatu Interneten heldu baten laguntzaz, kontsultatu ikastetxeko ikaskide
zaharragoei edo beste irakasle batzuei eta abar) eta egin esanahiaren adierazpen plastikoa
ikasgelan; baloiak, paperezko bolak, zuen gorputza eta abar erabil ditzakezue.

22-23 Ikastalde osoan  Denoi gustatzen zaigu Eguzki eklipseren bat denean zerura begira egotea.
Arriskutsua da ordea. Azaldu gelan (ideia zaparrada) ea zergatik hartu behar diren neurriak,
zer hartu behar den kontuan eklipse bati begiratzean, nola begiratu behar zaion eta abar.

24-25 Binaka  Ilargiari abestuko diogu. Binaka jarrita, bilatu eta aukeratu Ilargiari buruzko abesti 
edo poema bat. Ondoren, ikasi buruz eta antzeztu ikaskideen aurrean.

ASKOTARIKO ADIMENAK

Proposam

Askotario adimenen paletaa

Edukia: Eguzki sistema

AA Zereginak

Bateratzea

Ikastalde osoan Eztabaida: aurretiazko ideiak aztertzea/ideiak argitzea.

Egin ideia zaparrada bat eguzki sistemak zer adierazten duen aztertzeko eta sortu eskema bat
ideia horietatik abiatuta.

Egin zerrenda bat eguzki sistema osatzen duten planeta guztiekin eta aztertu ea nondik
datozkien izenak.

Egin eguzki sistemari buruzko laburpen bat, planetei, asteroideei, meteoritoei eta kometei
erreferentzia eginez.

Grafiko bat egingo dugu

Ikastalde osoan  Egin barra grafiko bat eta adierazi zer dagoen planeta bakoitzaren eta Eguzkiaren artean.

Pentsa dezagun

Binaka  Pentsatu ea Lurrean zer ezaugarriri esker dagoen bizia eta ea zergatik beste planetetan bizia 
garatzea ezinezkoa den. Ondoren, egin zerrenda bat ideia guztiekin eta partekatu ideiak ikaskideekin.

Eguzki sistema eraikiko dugu

Ikastalde osoan Ikusi honako esteka honen bideoa Eguzki sistema adierazteko.
http://link.edelvives.es/irvmr

Karaokea

Ikastalde osoan  Ikasi buruz honako abesti hau eta abestu.
http://link.edelvives.es/xuzhk

Astro bihurtuko gara

4naka edo 5naka

IImajinatu astroak zaretela eta irakaslea Eguzkia dela. Irakasleak planetak izendatuko ditu. Mugitu espazioan 
irakasleak adierazitakoaren arabera. Planeta bakoitza bi, hiru edo lau ikaslek osatuko dute eta, elkarri
besarkatuta, Eguzkiaren inguruan ibiliko dira, orbitatzen.
Jarduera hau Gorputz Hezkuntzako eskoletan egin daiteke, Karaokearekin batera.

Gogoeta egingo dugu

Banaka Egin gelako txosten labur bat eta adierazi ea zer ikasi duzun Eguzki sistemari buruz eta ea ikasitakoa 
nola ikasi duzun: gure planetak Eguzki sisteman duen presentzia, unibertsoan bakarrik ote gauden edo ez,
ea gizakiontzat zer esan nahi duen beste planeta batzuetan gurea bezalako bizia aurkitzeak.

Ikertuko dugu

Binaka  Bilatu informazioa Interneten (heldu baten laguntzaz) edo entziklopedietan eta egin taula bat Eguzki 
sistemako zortzi planetei buruzko datuekin: diametroa, errotazio denbora, Eguzkiarekiko distantzia, translazio
denbora eta satelite kopurua (sateliterik izanez gero).

erso
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1. unitatea. Espaziora bidaia

KIDETKIDETZZAN IKASTEAAN IKASTEA

Proposatutako helburuak lortzeko unitate didaktikoa hasi baino lehen
ikasleek zer jakin behar duten jakin ahal izateko, eta unitatea
amaitzean egindako aurrerabidea ebaluatu ahal izateko, ikasleek

autoebaluazioa egitea gomendatzen dugu eta horretarako honako
taula hau erabiltzea.

ate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, honako
egitura hauek erabiliko dira.

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

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

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 12, 13, 18 eta 19

1-2-4 20, 21 eta 23

Orri birakaria 15 eta 23

Hiru minutuko etena 14, 15, 16, 17, 20, 21,
22 eta 24

Arkatzak erdira 25

Hitzen jokoa 20 eta 21

Substantzia 18 eta 19

Binaka 17, 19 eta 24

Lankidetza egitura espezifikoak Orrialdeak

Zenbakia 22 eta 23

Zenbaki berdinak elkarrekin 15, 19, 24 eta 25

Bat guztiongatik 20 eta 21

Hobe elkarrekin 12 eta 22

Ikaskuntzaren estandar ebaluagarriak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen azken 

balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

Ea deskribatzen dudan unibertsoa nolakoa den eta nola sortu zen eta ea badakidan azaltzen 
unibertsoaren osagai nagusiak: galaxia, izarra, planeta eta satelitea.

Ea kokatzen dudan Eguzkia eguzki sistemaren erdigunean eta ea izendatzen ditudan planetak.

Ea kokatzen ditudan planetak Eguzkiarekiko duten hurbiltasunaren arabera.

Ea deskribatzen dudan Lurra unibertsoan non kokatuta dagoen.

Ea deskribatzen ditudan Lurrak espaziotik ikusita dituen forma eta ezaugarriak.

Ea identifikatzen dudan Lurra Eguzkiaren inguruaren biraka dabiltzan zeruko gorputzen arteko bat dela.

Ea deskribatzen ditudan eguzki sistemaren, haren osagaien, ezaugarrien eta mugimenduen eskemak eta irudiak.

Ea azaltzen ditudan Lurraren errotazio mugimendua, biratze ardatza eta polo geografikoak.

Ea definitzen ditudan eguna eta ordua denbora neurtzeko unitate gisa eta ea ezagutzen dituen ordu eremuak.

Ea deskribatzen ditudan eguna eta gaua Lurraren errotazioaren ondorio gisa eta ea adierazten 
ditudan bizitza biologikoa erritmo horretara egokitzearen adibideak.

Ea azaltzen ditudan Lurraren translazioa eta haren ondorioak. Ea jartzen ditudan bizia ezaugarri 
horretara egokitzearen adibideak.

Ea identifikatzen ditudan urtaroak eta haien iraupena eta ea urtaro bakoitzeko eguzki argia 
deskribatzen dudan.

Ea definitzen dudan urtea, badakidan zenbat egun dituen eta ea badakidan hilabeteek zer iraupen 
duten eta nola adierazten diren.

Ea definitzen eta irudikatzen ditudan Lurraren translazio mugimendua, biratze ardatza eta polo 
geografikoak eta ea lotzen ditudan urtaroak aurreko horien efektuen konbinazioarekin.

Ea deskribatzen dudan Ilargiaren errotazioa.

Ea deskribatzen dudan Ilargiaren translazioa, ea identifikatzen eta izendatzen ditudan Ilargiaren 
faseak eta ea identifikatzen dudan eklipseak Lurraren eta Ilargiaren mugimenduen ondorio direla.

GUZTIRA
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IKT tailerra

INTERNETEN EGUZKI SISTEMARI BURUZKO INFORMAZIO BILA

Helburuak

Interneteko Google bilatzailearen oinarrizko funtzionamenduaren berri izatea eta haren erabileran urratsak ematea.

Informazioa bilatzeko eta artxibatzeko oinarrizko trebetasunak garatzea.

Iradokizun metodologikoak

Unitate honetan, ikasleek Google bilatzailearen oinarrizko funtzionamendua ikasiko dute eta hori erabilgarria izango
dute ikerketa lanak eta proposatutako jarduerak egiteko.

Lehen unitatea denez, komeni da ikasleei gogoraraztea Internet mundu osoan elkarri konektatuta dauden 
ordenagailuek osatutako sare bat dela eta ordenagailu horien bidez informazioa partekatzen dugula. Interneten
bilaketak egiteko, nabigatzaile bat behar da; adibidez, Internet Explorer edo Mozilla Firefox.

Garrantzitsua da Internet desegoki erabiltzeak dakartzan arriskuez ikasleak ohartaraztea eta beti heldu baten
begiradapean erabiltzea komeni dela azaltzea.

Tailerra egiteko, irakasleak bi taldetan banatuko ditu ikasleak eta bi taldeek eguzki sistemari buruzko informazioa
bilatuko dute Interneten. Talde batek barneko planetak ikertuko ditu, eta besteak, berriz, kanpokoak. Horretan hasi
aurretik, ikasleek liburuko 14. eta 15. orrialdeetako edukiak ulertuta eta ikasita izan behar dituzte.

Hemen adieraziko ditugun urratsei jarraitzeaz gain, tutoretzak ere kontsulta daitezke euskarri digitalean.

Prozesua, urratsez urrats

1 Adierazi talde bakoitzari ea zer planetari buruz bilatu behar
duen informazioa.

2 Zabaldu Interneteko nabigatzailea, adibidez Internet Explorer,
eta idatzi bilatzailearen helbidea helbide barran:
www.google.es.

3 Idatzi bilatu nahi den hori Googleren bilaketa laukian gako
hitzak erabiliz; hau da, bilatu nahi duguna zehatz adierazten 
duten terminoak; adibidez eguzki sistemako barneko planetak. 
Ondoren, sakatu Sartu tekla edo egin klik Googleren Bilatu 
botoian.

Esaldi bat zehatz bilatzeko, esaldia komatxo artean idatziko
dugu eta horrek asko mugatuko du bilaketa.

4 Googlek zenbat emaitza eta zenbat denboran bilatu dituen
adieraziko digu. Lehen pantailan lehen hamar emaitzak
bakarrik azalduko dira. Gainerako emaitzak ere ikus daitezke,
orrialdearen beheko aldeko zenbaki zerrenda erabiliz edo 
Hurrengoa aukeran klik eginez.

5 Bilaketaren emaitzetan, orriaren izenburua urdinez azalduko 
zaigu; bilatutako hitzak, beltzez, eta informazioaren jatorria 
den helbidea edo URLa, berriz, berdez.

6 Izenburuan klik eginda, web orrialdera sartuko gara.

7 Irudiak ikusi nahi izanez gero, egin klik Irudiak aukeran,
bilaketa laukiaren azpian.

Unitate bakoitzaren 
programazioa, lankidetza 

ikaskuntza oinarritzat 
hartuta.

LANLAN
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Askotariko 
adimenen 
paleta bat  

unitateko.

Hezkuntza berrikuntza 

sustatzeko iradokizunak

Askotariko adimenak 
garatzeko jarduera 

iradokizunak, ikaslearen 
liburuko orrialde bikoitzeko

Eta gainera:  
PBL proiektu bat 

(Problem based learning) 
eta IKT tailer bat 

unitateko

rratsak ema

ilgarria izan
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Eguzki sistema

Zer dago eguzki sisteman?
Eguzki sistema izar nagusi batek, Eguzkiak, eta haren inguruan 

biraka dabiltzan zortzi planetek osatzen dute. Beste astro batzuk 

ere baditu; esaterako, izarrak, sateliteak, kometak eta asteroideak.

Izarrak, Eguzkia kasu,  gas masak dira, tenperatura altua dute, 

eta argitasuna eta berotasuna igortzen dituzte.

Planetak zeruko zortzi gorputz dira; Eguzkiarekiko dauden 

distantziaren, osaeraren eta tamainaren arabera, barnekoak 

edo kanpokoak izan daitezke.

– Barneko planetak Eguzkitik gertu daude, tamaina ertaina

dute eta arrokaz osatuta daude.

– Kanpoko planetak Eguzkitik urrun daude, tamaina handia

dute eta gasez osatuta daude.

Sateliteak astroak dira (adibidez, Ilargia) eta planeta batzuen

inguruan biraka ibiltzen dira.

Asteroideak objektu harritsuak dira, hainbat tamainatakoak.

Kanpoko planetak

Eguzkia izar bazzaar bizar baza t dt da eta

eguzki sistemako planeta 

guztiak iakk inguruan bguruan nguruan bua birakiraka diti tuuuu.

Jupiter da eguzki sisteemamamm ko 

planetariariarik handienk a eta 6767676767

satelite baino gehainaino iago dituu.. Marte gogorgorria da

eta bi saeta bi saatelite dite dit tu.tu

Urano eraztun ztun aztunra sistema 

mehe bateehe bhemeh z inguratua

ddago eta 27 satelite ditu.itutuditd

Artizarrak Lurrarenrarenurrarenre

antzeko ttamaina duamaimai . 

Gertuen denrtuen ue ugun planneta da.ta daeetta

Kometak astroak dira, hauts eta 

gas nahasketa batez osatutakoak 

eta, Eguzkira inguratzean, lurrundu 

eta isats berezi eta deigarri hori

sortzen dute.

ARDUERAK

Finkatzeko

Azaldu zer astrok osatzen duten eguzki sistema eta zer ezaugarri 
nagusi dituzten.

Sakontzeko

Jarri ikasleak taldetan eta eskatu bilatzeko honako hauei buruzko
informazioa:

– Konstelazioak

– Galaxiak eta Esne Bidea

– Pluton planeta nanoa 

– Halley kometa.

– Zulo beltzak.

Ondoren, azaldu informazio guztia denen aurrean..

JA

Fink

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

ikasleei ea badakizkiten beste astro edo astro
multzo batzuek izenak (izarrak, planetak,
sateliteak, galaxiak, etab.).

adierazi hor ikusten diren lerroak orbitak direla eta
azaldu zer diren.

eguzki sistemako zer planeta dauden gasez 
osatuta.

marraztu eta margotzeko eguzki sistemako astro
bat bi aldeetatik: planeta bat, Eguzkia, Ilargia eta
Pluton planeta nanoa. Moztu marrazkiak, eraiki 
denen artean eguzki sistema mugikor bat eta 
zintzilikatu gelako sabaitik. 

EDUKIAK

Eguzki sistema eta haren osagaiak

Barneko eta kanpoko planetak eta horien 
ezaugarriak

Sateliteak

Lurra planetaren ezaugarriak

ankidetzan ikatea
HIRU MINUTUKO ETENA egituraren bidez, azaldu bi 

orrialdeko atalaren edukiak eta ilustrazioak. Bi galdera 
txanda egin daitezke. 

Jarduerak.Erabili ORRI BIRAKARIA egitura 15. orrial-
deko jarduerak egiteko. Gogorarazi ikasleei batek idaz-
ten duen bitartean, besteek adi begiratu behar diotela 
eta, behar izanez gero, zuzendu. Bateratu denek eman-
dako informazioa ZENBAKI BERDINAK ELKARREKIN
egiturarekin.

Adimen espaziala
Erakutsi 5. jardueran egindako taulak, bildu taula 
bakoitzaren alde on nagusiak eta osatuago bat alderdi 
sendoak indartuz.

LaL
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Bizitoki dugun planeta
Gure planeta eguzki sisteman dago; eta eguzki sistema, berriz,

Esne Bidean. Unibertsoak dituen galaxia edo izar multzo asko-

ren arteko bat da Esne Bidea. Lurra, gainerako planetekin alde-

ratuta, dakigula, bizia duen planeta bakarra da. Honako ezauga-

rri hauek ahalbidetzen dute bizia:

Eguzkiarekiko distantzia. Horri esker, Lurrean ez du ez bero 

handiegirik, ez hotz handiegirik egiten.

Uraren presentzia. Urik gabe bizia ez litzateke posible izango.

Atmosfera. Gure planeta inguratzen duen gas geruza bat da

eta oxigenoa du, arnasa hartzeko.

Barneko planetak

Lurra g gure plaaplaplaanetari «pnetanetane laneta urneta uetaan ta dina» 

eessaatteenten ddieessaataten dieessa ooote, azalzala eraren geerareerar hiengoa oaoa a

ureez estarez estez estauur z euurre lita dlita duelako. Horrako. Horregatik,egatik, uatik, ut rdinrdin di

ikkuuusten dikkuuiku a espaziotik.tiktiktikk.

Ilargia da Luurrararr rren satelite 

bakarra ebba ta Lurraurrarra een een

inguruan gguu bira egitgittten den dn du.n de

MMMeerrkurioMeMer  plaplanetarik txik txikietxikieikieena eta na eta na etna

.gg gg gEguEguzkitikuzzkitEguuzEgguzkitikuzkiti  gertuen  gg dagoena da.

Saturnok hainbat eraztun dnunn itutu

inguruan,ruaruua  arkaitz rkaitz eta izoaa izotzotztzt  zatiz  zatiz 

osatuak.tuuak.attu 30 sateltelitetik gk gorgk a ditu.

Neptuno da EguzkEguzkuzzzkitik urrutikitik uit tietien 

dagoen pdagoen plaggoeo aneta. Horregatik,rregatikregaegat

oso-oso toso tso too teenperature a baxua daxua duaa duu.

14 sateliite ditu.te diee d

Eguzki sistema izar batek, Eguzkiak, eta haren inguruan 

biraka dabiltzan beste astro batzuek osatzen dute. Horien

artean daude planetak, sateliteak, kometak eta 

asteroideak. Lurra eguzki sisteman dago eta bizia izatea 

posible den planeta bakarra da.

Zer planetak behar du
denbora gehien
Eguzkiaren inguruan 
bira bat emateko?
Zergatik?

Ordenatu handienetik 
txikienera: Esne Bidea,
Lurra, eguzki sistema, 
unibertsoa eta Ilargia.   

Zergatik ezingo 
ginateke Merkurion 
bizi?

Zer da asteroide 
gerrikoa?

Marraztu taula bat 
testu prozesadore 
baten bidez, sailkatu 
barneko eta kanpoko 
planetak, eta azaldu 
zer ezaugarri dituzten.

1

2

3

4

5

BALIABIDEAK

Diccionario visual Altea del universo (Santillana,
1994) hiztegian ikasleek unibertsoari, galaxiei eta 
eguzki sistemari buruzko informazio osoa eta oso 
bisuala eskuratuko dute.

1001 secretos del espacio (Larousse Planeta, 1995)
lanean, ikasleek astronomiarekin lotutako
informazioa eta bitxikeriak aurkituko dituzte.

Honako esteka honetan, ikasleek eguzki sistemari
eta hura osatzen duten gorputzei buruzko
informazioa, ilustrazioak eta argazkiak kontsultatu
ahal izango dituzte.
http://link.edelvives.es/fgotm

B
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Ea planetak Eguzkiarekiko distantziaren arabera ordenatzen
dituen.

Eskatu ikasleei ikertu eta idatz dezatela eguzki sistemako
planeta bakoitzaren eta Eguzkiaren arteko distantzia. Ondoren,
egin zerrenda bat denekin eta ordenatu Eguzkiarekiko
distantziaren arabera.

Ea bizitoki duen planeta eta haren ezaugarriak ezagutzen dituen.

Eskatu ikasleei azal ditzatela 3. jardueran emandako
erantzunetatik abiatuta eguzki sistemako gainerako planetek
bertan bizia izateko izan beharko lituzketen ezaugarriak.

G

Ea

  

HORMA IRUDIAK, 1. Eguzki sistema

ROIEKTUKO MATERIALAKP

ERANTZUNAK

1 Neptunok, hura baita Eguzkitik urrutien dagoena eta hark
baitu orbitarik luzeena.

2 Unibertsoa, Esne Bidea, eguzki sistema, Lurra eta Ilargia

3 Eguzkitik gertuegi dagoelako, tenperatura altuegia duelako 
eta ez duelako ez urik, ez atmosferarik.

4 Eguzki sistemako eremu bat da, gutxi gorabehera Materen 
eta Jupiterren orbiten artean dagoena eta asteroide asko 
daude bertan.

5 Begiratu taula nola egina dagoen.

1   Orrialde bikoitzetan jasotako edukiak

2   Iradokizun metodologikoak

3   Edukien ustiaketa, hezkuntza berrikuntza ardatz hartuta (Lankidetza ikaskuntza,  
Askotariko adimenak, Metakognizioa, Antolatzaile bisualak, pentsamendu trebetasunak…)

4   Aniztasuna lantzeko jarduerak

5   Gako gaitasunak eta Askotariko adimenak garatzeko beste jarduera batzuk

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

7   Jarduera guztien erantzunak

8   Erabil daitezkeen beste baliabide batzuk

1

2

3

4 5

6

7

8

Urratsez urrats, unitate bakoitzaren 

ustiaketa didaktikoa



1. UNITATEA

gogoAN AL DUZU?

Ordenagailuan ere egin 

dezakezu,   CmapTools progrraammmrraammmrraammmaarenen aaren

bidez.

Fitxak paperak edo kartoi meheak dira, de-

nak neurri berekoak, eta hor idazten ditugu

gogoratu edo azkar kontsultatu nahi ditugun

hitzen esanahiak edo beste bestelako datu ga-

rrantzitsuak.

Eduki batzuk fitxen bidez ikasteko bereziki

egokiak dira; esaterako, eguzki sistema, pai-

saia motak edo historiaren aroak. Eduki ho-

rietako batzuk hurrengo unitateetan ikasiko

dituzu.

Prestatu fitxa batzuk unitate honetako edukiarekin.1

Gai bati buruzko fitxak egitea

Zergatik ditugu urtaroak?

Begiratu argazkiari, eta erantzun
honako galdera hauei.

a. Zer dira Ilargiaren faseak?

b. Zer fasetan dago argazkiko
Ilargia?

c. Gau batean, Ilargia ikusten
ez badugu, zer fasetan dago?

Zenbat hilabete ditu urteak? Zenbat 
egun dituzte hilabeteek?

4

5

6

Zein da Eguzkitik gertuen dagoen planeta? 
Zergatik ezingo ginateke han bizi?

Lurraren zer mugimendu adierazten du 
honako marrazki honek?

2

3

?

Edukkiaaukkiaa kki

identifftiffiikaattzzeennnkkaattzzeennnikkaattzezennn

izenbbuuurrbbuuurrbbuuurruuuaaa edodoouuuaa edouuua o

Marrazki bat eeettaatata

ezaugarri garrrranttzitizittantzitsanntzzitssannnttz tssuuenenuennuenn

ere jar daitezke.e.
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Ea kontzeptuak erregistratzeko eta buruz ikasteko fitxak
erabiltze

Egin Ila
ikasitak

Ea es
mugimen

Egin es
eta lotu

G

EDUKIAK

Fitxak egitea kontzeptuak gogorarazteko.

Autonomia eta jardueren plangintza 

Gaiarekin lotutako informazioaren azterketa..

SOLUCIONES

1 Begiratu emaitza.

2 Merkurio. Ez duelako ez urik, ez atmosferarik eta Eguzkitik 
oso gertu dagoenez, oso tenperatura altuak dituelako.

3 Lurraren errotazio mugimendua

4 Lurrak Eguzkiaren inguruan egiten duen translazio 
mugimenduagatik.

5 a. Ilargiak hartzen dituen itxurak; b. Ilbeheran; c. Ilberri 
fasean.

6 Hamabi hilabete. Urtarrilak, martxoak, maiatzak, uztailak, 
abuztuak, urriak eta abenduak 31 egun dituzte.  Apirilak, 
ekainak, irailak eta azaroak

ankidetzan ikastea
Azaldu nola egiten diren gai jakin bati buruzko fitxak 

HIRU MINUTUKO ETENA . egituraren bidez. Hasierako
jarduera eta Gogoan al duzu? atalekoak egiteko, erabili

BINAKA  egitura. 

LaL
A

HEZKUNTZA BERRIKUNTZA

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

gogorarazten lagun dezaketen ikasketa teknikei
buruz.

buruzko fitxa, eginda, zer egitura duen eta ideiak
fitxan nola idazten diren ikus dezaten.

Lurraren translazio mugimenduari buruz. Partekatu
emaitzak.

1. UNITATEA
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orri beere

BBeeegiraBBeeBee tu marrazkiari, eta esan zer ikusten duzun.111111

KopiatK u eta lotu Eguzkiarekiko 
hhurbilhhuhhu tasunaren arabera.

222

ZZeergatZZeZZe ik esaten zaio Lurrari planeta 
urdinauuuur ?

a.aaa ako.Atmosfera duela

bbbb.b. k.Itxura biribilagati

cccc..cc.. an duen ur kantitateagatik.Lurrak gainazalea

termino arrotzak.Sartu SSaa biribilean bi 

333333
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urtaroa.AAAdAdierazi dagokion u

aaa. eta tenperatura hotzak.Egun laburragoak e

bbbbb.b. enduaren 21era.Irailaren 21etik abe

c.cc. enperatura altuak.Gau laburrak eta te

d.dd ekoak. TenperaturaEgun eta gau antze
leunak.

555

Markatu erantzun zuzena. Zer dira ilargi
faseak?

a. Ilargiak Eguzkiaren argitasuna hartzen duen
moduaren arabera hartzen dituen formak.

b. Ilargiak Eguzkiaren argitasuna hartzen duen
moduaren arabera hartzen duen itxura.

c. Ilargiak egiten dituen mugimenduak.

Lurraren zer mugimenduren ondorioz 
izaten dugu udaberria?

a. Errotazio mugimenduaren ondorioz.

b. Translazio mugimenduaren ondorioz.

Kopiatu eta osatu testuak.

– Lurra zeharkatu eta Ipar polo eta Hego
polo geografikoak lotzen dituen irudizko
lerroa:  ..... ......

– Lurra bere buruaren inguruan birarazten
duen mugimenduaren izena: ...... ..... ordu 
behar ditu, eta denbora horri esaten diogu:
...... Lurra ilunpetan gelditzen denean, ..... da.

Zer denbora unitate erabiltzen dugu 
Lurrak Eguzkiari bira emateko behar 
dituen 365 egunak adierazteko?

Aukeratu aukera zuzena. Egutegia...  

6

7

8

9

10

Zure ustez, Ilargi faseei buruzko 
azalpenarekin datozen ilustrazioek
laguntzen al dute testua errazago 
ulertzen? Zergatik?

Barneko 
planetak

Jupiter, Saturno
eta Neptuno

Kanpoko
planetak

Merkurio, Venus, 
Lurra eta Marte

ugimendua     UdaIlargiaren mu
Udaberria     28 egunIlargi betea     U Ordutan eta

minututan
banatuta dago.

Hilabeteetan, astetan
eta egunetan 

banatuta dago.

ankidetzan ikastea 

Erabili ARKATZAK ERDIRA egitura jarduerak egiteko. 
Aplikatu ZENBAKI BERDINAK ELKARREKIN
egitura bi orrialdeko ataleko emaitzak partekatzeko.

Metakognizioa
Galdera honen bidez, ikasleek ikaskuntzari buruz eta, 
kasu jakin honetan, azalpen bati laguntzeko irudia 
erabiltzeari buruz gogoeta egitea nahi dugu. 
Erantzunak lagunduko du ikasle bakoitzarentzako 
irakaskuntza mota egokiena zein den jakiten ere.

LaL

Er

MM
G

HEZKUNTZA BERRIKUNTZA

EBALUAZIO OSAGARRIAE

1 Idatzi Eguzki sistema osatzen duten barneko planeten etaId t

atu esaldiak.

berri denean, 

… denean, Ilar

… denean, Ilar

aldu marrazki b

aldu marrazki e

ERANTZUNAK

1 Barneko planetak: Merkurio, Artizarra, Lurra eta Marte

2 Orbita

3 Kosmologoen arabera, Big Bang izeneko leherketa baten 
ondorioz sortu zen.

4 24

5 Ez genukeela urtarorik izango.

6 Bizidunen bizi erritmoari eragingo liokeela horrek.

7 Ez, ez da posible. Igandeak ez direlako lanegunak.

8 a. dug

9 Begirat

10Begiratu

EguzkiEguzkiEEgguuzzkkEEggguuuzzkkkiggguuu a, Mera kurio, Artizarra, Lurra, Ilargia eta Marte

eeggguuaaeeggguuaaeguaegua

Erantzun irekia

lurraren ardatza......... ..........

kkeekkeekkeenaaannaaannaa

errotazioa

UUdddaaaUUdddaaaUdUddaaa

24.......

errriaiaaarriiaaa

eguna
gaua
,

Urtea

Ikaslearen liburuko ebaluazioa osatze aldera, 

proposamen didaktikoan jasotako ebaluazio osagarria erabil daiteke, 

zenbait estandar zorroztasun handiagoz ebaluatzeko.

gure 

rgiakk 

rgiak k C

baten n b

eskemattik

u ikusten; b. Ilgora; c. Ilbehera.

tu marrazkia.

u marrazkia.

DD

CC

b

e saaatttatateeelite ea ez...

DDD ffooorfo ma hartzen du.

CC ffooorfo ma hartzen du.

bibbiddez Lurraren translazioa.

iko baten bidez Ilargiaren translazioa.

Ebaluazio  
osagarriko jardueren 

erantzunak

ontzeptuak erregistratzeko eta buruz ikasteko fitxak 
n dituen.

argiaren faseei buruzko fitxa bat eta beste fitxa bana
ko eklipse bakoitzari buruz..

skema bat egiten duen Lurraren eta Ilargiaren 
nduen ezaugarri nagusiekin.

skema bat Lurraren eta Ilargiaren errotazio mugimenduekin
u kontzeptuak dagozkien ondorioekin.

g p
kanpoko planeten izenak.

2 Zer izen du planetek Eguzkiaren inguruan egiten duten 
ibilbideak?

3 Deskribatu nola eratu zen unibertsoa eta aipatu unibertsoak 
dituen osagai batzuk.

4 Zenbat ordu ditu egun batek?

5 Zer gertatuko litzateke Lurrak Eguzkiaren inguruan birarik
egingo ez balu?

6 Zer gertatuko litzateke beti eguna balitz?

7 Pedrok esan du azaroan 30 lanegunetan egin behar duela lan. 
Posible al da hori? Zergatik?

8 Osa

a. Il

b. …

c. …

9 Aza

010 Aza
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Baliabide oro,  

on-line  

eta  

off-lineee

Hainbat  gailutan erabiltzeko:ordenagailuan, tabletan, arbel digitalean.

Hainbat sistema 

eragilerekin 

erabiltzeko: 

Windows, MAC, 

Android, iOS  

eta Linux

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 digitalak

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 duen

Ikasle bakoitzaren kalifikazioak aztertzeko aukera Jarduera guztien erantzunak

Ik

Ikaslearen 

bertsioaz  

 gain... 

SPX proiektuaren potentzial osoa, ingurune digitalean!

SPX digitala



Liburu digitalera sarbidea

Kalifikazioak Multimedia 
galeria

Esteka Office 365
baliabidera

Azken ekintzak: oharrak, 

markatzaileak, jarduerak…

Berrikusteko 

jarduera 
elkarreragileak

Hasiera 
pantaila
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Edukien aurkibidea

Bistaratze aukerak: 
zabalera edo altuera 
doituta, edo orrialde 

bikoitza.

1. Liburu 
digitala

Gako hitzen  
bilatzailea

Azken ekintzak

Azpimarratu

Markatu

Oharrak gehitu



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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Edukiak, inprimatutako liburuaren epigrafeak bezala 
izendatuta. Eduki bat aukeratzean, hari dagokion orrialdea 

bistaratuko da.

Zenbakiak unitateko jarduera 
elkarreragileetara estekak dira.  

Edukien orrialdeetatik ere jo daiteke  
jarduera horietara.

Unitateko proposamen didaktikoa 
eta hari dagokion programazioaren  

Word formatudun bertsioa

Unitate bakoitzeko multimedia 
baliabideak, zerrendatuta: 

bideoak, animazioak, 
lokuzioak…

Liburu 

digitalaren  

beste 

baliabide 

batzuk



Berrikusteko 
jarduera 

elkarreragileak

Jarduera elkarreragileak, unitateei jarraituz antolatuta. 
Ikaskuntza ebaluatzeko aukera ematen dute, sistemak 

berak ematen baitu ondo eta gaizki egindakoen berri.

Ikasleek nork berak egindako jarduera 
elkarreragileen erregistroa kontsultatu dezakete. 

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

eta berak txertatutako ohar guztietara ere.

Kalifikazioak
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Eta gainera,  

dokumentu didaktikoak, 

www.superpixepolis.com 

webgunean.

5. 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.



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, horrela, 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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Zortzi urtetik hamar urtera  
bitarteko haurrak

Zortzi urtetik hamar urtera bitartean, jomuga berri bat izaten dute hau-
rrek: beren indibidualtasuna finkatzen dute, eta horrek askatasunez joka-
tzeko beharra eta nahia pizten dizkie.

Psikomotrizitatearen garapena

1. Trebetasun berriak garatzen dituzte; adibidez, hanka bakarraren 
gainean kulunkatzea eta oreka barraren gainean ibiltzea.

2. Zehaztasunez egiten dituzten zenbait jolas.

3. Distantzia jakin batetik jaurtitako bola txikiak aztertzeko eta ha-
rrapatzeko gai dira.

4. Energia fisiko handia dute, eta beraz, kirolen bat egitea komeni 
zaie.

5. Ziklo honetako azken urtean, laurogeita hamar zentimetrora ar-
teko jauziak egin ditzakete gorantz.

Garapen soziala eta afektiboa

1. Maitatuak sentitzeko beharra adierazten dute.

2. Poz handia sentitzen dute helduengandik, konfiantza, estimua 
eta gorespenak jasotzean.

3. Ongi pasatzen dute taldeko jardueretan eta jolasetan.

4. Beren interesak taldearen eskaeren mende jartzeko beharraz ja-
betzen eta behar hori onartzen hasten dira.

5. Adiskidetasunaren oinarri sakonagoak eta luzeagoak finkatzen 
hasten dira.

6. Ikaskideek onartzen dituztela sentitzeko beharra dute.

7. Autokontzeptua garatzeko zereginak egin behar dituzte.

Garapen kognitiboa

1. Gauza errealetatik alegiazkoetara zabaltzen dute pentsamen-
dua, baina errealitatea dute abiapuntutzat.

2. Zuzenean bizi izan dituzten gauzez soilik arrazoi dezakete.

3. Serieekin, kontserbazioarekin, klase konbinatoriarekin eta aso-
ziatibitatearekin lotutako eragiketak egin ditzakete buruz.

4. Oroimen bisuala entzutezko oroimena baino garatuago dute; 
zailagoa zaie ahozko informazioa buruan gordetzea idatziz ikusi-
tako informazioa gordetzea baino.

5. Hatzak erabili gabe zenbatu dezakete.

6. Zenbait eragiketatako problema matematikoak ebazten dituzte.

7. Kausa-ondorio erlazioa ulertzen dute.

8. Arrazoitzeko, aztertzeko eta ondorioak ateratzeko gai dira, bai-
na gertakari eta gauza jakinei buruz soilik; oraindik ezin dute 
modu abstraktuan egin.



Moralaren garapena

1. Balioak eta arauak barneratzeko gaitasun handiagoa dute eta, 
horri esker, balio eta arau horiek eguneroko bizitzako egoeretan 
aplika ditzakete.

2. Haurren barne aginteak indar handiagoa hartzen du, eta gero 
eta gehiago oinarritzen dira barne aginte horretan, zer egin era-
bakitzeko.

3. Beren kabuz erabaki nahi dute nola jokatu. Ez zaie gustatzen 
helduek gehiegizko agintez jokatzea eta indartsuenaren legea 
aplikatzea.

Hizkuntzaren garapena

1. Egitura zuzena duten perpaus bakunak modu koherentean era-
biltzeko gai dira.

2. Haurrak aurrerapenak egiten eta mailaz igotzen doazen heinean, 
sintaxia eta ahoskera normaldu egiten dira eta perpaus konplexu 
gehiago erabiltzen dituzte.

3. Hizkuntza garatuz doazenez, gertatzen zaienarekin lotutako gal-
dera zuzenak egiteko aukera dute. Beldurrak eta fantasiak adie-
raz ditzakete, baita beren sentimenduak ere.
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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 hartan esku hartzeko, 
askatasuna, 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 
arloetara; aitzitik, hezkuntza eraginkorra izateko funtsezko tres-
na da arlo guzti-guztietan. Hori horrela izanik, ikasleak motiba-
tzeko testu bat dago unitate bakoitzaren hasieran eta, horrez 
gain, beste bat gomendatzen da proposamen honetako Irakur-
tzen jarraitu 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.



 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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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 zu-
zena 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  
ikastea

Pere Pujolàs
 José Ramón Lago

Oinarrizko lankidetza egiturak



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 
zuzendu, zehaztu edo osatuko dute eta, horrela, nolabait, 
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  ja  rriko du, behar bezala idazten dituela egiazta tzeko. 

 Hitzen jokoa
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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



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. Horre-
la, taldekide guztiek izango dute aukera beren taldeko kide guztie-
kin 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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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 igarota, irakas-
leak 1etik 4ra arteko zenbaki bat aukeratuko du, ausaz. 
Zenbaki hori duten talde bakoitzeko kideek arbelera ir-
ten, eta zeregina egin behar dute (problema ebatzi, gal-
derari 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



PROZEDURA

Unitate bakoitza amaitutakoan, eta hura laburbiltze alde-
ra, talde bakoitzak unitatearen kontzeptuen mapa edo es-
kema bat egin dezake. Ikasleek guztien artean erabakiko 
dute zer atal jasoko diren eta zein ez, eta, horrela, irakas-
lea izango dute gidari.

1.     Talde bakoitzak bere taldekideen artean banatuko 
ditu maparen edo eskemaren atalak, bakoitzak dago-
kion zatiari buruz pentsa dezan etxean (edo ikasgelan, 
 banaka edo binaka).

2.    Ondoren, banaka landutako atalen bateratze lana egin-
go dute, egindako maparen edo eskemaren koheren-
tzia 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 amaitu-
ta, 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 trukatuko 
duena.

 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 tsi 
edo azalduko die harengana jo duten ikasleei.

2.   Ondoren, saioaren bigarren fasean, nor bere taldera itzuliko 
da, eta jakintsuak irakatsitakoak azaldu edo irakatsiko diz-
kie taldekideei. Horretan, ikastalde bakoi tzeko kideek elka-
rri irakatsiko dizkiote nork bere aldetik eta egokitu zaion 
jakintsuarengandik ikasitakoak.

 Lau jakintsuak
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PPROZEDURA

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-
tza bat idatzi behar du folio heren batean. Norberaren izena 
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



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 behar 
dute, 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 
lortutako informazioa. Ondoren, galderarik egiten badiete, 
galdera horiei erantzungo diete, sortutako zalantzak argitu, 
edo informazioa zabaltzeko eskaerei erantzungo diete.

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

 Ikerketa taldeak

A C

B D

Gai   
nagusia
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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 hiruko-
tean lortutako puntuen batura kalkulatuko da. Puntu gehien 
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

PROZEDURA

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



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 behar 
ko 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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Unitateak Edukiak

0 Denok ikasten dugu 
elkarrengandik

Paisaia. Bizi garen tokia 
Lana eta lanbideak. Denboraren joana

1 Espaziora bidaia
12.-25. OR.

Eguzki sistema Lurraren bidaiak Lurraren translazioa  
eta haren ondorioak

2 Zer dago Lurrean?
26.-41. OR.

Honelakoa da Lurra Nola dago atmosfera? Urez inguratuta

Hiruhilekoaren amaierako 
orrialdeak             42.-45. OR.

PISApolis Ekin eta ikasi 

3 Mundua paperean
 46.-59. OR.

Paisaia Paisaiari forma  
ematen diogu

Paisaia irudikatzen dugu

4 Bizitzeko leku bat
 60.-73. OR.

Gertueneko ingurua Biztanlegune batean  
bizi gara

Biztanlegunearen antolaketa

Hiruhilekoaren amaierako 
orrialdeak            74.-77. OR.

PISApolis Ekin eta ikasi 

5 Goazen lanera!
 78.-91. OR.

Lana Lehen sektorea Bigarren sektorea

6 Denbora eta historia
 92.-107. OR.

Denboraren joana Historiaurretik Antzinarora Erdi Arotik Aro Garaikidera

Hiruhilekoaren amaierako 
orrialdeak           108.-111. OR.

PISApolis  Ekin eta ikasi 

ERANSKINA 112.-119. OR. Planetako zona klimatiko handiak Planisferio fisikoa 
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edukien mapa



Jarri praktikan Ikasten ikasi

Ilargiaren bidaiak Eguzki eklipsearen simulazio 
bat egingo dugu

Gai bati buruzko fitxak egitea

Uraren bidaia Uraren garrantzia Ura araztuko dugu Vennen diagrama

Lankidetzan ikasi 
Eguraldi atmosferikoa neurtuko dugu

PBL proiektua  

Gure planeta marrazkitan Euskadiko mapa fisikoa 
interpretatuko dugu

Ikasi azpimarratzen

Kalean seguru Biztanlegune perfektuaren 
planoa egingo dugu

Ikasitakoari buruzko  
hausnarketa

Lankidetzan ikasi 
Gelako betebeharren gutuna

PBL proiektua  

Hirugarren sektorea Prozesu baten urratsak 
aztertuko ditugu

Organigrama bat egitea

Historiaren iturriak Oinordetzan 
hartutako ondarea

Denbora lerroa  
marraztuko dugu

Prestatu ahozko  
aurkezpen bat

Lankidetzan ikasi                    
Gure herriko historia ezagutuko dugu

PBL proiektua  

Planisferio politikoa Historiaurrea: Paleolitotik Neolitora 




