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Lehen Hezkuntzako ikasgeletan Erlijio Katolikoa lantzeko egin genuen proposamenarekin 

jarraitzen dugu.

Esku artean duzue Jesusekin, urratsez urrats proiektua osatuko duten sei liburuetatik 

laugarrena, ikasleekin arlo hau lantzen lagunduko diguna. Jesus Jainkoaren mezua 

ezagutzen eta ulertzen lagunduko dizun tresna izango da.

Egileak garen aldetik, zuen geletako haurrei Jainkoaren eta pertsonen arteko 

harremanaren historia, hau da, Salbamenaren Historia, aurkezten laguntzea da gure 

nahia. 

Haurren errealitate sozio-erlijiosoa eta ikasgelan egunerokotasunaren bizitzatik sortzen 

diren gure hezkuntza intuizioak hartu ditugu oinarri. Egileak ikasgelan dihardugu lanean, 

eta hori dela eta, argi dugu zein diren lan honen hartzaile izango diren ikasleen beharrak 

eta aurreikuspenak. Gure proiektuak helburu hauek betetzea nahi dugu…

•	 Ikasleen osoko hezkuntzan laguntzea, eta bizitza bera eta beren ahalmenak, 

bizitzaren azken zentzua eta bizitzarekiko, besteekiko eta gizartearekiko erantzun 

transzendentea eta pertsonala ezagutzen erakustea.

•	 Atalaseko eta barneko proiektua izatea, urrunen daudenak harritzeko modukoa, 

mezua erraz eta argi proposatuko duena, eta bakoitzak bere egoera izanik guztiak 

babestuko dituena.

•	 Orokortasuna	 helburu	 izatea	 eta	 ahal	 dela	 diziplina	 anitzekoa	 izatea,	 gaitasun	

handiagoak eskuratzeko ikaskuntzak transferitzeko gai izan	daitezen.	Oinarrizko	

gaitasunen garapena modu berezian zainduko dugu.

•	 Irakasleen zeregina erraztuko duen tresna izatea, ordutegi, ikasgela, eduki... arloko 

mugak eta egoerak kontuan izanik. Jarraitzeko erraza den proiektua eta sortzaile 

izateko aukerak eskaintzen dituena.

•	 Ikasleak motibatzea haiek ezagut dezaten. Horretarako, arreta berezia jarri dugu 

irudietan, maketazioan eta diseinuan, unitateen narrazioan eta aurkezpenean, eta 

jardueren proposamenean.



•	 Ikaskuntza adierazgarriaren aldeko metodologia didaktikoa jarraituko dugu; 

horrela, ikasleen egitura mentalak eta afektiboak eraldatuko dira eta irakaslea 

hazkunde intelektual, transzendente eta afektiboko prozesu honetako gidaria izango 

da. Lankidetzako ikaskuntza teknikak metodologia honetako zati garrantzitsua dira.

Horrelako prozesuak, ezagutzak, lagundutako hazkundeak Jainkoaren herriaren 

historiarekin, hau da, Salbamenaren Historiarekin nolabaiteko paralelismoa du. 

Testuinguru batean bizi den herria, esperientzia bat bizi duena, Jainkoak laguntzen diona. 

Jainkoa maitatzeko, Jainko hori ezagutu behar duen herria, Jainkoak herria bera 

maitatzeko eta Jainkoarengan oparotasunaren Bizitza aurkitzeko. Jainkoaren eta 

gizadiaren arteko istorioa, Aliantza baten istorioa.

Lehen Hezkuntzako bigarren zikloko ikasleentzako hurbilekoa eta erakargarria izateko, 

Laura eta Alex pertsonaiak aukeratu ditugu. Laura ikertzaile jantzia eta ausarta da. 

Batean eta bestean topatzen dituen gaiei buruzko informazioa biltzea eta jasotzea 

gustatzen zaio, eta horrekin «Lauraren koadernoa» osatzen du. Alex laguna du. Erlijioso 

gazte bat da eta bere kongregazioko GKE batean egiten du lan. Laurari lagundu egiten 

dio informazioa osatzen, batez ere eduki erlijiosoari buruzko informazioa. 0 unitatean 

aurkeztuko dira biak eta ikasturte osoan zehar gure gidari eta bidelagun izango dira.

Biak hurbileko pertsonaiak izaten saiatzen dira, 

gure errealitatekoak, eta ikasleei proposatutako 

edukiei buruzko jakin mina eta gehiago 

sakontzeko grina pizten saiatuko dira. 

Orain	 proiektua	 esku	 artean	 duzue	 eta	

ikasleekin proiektuaz guk diseinatzean gozatu 

dugun moduan gozatzea espero dugu.
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Lanaren eskema

Ikaslearen liburuak bederatzi unitate didaktiko ditu; izan ere 
badakigu ikasgai honek ordutegi karga txikia duela. Hiruhi-
leko bakoitzean hiru unitate lantzea proposatzen dizuegu. 
Horrez gain, bi gehigarri egitea proposatzen dugu; bat ikas-
leei Biblia erabiltzen ikasteko eta bestea ikasitako oinarrizko 
gaitasunak finkatzera bideratutako ariketen bidez.

Bederatzi unitateek lan eskema berbera dute, hamar orrial-
detan banatuta; bakoitzak ezaugarri eta eduki jakinak ditu. 
0 unitatea ere sartu dugu, Laura eta Alex ikasturtean lagun 
egingo diguten pertsonaiak aurkezteko.

•	 	Orri motibatzaile bikoitza. Lehen orrian, gaiak aurkez-
ten dizkigun Laura ikertzailea azaltzen da irudi motiba-
tzailean eta lelo gisa unitateko lanari ekiteko erabiliko 
dugun ideia nagusia aurkezten du. Hark esaten dutene-
tik abiatuko gara ikasleekin elkarrizketa ezartzeko, eta 
horrela, abiapuntua zein den jakingo dugu eta edukiak 
lantzen hasiko gara lankidetza oinarri hartuta. 

  Bigarren orrian, hasierako marrazkiarekin hasitako lana-
rekin jarraitzen laguntzeko testua aurkituko duzue eta 
ariketen proposamen bat.

•	 	Lauraren koadernoa. Bigarren zikloko liburuen be-
rrikuntzetako bat da. Koadernotik ateratako orriak gogo-
rarazten dituen maketazioarekin aurkituko ditugu Lau-
rak, batzuetan Alexen laguntzarekin, unitateko gai 
nagusiari buruz jasotako oharrak, pentsamenduak, 
argaz kiak, datuak, mapak... Eduki berriak eskaintzen ditu 
ikasleentzat modu erakargarrian.

•	 	Aurkikuntzetan. Bi orri horietan sistematikoki dago ja-
sota arlo bakoitzeko curriculum edukia. Edukiak azalpen 
bidez daude aurkeztuta eta hobeto ulertzeko eta ikasi-
takoa sakontzeko deiak, bitxikeriak eta irudiak dituzte. 
Aurreko orriekin eta ondorengoekin ere lotuta daude; 
unitatearen gainerako zatiei zentzua ematen dieten erdi-
gunea osatzen dute.

•	 	Bibliak dio. Eta unitateko edukiak lantzen jarraitzeko, 
bibliako testuetan gaiari buruz azaltzen denera joko 
dugu. Itun Zaharra edo Berria irakurri ondoren, ariketak 
egingo ditugu hobeto ulertzeko. Horri hauek eta hiruhi-
leko bakoitzaren amaierako unitate gehigarriek ikasleei 
Biblian bilaketak egiten eta Bibliarekin lan egiten lagun-
duko die. Atal honetako elementu garrantzitsuetako bat 
denboraren lerroa da; izan ere lehen zikloan landu ge-
nuen eta gertaerak eta pertsonaia erlijiosoak historian 
kokatzen lagunduko digu. Bibliari buruzko gauza berriak, 
bitxikeriak, liburu bereziak, egitura, eta abar ere ezagu-
tuko ditugu.

•	 	Ikasten. Orrialde	irekia	da	eta	hainbat	alor	ikasiko	ditu-
gu; gaiaren ideiaren batetik abiatuta, agerraldi artis-
tikoak, beste erlijioetako tradizioak, helburu bera lortze-
ko lan egiten duten erakundeak, eta abar aurkitzen 
lagunduko digute. Laburbilduz, nolabait erlijio gaiaren 
hurbilekoak diren eta beti erlijioarekin bat datozen beste 
eduki batzuekin aberasten lagunduko digute.

•	 	Gogoratzen. Unitatearen azken orrialdean, ikasitakoa 
finkatzeko	elkarlanerako	ariketa	bat	egingo	dugu.	Ondo-
ren, unitateko ideia nagusiak biltzen dituen kontzeptuen 
mapa osatuko dugu.

  Agurra Laura eta Alex pertsonaien arteko komunikazio 
bat izango da. Horren bidez, unitatean landutakoari 
buruzko bitxikeria edo hausnarketaren bat ere ikusiko 
dugu.



Lankidetzako ikaskuntza

Lankidetzako ikaskuntza teknikak metodologia honetako 
zati garrantzitsua dira. Lankidetzako ikaskuntza irakaskun-
tza-ikaskuntza prozesuari aurre egiteko beste modu bat da. 
Talde txikietan elementu didaktikoak erabiltzean oinarritzen 
da; ikasleek elkarrekin lan egiten dute beren eta besteen 
ikaskuntzari ahalik eta probetxurik handiena ateratzeko 
(John son & Johnson, 2000). Ikaskuntzak irakaslearen la-
guntza behar du; hark zuzenduko baitu prozesua, gainbegi-
ratuz. Lehiakorra ez den ikaskuntza kontzeptua da; gainera, 
ez dago banakoan guztiz oinarrituta. Beste tresna bat izan-
go balitz bezala hartzen da eta ikasleek taldean lan egiteko, 
gelakideekin solidaritatea lantzeko eta ikaskuntzari buruzko 
erantzukizun handiagoa izateko ohiturak hartzea du hel-
buru.

Gure proiektuaren garapenean, lankidetzako ikaskuntzari 
eman nahi izan diogu garrantzia, eta horretarako, baliabi-
deak, jarduerak, materialak... ipini ditugu. Beraz, irakasleak, 
unitate bakoitzean, ikasleekin horrela lan egiteko proposa-
menak izango ditu. 

Proiektu osoaren planteamenduak helburu hauek lortu nahi 
ditu:

•	 	Ikasgelan	harreman	positiboak	sustatzea,	ikasleei	horiek	
onar ditzaten eta gelako edozein kiderekin lan egin de-
zaten sustatuz, eta bide batez, gelako giroa hobetuz.

•	 	Ikaskuntza	prozesuan	 ikasleak	autonomoak	 izan	daite-
zen lortzea, beharrezko informazioa lortzen, izan di-
tzaketen zalantzak argitzen eta azken lana taldetan 
adosten irakatsiz, betiere, irakaslearen laguntzarekin eta 
ikuskapenarekin.

•	 	Ikasgelan,	behar	desberdinak	dituzten	 ikasleen	anizta-
sunari arreta eskaintzea.

Egun ikastetxeetan aurre egin beharreko erronken aurrean, 
modu kreatiboagoan erantzuna emateko beharra ikusi 
dugu; hori dela eta, irakasteko eta ikasteko beste modu ba-
tzuk bilatu nahi izan ditugu hezteko helburuarekin eta 
hezitzaileek izan ditzaketen arazo handiak saiheste aldera: 
indarkeria, eskola porrota, motibazio falta...

Horretarako, irakaslearen lana garrantzitsua da, ikasleen 
ikaskuntzaren bitartekaria izango baita eta prozesuan zehar 
lagunduko die. Jarraipena egitea da irakasleen lana, hiru lan 
hauek oinarri hartuta: beharrezko materiala prestatzea, tal-
deak osatzea, arazoak adierazten laguntzea, ikasleek zer 
landu nahi dugun badakitela egiaztatzea, ideia trukaketa 
sustatzea, taldeei lanari buruzko balorazio eta ebaluazio 
irizpideen ekarpena egitea, eta abar.

Ahalegin handia eskatzen duen ikaskuntza dela dirudien 
arren, ikasleengan onurak eragiten ditu, eta beste ikaskun-
tza mota batzuk erabiliz, onura horiek lortzea zaila litzate-
ke. Hona hemen horien artean esanguratsuenak:

•	 	Elkarrekintzarekin,	 arazoen	 ebazpenekin,	 eta	 jokaeren	
eta balioen lorpenekin lotutako gaitasunak erdiesteko 
emaitza bikainak lortzen ditu.

•	 	Lanarekiko	motibazioa	pizten	du,	eta	inplikazio	eta	ini-
ziatiba jarrerak sustatzen ditu, baita pentsamendu kri-
tikoaren garapena ere.

•	 	Egiten	den	horren,	egiteko	moduaren	eta	egiteko	arra-
zoiaren ulermen maila hobetzen da.

•	 	Lanaren	bolumenak	eta	lanaren	kalitateak	hobera	egiten	
du, baita edukien menderatze mailak ere.

•	 	Gizarte	gaitasunak	eskuratzea	ahalbidetzen	du.

•	 	Norbere	buruarekiko	estimu	handiagoa	izatea	eskaintzen	
du.

•	 	Ikaskuntza	zailtasunak	dituzten	ikasleak	hobeto	txerta
tzea ahalbidetzen du.
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tzen dute. Ezaugarrien bidez Jainkoarengana iristeko, 
haurrek familiaren, eskolaren eta katekesiaren ideiak eta 
eraginak jasotzen dituzte.

•	 Objektibotasunaren	maila	berriari	esker,	 irudi	antropo-
morfikoa pixkanaka hautsi egiten dute eta Jainkoaren 
irudiari osagai espiritualak esleitzen dizkiote.

•	 Ziklo	honetan,	Lehen	Hezkuntza	osoan	bezala,	umeak	
ikasteko, bitxikeriak, anekdotak eta istorioak jakiteko go-
goz egoten dira. Une ona da datu historikoak eta datu 
arrazionalak eskaintzeko.

•	 Pixkanaka,	Jainkoa	Jesusengandik	bereizten	dute	eta	Je
sus irudituko zaie hurbilekoena eta ukigarriena; jokabi-
deari dagokionez, jarraitu beharreko eredua da.

•	 Otoitzak	eta	erlijio	esperientziak	Jainko	justu,	familia	gi-
roko baten irudia biziarazten dute; gure erreguak entzu-
ten eta gertatzen zaigunari adi dagoen Jainko batenak, 
alegia. Eskaerak egiteko eta eskerrak emateko otoitzak 
zintzoak dira eta, era berean, motibatzaileak.

•	 Ospakizunetan	garrantzitsua	da	motibazioa,	ospatu	be-
har denarekiko jarrera zaintzea arrazoizko azalpen bat 
emanez eta sinboloak adierazpen  eta partaidetza modu 
gisa aurkeztea. Abestiek, errezitatutako edo irakurritako 
otoitzek eta Bibliako narrazioek umeentzako eta bidera-
tzaileentzako gertuko elementuak izaten jarraitzen dute.

•	 Familiak	eta	hezkuntzak	ematen	duen	prestakuntzari	es-
ker, adin honetako umeek fedeari buruzko lehen sintesia 
osatuko dute.

•	 Ez	da	ahaztu	behar	ziklo	honetan	ume	gehienek	lehen	
jaunartzea egiten dutela. Gizarteratze erlijiosoaren une 
garrantzitsu bat da eta familiaren jarrerak zeregin garran-
tzitsua du.

Ezaugarri orokorrak

Erabilitako ikaskuntzak eta metodologia gure ikasleen be-
harretara egokitzeko, etapa honetako haurrak jainkotiarta-
sunari eta Jainkoari buruz duten irudiari dagokionez no-
lakoak diren jakitea beharrezkoa da.

Haurraren erlijio garapena balio garrantzitsua da osoko haz-
kundearen baitan; beraz, gainerako dimentsio guztiak gara-
tuz bultzatu eta landu behar da. Kristau izateak pertsona 
izatea ere esan nahi du; hau da, munduan egoteko eta iza-
teko modu jakina da.  

Adin hauetako haurrak heltze  eta garatze prozesuan dau-
de, eta prozesu hori bere inguruko errealitateek baldintza-
tzen dute: familiak, eskolak, lagunek... Bestalde, ez dugu 
ahaztu behar alor psikologikoek eta soziologikoek ere hau-
rren jainkotiartasunean eragingo dutela.

Garrantzitsua da zazpi eta hamar urte arteko haurren 
jainkotiartasunaren ezaugarri batzuk adieraztea, ondoren 
hobeto lan egiteko:

•	 Familia,	oraindik	oso	garrantzitsua	den	arren,	sei	eta	zaz-
pi urterekin dagoeneko ez da jainkotiartasunaren errefe-
rente bakarra, eta eskola eta katekesirako bideak zabal-
du dira.

•	 Iaia	zortzi	urtera	arte	Jainkoaren	ikuspegi	antropomor-
fikoa eta Unibertsoaren ikuspegi artifizialista ematen da. 
Antropomorfismoa sinplea eta materiala da: Jainkoak bi-
zarra du, gizakien formak ditu, Jesusengandik ez da be-
reizten, gurutzean eta sehaskan dago...

•	 Zazpi	urtetik	hasita	hamar	edo	hamaika	urtera	arte,	atri-
buzioen etapan sartzen gara. Jainkoaren ezaugarriak 
ulertzea prozesu mantsoa izateaz gain, mailaz maila egi-
ten da. Ideia antropomorfikoak Jainkoa izaki espiritual 
gisa hartzea zailtzen du, ahalguztiduntasunak eta oroja-
kintzak, aldiz, munduarekiko ikuspegi magikoa eskain-



Ikasgelako Biblia edo Biblia egokitua

Jainkotiartasun kristaua ezin da oinarri duen liburu sakratutik 
bereizi, Bibliatik, alegia. Lehen esanda bezala, proiektu hone-
tan ardatz hori landu nahi dugu.  

Ziur gaude alor garrantzitsua dela, eta ikasleengana hurbil-
tzeko eta era berean ikasleek beregana dezaten, ikasgelako 
Biblia edo ikasturte osoan egokitutako Biblia eraikitzea 
izango dela onena iruditzen zaigu, lehen zikloan egin ge-
nuen bezala, alegia. Guztion artean aukeratutako istorio 
garrantzitsuenak edo erakargarrienak txertatuko ditugu Bi-
blian. Unitateetan azaltzen diren guztiak eta ariketei dagoz-
kienak lantzeko aukera dago, baita ikasleek aukeratutako 
beste batzuk ere.

Gure metodologia propioa sor dezakegu. Esate baterako:

•	 Pasarte	bakoitza	ikasle	talde	batek	idatzi	eta	ilustratuko	
du.

•	 Gela	 guztiaren	 artean	 pentsatzeko	
moduan egin dezakegu (esate bate-
rako, lerro bat bakoitzak).

•	 Ikasleak	haien	Biblia	propioa	egitera	
anima daitezke, batez ere etxean 
egiteko lan gisa.

•	 Irakasleek	ere	modurik	onena	aukera	
dezakezue zuen ikasle taldearen 
ezaugarri zehatzen arabera.

Zuen esku utziko dugu nola egin. Taldeak 
gehien sentituko dituen Bibliako pasarteak 
aukeratzea eta pixkanaka-pixkanaka gure 
«Ikasgelako Biblia» osatzea da helburua. 
Horrez gain, argi izan behar dugu lanki-
detzako lana dela guztiz, bai metodolo-
giari dagokionez, bai emaitzari dagokio-
nez.

Unitate guztietan aurkituko duzue Bibliari buruzko alderdi 
jakinen baten berri ematen duen lauki bat. Eta hiruhileko 
bakoitzaren amaieran bi orri daude Bibliako liburuei buruz 
ikasteko, Biblian bilaketak egiteko eta liburu sakratu honi 
eta beste batzuei buruzko hainbat bitxikeria jakiteko. 

Ikasten ari garen elementu horiek guztiak ere «Ikasgelako 
Biblian» txerta daitezke, aurkibide bat egin, narrazioak li-
buruka antolatu, kapituluen zenbakia idatzi eta kontakizu-
nari edo liburuari buruzko bitxikeriak idatzi, besteak beste.
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Gaur egun, gure ikasgeletan ingelesa txertatzeko beharra 
errealitate bihurtu da. Ikastetxea hezkuntza eleanitzerako 
prest egon dadin eskatzen dute gizarteak eta erakundeek, 
eta  testuliburuak eta materien planteamendua behar ho-
rietara ari dira egokitzen.

Ildo horretatik, gure proposamenak ingelesa sustatzeko 
proiektu batekin elkarlanean aritu nahi du, ikastetxeko 
irakaskuntzan kultura eleanitza sortzen lagun dezan. Gai-
nera, ikasleei ingeleseko maila nabarmen hobetzen lagun-
du nahi die.

Helburua ez da proposamen handinahia gauzatzea eta 
geurea dugun Erlijioaren arloari garrantzia kentzea; modu 
edo maila desberdinetan plantea daitekeen gonbidapena 
da, gure egoeren eta beharren arabera, hain zuzen.

Hona hemen ziklo bakoitzean lana antolatzeko modua:

•	 Lehen	zikloan,	hiztegia	zabaltzen	arituko	gara.	1.	mailan,	
unitate bakoitzean hiru hitz berri agertuko dira, eta 2. 
mailan,	 bost.	 Horrela,	 Lehen	 Hezkuntzako	 1.	 eta	 2.	
zikloan Yasah proiektuarekin lan egin duten ikasleek hi-
rurogeita hamar hitz berrirekin osatuko dute hiztegia.

•	 Bigarren	ziklo	honetan	ingelesez	azalduko	dira	hiztegiko	
bost hitz eta, unitate bakoitzean, esaldi erraz bat ere bai.

Hau da 3. mailarako proposamen zehatza:

•	 Unitateko	bost	hitz	egongo	dira,	gehienak	berriak,	eta	
bakoitza beti sekzio edo atal berean. 3. mailako li-
buruan sekzio finko hauetan agertuko dira hitzak:

 –  Unitateko sarrera testuan, bigarren orrian.

 –  Lauraren Koadernoan, laugarren orrian.

 – Bosgarren orriaren sarrera paragrafoan.

 – Zortzigarren orriko narrazioaren laburpenean.

 –  Bederatzigarren orriaren sarrera paragrafoan.

•	 Zazpigarren	orriko	narrazio	biblikoan	beti	azalduko	da	
esaldi bat.

•	 Hitzak	 izenak	 izan	 daitezen	 ahaleginduko	 gara,	 eta	
ahal den neurrian, alorrarekin zerikusia duen hiztegia 
erabiliko dugu. Hemen ere esaldi errazenak hautatuko 
ditugu.

•	 Hitzak	eta	esaldia	lehenik	beti	euskaraz	agertuko	dira,	
aurretik  ikonoa dutela, eta atzetik, barra batez berei-
zita eta beste kolore batez, ingelesez.

•	 Hiztegia	modu	errazean	 lantzeko,	agertzen	diren	hi
tzekin txartelak egitea eta ikasgelan ikusteko moduko 
leku batean gorde edo jartzea gomendatzen dizuegu, 
txartelei buruzko aipamena egiteko. Ikasleen lagun-
tzarekin irudizta daitezke; horrela, errazagoa izango 
da beren hiztegian finkatzea.

•	 Ingeleseko	 irakaslearekin	 hainbat	 diziplina	 kontuan	
hartuta lan egitea eta hitz eta esaldi horiek ingeleseko 
irakasgaiaren dinamikan txertatuta erabiltzea da beste 
proposamen bat.



3. mailan, hitz eta esaldi hauek ageri dira ingelesez:

–  1. unitatea: nature (natura), saint (santua), Creation (Krea-
zioa), The man and the woman were happy (Gizona eta 
emakumea zoriontsu ziren), sin (bekatua), associations 
(elkarteak). 

–  2. unitatea: news (albisteak), age (adina), Salvation (Sal-
bamena), Don’t worry (Ez kezkatu), loyal (leial), pyramids 
(piramideak).

–  3. unitatea: generous (eskuzabal), message (mezua), pro-
mise (promesa), God sends us his Son (Jainkoak Semea 
bidali zigun), never (inoiz), cave (gruta).

–  4. unitatea: people (jendea), gospels (ebanjelioak), huma-
nity (gizateria), Love your neighbour (Maita ezazue lagun 
hurkoa), heart (bihotza), nothing (ezer).

–  5. unitatea: problema (arazoa), interesting (interesgarria), 
luck (zortea), Zaqueo climbed down very quickly (Zakeo 
segituan jaitsi zen), happy (pozik), peace (bakea).

–  6. unitatea: holidays (oporrak), calendar (egutegia), com-
mandment (agindua), Jesus celebrates Easter with his 
friends (Jesusek lagunekin ospatzen du Pazkoa), Eucha-
rist (Eukaristia), Holy Week (Aste Santua).

–  7. unitatea: mountain (mendia), Pope (aita santua), 
Church (Eliza), The early Christians led simple, happy lives 
(Lehen kristauak pozik eta xume bizi ziren), words (hi-
tzak), history (historia).

–  8. unitatea: help (laguntza), rosary (arrosarioa), communi-
ty (komunitatea), God is great (Jainkoa handia da), pra-
yer (otoitza), sea (itsasoa).

–  9. unitatea: group (taldea), sacraments (sakramentuak), 
moments (uneak), Jesus has dinner with his disciples (Je-
susek ikasleekin afaldu zuen), energy (energia), feelings 
(sentimenduak).

4. mailan, hauek ageri dira:

–  1. unitatea: population (herritarrak), blessing (bedeinka-
pena), Antiquity (Antzina), Quickly, make some bread 
(Azkar, egin ogi pixka bat), Muslims (musulmanak), sym-
bol (sinboloa).

–  2. unitatea: danger (arriskua), rainbow (ostadarra), holy 
(sakratua), God saves him (Jainkoak salbatu egin zuen), 
tenderness (samurtasuna), prophets (profetak).

–  3. unitatea: food (elikagaiak), Christmas carols (Gabon 
kantak), birth (jaiotza), Don’t be afraid (Ez beldurtu), 
special (berezia), celebration (ospakizuna).

–  4. unitatea: monastery (monasterioa), evil (gaizkia), 
selfish ness (egoismoa), Jesus climbed the mountain and 
sat down with his disciples (Jesus mendira igo eta han 
eseri zen ikasleekin), miracle (miraria), painters (pinto-
reak).

–  5. unitatea: threat (mehatxua), Lord’s Prayer (Gure Aita), 
forgive (barkatu), Be patient with me (Izan pazientzia ni-
rekin), free (doakoa), gesture (keinua).

–  6. unitatea: statues (estatuak), spring (udaberria), exam-
ple (eredua), Jesus has risen (Jesus berpiztu egin da), fear 
(beldurra), Holy Ghost (Espiritu Santua).

–  7. unitatea: head (burua), Peter (Petri), Be happy! (Egon 
pozik!), hope (itxaropena), place (tokia).

–  8. unitatea: song (abestia), custom (ohitura), role model 
(eredua), They have no wine left (Ardoa amaitu egin 
zaie), important (garrantzitsua), pilgrimage (erromesal-
dia).

–  9. unitatea: projects (proiektuak), mission (misioa), society 
(gizartea), You are the light of the world (Zuek zarete 
mundu honetako argitasuna), salt (gatza), pray (otoitz 
egin).



IKASLEARENTZAKO  
MATERIALA

12  Proposamen didaktikoa

  Ikasten. Orrialde	honetan	hainbat	
gai lantzen dira: arte lanak, beste 
erlijio batzuk, ekologia... gutxi go-
rabehera erlijioaren hurbilekoak 
diren edukien berri izateko eta 
aberasteko balioko du, baina erli-
jioarekin bat etorriz, betiere.

  Gogoratzen. Ikasitakoa finkatzeko 
lankidetzarako ariketa bat eta 
kontzeptuen mapa bat biltzen di-
tuen amaierako orrialdea. Lauraren 
eta Alexen arteko agurrak unita-
tean landutakoari buruzko bi-
txikeria edo hausnarketaren bat ai-
patzeko balioko du.

Ikaslearen liburua 

Unitate didaktikoaren egitura
Liburua osatzen duten bederatzi unitatek eskema berbera 
dute:

  Irudi motibatzailea. Irudi baten bidez, unitateko edu-
kiak aurkeztuko dira. Laurak lelo gisa aurkeztuko du uni-

  tateko lanari 
eki teko erabi-
liko dugun ideia 
nagusia. 

Mariaren Eliza88

Gure amek 

bizitzako unerik 

garrantzitsuenetan 

laguntza ematen digute.

Eskolan daramatzazun urteetan, ziur prestatu duzula 
eskolako jaialdiren baterako edo ikasturte amaierako jairen 
batean parte hartzeko abesti bat edo antzezlan bat. Pentsatu 
pixka bat eta ohartuko zara gelan ideia hori sortu zenetik 
jendaurrean egin duzun arteko denbora 
horretan guztian ondoan izan duzun 
norbait badela.

Irakasleak zer prestatu behar zen 
proposatutakoan, bera segituan hasi zen 
oihal bila, ideia bila, josten... zinemako 
film batean protagonista gisa agertzeko 
ere balioko zizun mozorroa prestatzeko. 
Ondoren, egunero, abestia/song,
pertsonaiaren hitzak, keinuak... buruz 
ikasten lagundu zizun. Estreinaldiaren 
egunean, goizean goizetik hasi zitzaizun 
laguntzen, lasai egoteko eta dena prest izateko.

Baina agertokian egindako lan guztia lagunei 
erakusteko egun berezi horretan, jende pila bat 
begira egon arren, ziur jendetzaren artean beti 
ondoan izandako pertsona horren bila 
zenbiltzala, haren aurpegiko poza ikusteko.

Ziur zuetako askok pertsona bera izango 
zenutela buruan: ama.

Idatzi koadernoan amaren egunean amari 
oparitzeko moduko gauzen zerrenda bat. 
Gogoratu, ez dagoela erosten diren gauzak 
zerrendatu beharrik. Ondoren, irakurri ozen 
gelan, elkarri ideiak emateko.

1 

Entzun, eta abestu unitateko kanta.2 

Ikasten

Mundu zabaleko elizak
Edozein herritan edo hiritan aurkituko ditugu bertako kris-

tauak otoitzerako biltzeko erabiltzen dituzten elizak. Norma-

lean, eraiki zituzten garaiko estilo arkitektonikokoak dira eliza 

horiek, baina badira duten egituragatik edo tokiagatik/place
nabarmentzeko modukoak diren batzuk. Hona hemen bisitarien 

arreta pizten dutenetako batzuk:

Egin taldeak, eta pentsatu eliza bat nolakoa izatea 
gustatuko litzaizuekeen. Egin marrazkia. Saiatu eliza 
berezia imajinatzen, ikusi ditugunak bezain berezia. 
Azaldu zergatik erabaki duzuen xehetasun horiek jartzea.

1 

Las Lajas katedrala, Kolonbia

1916an eraiki zuten kondairaren arabera Ma-

ria Birjina agertu zen tokian. Guaitara ibaia-

ren arroilaren gainean dago eraikia.

2007an, Kolonbiako zazpi mirarietako bat iza-

tearen izendapena jaso zuen.

Brasiliako katedrala, Brasil

1958an hasi ziren eraikitzen. Egitura berezia 

du, hormigoizkoa, eta zerurantz irekitako 

kristalezko sabaia du.

Zerurantz mugitzen diren bi esku irudika-

tzen ditu. Kanpandorrean, brontzezko lau 

kanpai ditu. 

Gogoratzen
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 Ikertu zuen parrokian edo ingurukoren batean. 

• Kontsultatu parrokian zer jarduera egiten dituzten.  

• Galdetu zenbat lagunek eskaintzen dioten denbora parrokiaren 
funtzionamenduari eta zer lan egiten duten. 

• Egin horien guztien zerrenda bat, eta alderatu ikaskideen 
zerrendekin.

Kopiatu, eta osatu koadernoan unitate honetako 
kontzeptuen mapa.

1 

2 

Alex, gure taldearen 

garaipena ospatzetik 

nator. Hori bai zorte ona! Primeran 

pasatuko zenuen. Irabazteak esan 

nahi duenaz gain, une hori lagunekin 

eta beste jende pila batekin 

partekatzeak esan nahi duen 

guztiagatik.

Egia. Nik uste dut galdu izan 

bagenu ere ondo pasatuko 

genuela. Garrantzitsuena 

elkarrekin egotea da. Laster 

arte!

Jesusek Petri 
aukeratu zuen 
..... gida zezan.

Espiritu Santua 
..... egunean 
etorri zen.

..... bidalitako 
Espiritua zen.

Jesusen Eliza

  Lauraren koadernoa. Laurak unitateko gai nagusiari 
buruz jasotako 
oharrak, pen-
tsamenduak, 
argazkiak, ilus-
trazioak, ma-
pak, eta abar 
aurkituko ditu-
gu bi orri 
hauetan.

  Aurkikuntzetan. Arloaren curriculum edukia jasotzen 
duten bi orri. Hainbat jarduera ditu; horietan, ideia na-
gusiak lantzen 
dira eta kris-
tauentzat uni-
tate honek zer 
nolako garran-
tzia duen jaki-
teko aukera 
ematen du.

  Bibliak dio. Bi orri dira eta bertan daude kontakizun bi-
bliko ilustratu bat, kontakizuna kokatzeko denboraren 
lerro bat, Bi-
bliari buruzko 
atal bat (egitu-
ra, bitxike-
riak...) eta 
ariketak.

Aurkikuntzetan

Jesusek Jainkoaren Erreinua nolakoa den erakusten digu
Jesus Jainkoaren semea da eta ongia egin zuen munduan. Gai-
nera, denentzako Salbamena ere iragarri zuen. Jainkoaren 
Erreinua iragarri zuen; gaizkia, sufrimendua eta egoismoa/
selfishness ezagutzen ez dituen 
erreinua, alegia; Jainkoaren mai-
tasuna gailentzen da erreinu ho-
rretan eta guztiok maite gaituen 
Aita baten seme-alabak eta anai-
arrebak izatea da garrantzitsuena 
bertan. Denok berdinak gara eta 
horrela tratatu behar dugu elkar. 
Jesusek hitzen eta seinaleen bidez 
ezagutarazten zuen Erreinua.

Jesusen hitzak

Ebanjelioetan, Jesusek hainbat 
gauza irakatsi zituen:

Erreinuaren parabolak Jainkoa-
ren Erreinua azaltzeko kontatutako istorio multzoa dira.  

Zoriontasunak Jesusek esan zituen hitz garrantzitsuenetakoak 
dira eta zoriontasuna lortzeko bidea erakusten dute. Bederatzi 
dira, eta Jainkoak gu nola bizitzea nahi duen erakusten die kris-

tauei.  

Gure Aita da Jesusek Jaunari zuzentzeko erakutsi zigun otoitza. 
Horrela, Jainkoari Aita esaten diogu eta konfiantzaz eskatzen 
diogu Jainkoaren Erreinua egia bihur dadila.

Israelgo herriak espero zuen 

itxaroten zuten Mesias hura 

armada handiak izatea eta 

lurreko errege boteretsu bat 

izatea, horrela erreinu handi 

bat izateko. Jesusen Erreinua, 

aldiz, oso ezberdina zen.

Ba al zenekien...?Ba al zenekien...?Ba al zenekien...?Ba al zenekien...?Ba al zenekien...?
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Jesusen mirariak

Ebanjelioek ere kontatzen dute Jesusek nola egiten zi-

tuen mirariak. Mirariak seinaleak ziren eta mirari 

horiek medio, pertsonek uste zuten Jesus benetan 

Jainkoaren semea zela, Salbamena ekarriko zuen Me-

sias hura.  

Mirariak ikusita, liluratuta gelditzen ziren eta Jesuse-

kin Jainkoaren Erreinua etorria zela uste zuten. Je-

susek gaixotasunetatik, oinazetik, eta abarretik 

salba tzen zituen. Mirari bakoitzarekin, Jesusek 

Jainkoaren Salbamena pertsonei ekartzen zien.

Hitzen eta mirarien bidez, Jesusek bizimodu berri bati 

ekitera gonbidatzen zituen pertsonak; Erreinuko bizi-

tza, anai-arreba eta Jainkoaren seme-alaba gisa jokatze-

ko bizitza, hain zuzen.

Mirariak harrigarriak dira eta pentsarazi egiten digute.

Jarri zerrenda batean gure munduan zertatik 
salbatzeko beharra dugun. Idatzi sufriarazten diguten 
eta anai-arreba gisa bizitzen uzten ez diguten gauzak.

Liburuan begiratu gabe, azaldu hitz hauen esanahia:

• Miraria • Jainkoaren Erreinua

Bilatu Ebanjelioan Jesusen mirari batzuei buruzko 
honako aipamen hauek. Irakurri ondoren, aukeratu 

• Jn 2,1-11

Idatzi Gure Aita koadernoan eta asmatu esaldi 
bakoitza laburtzen duen marrazki bat. Ondoren, 
aukeratu marrazki onenak, eta osatu gelako Gure 

1 

2 

3 

Jesus da Jauna kristau 

ikasbidearen 14. eta 15. aleek 

Jesusen eta Jainkoaren 

Erreinuaren mirariak azaltzen 

dituzte.

Jesusen mirariak margolanetan, 
eskulturetan, zineman, komikietan, 
eta abarretan islatu izan dituzte.

Bibliak dio

Bost ogi eta bi arrain (Jn 6,1-13)
Jesus Galileako lakuko beste ertzera joan zen. Jende askok 

jarraitu zion, ikusiak baitzituzten gaixoak sendatzen eginiko 

mirariak. Jesus mendira igo eta han eseri zen ikasleekin/

Jesus climbed the mountain and sat down with his disciples. 

Begirada jaso eta jende asko jarraitzen ari zitzaiola ikusita, 

Jesusek Feliperi esan zion:

—Non erosiko dugu denentzako jatekoa? 

Felipek erantzun zion: 

—Berrehun denario ogi ere ez lirateke nahikoak bakoitzari 

jateko pixka bat emateko. Orduan, beste ikasle batek, Andresek, jateko pixka bat emateko. Orduan, beste ikasle batek, Andresek, 

Simon Petriren anaiak, esan zion: 

—Hemen bost ogi eta bi arrain dituen mutiko bat dago, baina 

zer da hori hainbeste jenderentzat? 

Jesusek erantzun zion: 

—Esan denei esertzeko.  

Belar asko zegoen toki hartan, eta eseri egin ziren denak. 

Jesusek ogiak eskuetan hartu eta Jainkoari eskerrak eman 

ondoren, eserita zeudenei banatu zizkien. Gauza bera egin zuen 

arrainekin eta nahi adina eman zien denei. Ase zirenean, 

Jesusek ikasleei esan zien: 

—Jaso hondarrak, ezer alferrik gal ez dadin. 

Ikasleek hondarrak jaso eta hamabi saski bete zituzten bost 

garagar ogietatik sobratutakoarekin.

Kreazioa Jesus Gu

Erantzun ozen:

• Nora joan zen Jesus?

• Zergatik jarraitu zion jendeak?

• Zer esan zion Feliperi?

Nork zeukan jateko pixka bat?

1 Idatzi koadernoan zer pertsonaia 
azaltzen diren testuan, eta idatzi 
bakoitzaren alboan zer egiten duen. 
Saiatu pentsatzen nori esker egin ahal 
izan zuen Jesusek miraria.

2 

Ebanjelio sinoptikoak hiru dira: Markorena, Mateorena 
eta Lukasena. Izen hori dute, edukiaren zati handi bat 
berdina dutelako. Horregatik, Jesusen istorioak modu 
berean edo oso antzekoan daude kontatuta hiruretan.

• Bilatu hiru aipu hauek, eta irakurri ikaskideekin. Begira zein 
antzekoak diren.

Mt 8,23-27 Mk 4,35-41 Lk 8,22-25
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BIBLIARI BURUZKOOHARRAK
Lauraren koadernoaLauraren koadernoa

4
ERLIJIO

KATOLIKOA4
ERLIJIO
KATOLIKOA

LE
HEN
HEZ
KUN
TZA

LE
HEN
HEZ
KUN
TZA

Hiruhileko bakoitzaren amaieran
Hiruhileko bakoitzaren amaieran, bi orriko aparteko unitate 
bat dago beste erlijio batzuei buruz.

  Lehen hiruhilekoa: Judaismoari buruz ikasiko dugu. 
Juduen sineskerei, jaiei, tenpluei… buruzko informa-
zioarekin.

  Bigarren hiruhilekoa: Islamari buruz ikasiko dugu. Isla-
maren sineskerei, liburu sakratuari, tenpluei… buruzko 
informazioarekin.

  Hirugarren hiruhilekoa: Budismoari buruz ikasiko 
dugu. Budismoaren sineskerei, sinboloei, meditazioari… 
buruzko informazioarekin.

Aparteko unitate honen ondoren, lau orrialdeko unitate bat 
dago hiruhileko bakoitzean, gaitasunak lantzeko: Gaita-
sunak frogatzen.

Eta gainera...
Planoak eta mapak erabilita egingo dugu lan. Landu 
ditugun tokietako planoekin eta mapekin lan egiteko lau 
orriko eranskin bat da.

Bibliari buruzko oharrak.  
Lauraren koadernoa 
bidaia koadernoa
Liburuarekin batera dator ikaslearen liburuarekin lotutako 
edukiak, bitxikeriak, ilustrazioak, argazkiak eta ariketa pro-
posamenak biltzen dituen bidaia koaderno bat.

Kaixo berriro, neska-mutilok: Beste erlijio batzuei 

buruzko datuak eta informazioa bildu ditut eta 

Laurarekin hitz egin ondoren, pentsatu dugu 

interesgarria litzatekeela informazio hori zuekin 

Garrantzitsua da beste sinesmen batzuk des-

berdinak zertan diren, zer ospakizun egiten 

duten, Jainkoari zer izen ematen dioten, zer 

ohitura dituzten, eta abar jakitea. Ziur bitxia 

irudituko zaizuela.  

Judaismotik hasiko gara. Judutarrek Yahvé
esaten diote haien Jainkoari. «Ni naizena naiz» 

esan nahi du.

Judaismoa oso aspaldiko erlijioa da. Jainko 

bakar bat sinesten duten erlijioen arteko za-

harrena da. Juduek dena sortu duen Jainko bat sinesten dute. 

Juduen ikasbideak Tora deituriko legean daude idatzita, baina 

ahoz aho ere transmititu dituzte, belaunaldiz belaunaldi. Ga-

rrantzi handia ematen diete erlijio ohiturei eta praktikei, eta ho-

riek osatzen dute juduen kultura eta bizimodua.

Judaismoari buruz ikasiko dugu

Ba al zenekien idatzi juduak dituzten biribil-

kiak oraindik ere eskuz egiten dituztela? Ani-

malien larrua erabiltzen dute eta eskuz idazten 

dituzte, lumaz. Biribilki bat egiteko urtebete 

edo bi behar izaten dira.

ohitura dituzten, eta abar jakitea. Ziur bitxia 

Yahvé
esaten diote haien Jainkoari. «Ni naizena naiz» 

Judaismoa oso aspaldiko erlijioa da. Jainko 

bakar bat sinesten duten erlijioen arteko za-

harrena da. Juduek dena sortu duen Jainko bat sinesten dute. 

Juduen ikasbideak Tora deituriko legean daude idatzita, baina 

ahoz aho ere transmititu dituzte, belaunaldiz belaunaldi. Ga-

rrantzi handia ematen diete erlijio ohiturei eta praktikei, eta ho-

riek osatzen dute juduen kultura eta bizimodua.

Beste hiruhileko bat ere amaitzear da eta hemen 

naiz berriro beste erlijio batzuei buruz hitz egiten 

jarraitzeko. Islamari buruzko gauza batzuk 

kontatuko dizkizuet.

Islamari buruz ikasiko dugu

Ziur gogoratuko duzuela 1. unitatean ikasitako 

zerbait. Eta ziur musulmana den kideren bat 

edo beste pertsonaren bat ezagutzen duzuela. 

Jarri arreta, musulmanen erlijioari pixka bat 

gehiago jakin nahi baduzue.

Islam hitzak «men egitea» esan nahi du; Ala

ren mende egoteari eta idolatria oro alde bate

ra uzteari egiten dio erreferentzia.

 da islamaren sortzailea eta profeta nagusia. Maho

mak, hiltzean, ez zuen islama erlijio gisa antolatuta utzi; ezta 

ondorengorik izendatu ere. Mahoma Jainkoz beteta sentitzen 

zen eta hasieratik utzi zuen garbi Jainkoak juduei eta kristauei 

erakutsitako gauzak argitu nahi zizkiela. 

Kristautasunak, islamak eta judaismoak hainbat ezaugarri par

tekatzen dituzte:  

• Monoteistak dira, Jainko bakar bat sinesten dutelako.

• Profetikoak dira, profetek iragartzen dituztelako.

• Errebelaziozkoak dira; hau da, Jainkoak bere burua ezaguta

razten du.

• Idatzizkoak dira, testu sakratu bat dutelako.

Gainera, ikasi dugun moduan, badakigu erlijio abrahamikoak 

direla.

Islamaren jatorria Mahomak 622. ur

 da islamaren sortzailea eta profeta nagusia. Maho

mak, hiltzean, ez zuen islama erlijio gisa antolatuta utzi; ezta 

ondorengorik izendatu ere. Mahoma Jainkoz beteta sentitzen 

zen eta hasieratik utzi zuen garbi Jainkoak juduei eta kristauei 

erakutsitako gauzak argitu nahi zizkiela. 

Musulmanek haien bizitzan zehar bost oina-
 bete behar dituzte: 

Kaixo, lagunok. Egun gutxi falta dira ikasturtea 

amaitzeko. Laurak beste erlijio batzuei buruzko 

bitxikeriak kontatzen jarraitzeko eskatu dit.

Zalantzan egon naiz, budismoa edo hinduismoa 
aukeratu, biek baitituzte jarraitzaile asko. Azke
nik, budismoa aukeratu dut, erlijio honen sor
tzailearen irudia ezaguna izango baituzue. Gai
nera, hinduismoa baino errazagoa da azaltzeko, 
hinduismoak milaka jainko baititu.

Loto lorea budismoaren sinboloa da. Ur zikine
tan eta geldietan jaiotzen den lore polit bat da. Lo
rea zabaldu egiten da eta duen edertasun guztia 
erakusten du. Lotoa bezala, budistak ere barruan 
duten edertasuna zabaltzen saiatzen dira. 

Budismoa guk erlijioa esandakoan ulertzen du
gun horren aldean ezberdina da. Budismoaren 
jarraitzaileek ez dute Jainko kreatzaile eta abso
lutu batean sinesten. Budismoa 

Budismoari buruz ikasiko dugu

Zortzi erradioko gurpilak budista batek «esnatzera» iristeko 

egin behar dituen zortzi bideak irudikatzen ditu. Hona hemen 

bide horietako batzuk: beti ongia egitea, inoiz gaizki esaka ez 

aritzea, daukaguna baino gehiago nahi izan gabe bizitzea, zo

riontsu izateko ahalegina egitea eta meditazioa praktikatzea.

Budismoaren balio nagusietako bat, besteekiko 

balioei dagokienez, errukiaren balioa da. Erru

kitzeak sufritzen duenarekin batera sufritzea 

esan nahi du. Kristauok ere errukitsuak gara. 

Jesusek hurkoa geure burua bezala maitatzen 

irakatsi zigun. Horrela, errukia kristauak eta 

budistak batzen dituen balioetako bat da.

Meditazioan
tzen dituzte. Soinu, hitz edo 

esaldi errepikatuak dira man

trak. Batzuetan barrutik esaten 

dira; eta besteetan, ozen. Nor

malean, budismoan garran

tzitsua den norbaiti buruzkoak 

izaten dira eta meditazioaren 

bidez pertsonaia horren ezau

garriak izaten saiatzen dira. 

Beste batzuentzat, berriz, me

ditazioan kontzentratzeko tek

nika bat izaten dira mantrak.

DeuteronomioaDeuteronomioa

Jainkoak Abrahami eta haren 

ondorengoei agindutako lurra toki 

jakin bat da eta oraindik han daude 

bertako landareak, ibaiak, 

mendiak...

Ba al zenekien...?Ba al zenekien...?Ba al zenekien...?

«Jarri praktikan nik gaur emandako AginduakAginduak  eta  eta 
horrela, herri handia izango zarete eta Jainkoak zuen 
aurrekoei agindutako lur hau konkistatuko duzue. Bete 
zuen Jainkoa den Jaunaren aginduak eta ohora ezazue. 
Jarraitu hark irakatsitakoari. Jaunak lur on batera
eramango zaituzte; haranetan eta mendietan erreka, 
iturri eta iturburu ugari dituen herrialde batera; garia, 
garagarra, mahastiak, pikondoak, granadondoak, 
olibondoak eta eztia dauden toki batera. Herrialde 
horretan ez duzue janari faltagatik eta beste ezergatik 
arduratu beharko. Hango harrietan burdina aurkituko 
duzue eta mendietatik kobrea erauziko duzue. Baina jan 
eta asetzen zaretenean, zuen Jainko Jauna laudatuko
duzue eman dizuen lur onagatik». 

Dt 8,1-10Dt 8,1-10

erlijioa da. Pertsonen bizitzak pertsona izateko modu berri ba
tean «esnatzea» bilatzen du, ahal duten pertsona onenak izan 

Kaixo, neska-mutilok: Kaixo, neska-mutilok: 

Hiruhileko honetan, gauza pila bat ikasi dugu! Hiruhileko honetan, gauza pila bat ikasi dugu! 

Zer iruditzen zaizue taldeka jarri eta ikasitakoa Zer iruditzen zaizue taldeka jarri eta ikasitakoa 

gogora ekartzen badugu? Errepasatu egingo gogora ekartzen badugu? Errepasatu egingo 

dugu lehen unitate hauetan ikasitakoa.dugu lehen unitate hauetan ikasitakoa.

Gaitasunak frogatzen

Badakizue garrantzitsua dela zuen taldeko kide zaretela sen-

titzea, horrela, ilusio gehiagorekin egingo duzue lan... Hasteko, 

aukeratu izen bat taldearentzat, eta marraztu zuen bereizgarri 

izango den logotipo bat. Ea zer moduzkoa egiten duzuen!

Joan den ikasturtean, talde lana garrantzitsua eta interesgarria 

zela ikasi genuen. Zerrenda bat egin genuen talde lanaren aban-

tailekin. Gogorarazi egingo dizkizuet:

•  Gutako bakoitzak zerbait propo-

sa dezake. 

• Dibertigarriagoa da. 

•  Zeregina banatu egin dezakegu 

eta, horrela, gutxiago egin behar 

du bakoitzak. 

•  Emaitzak hobeak izaten dira ia 

beti. 

•  Besteengandik gauzak ikasten 

ditugu.

Talde lanean aritu ondoren, zuek 

ikusitako abantailak gehi di tza-

kezue.

Zer partekatzen dute hiru erlijio horiek? Ordenatu letrak 
eta erantzuna jakingo duzu:

JOAKNI RARABKA TEDU, OMTOETNISKA ADIR

Ikasturte honen hasieran, 1. unitatean, zerbait partekatzen du-

ten hiru erlijio daudela ikasi genuen. Gogoratzen al zarete zer 

Badakizue garrantzitsua dela zuen taldeko kide zaretela sen-

titzea, horrela, ilusio gehiagorekin egingo duzue lan... Hasteko, 

aukeratu izen bat taldearentzat, eta marraztu zuen bereizgarri 

izango den logotipo bat. Ea zer moduzkoa egiten duzuen!
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Kaixo, neska-mutilok. Erroman nago oraindik, Kaixo, neska-mutilok. Erroman nago oraindik, 

esan nizuen moduan. Balio artistiko eta kultural esan nizuen moduan. Balio artistiko eta kultural 

handiko toki pila bat dago hiri honetan; baita handiko toki pila bat dago hiri honetan; baita 

kristauontzako balio erlijioso handia duten kristauontzako balio erlijioso handia duten 

tokiak ere.tokiak ere.

Gaitasunak frogatzen

Ea asmatzen duzuen Kapera Sixtinoko 
margolan hauek Bibliako zer uneri 
dagozkion. Ondoren, idatzi lerro batzuk 
ikusi duzuenari eta egileek kontatu nahi 
digutenari buruz.

Toki zoragarri hauetako batzuk erakutsiko dizki-

zuet. Eguberrietatik hona ikasi duguna errepasa-

tzeko balioko digu.

Gogoratzen al duzue taldeak egin zenituztela? Ba 

taldean lanean jarraituko duzue. Gogoratu taldeari 

zer izen eta zer logotipo jarri zenizkioten. Kopiatu 

bakoitzak berea orri batean, eta jarri paparrean.

Esan dizuet ikusi dudan tokietako bat Kapera Six-

tinoa dela. Vatikano Hiriko altxor artistiko ezagu-

nenetako bat da. 1471 eta 1484 artean eraiki zuten, 

Sixto iv.a aita santuaren garaian. Hortik datorkio iv.a aita santuaren garaian. Hortik datorkio iv

izena. 

Mundu osoan da ezaguna, bertan egiten baitituz-

te konklabea (kardinalen bilera) eta beste zere-

monia ofizial batzuk, hala nola aita santuak ko-

roatzeko zeremoniak. Michelangelo Buonarotik 

(guztiok Michelangelo, edo gaztelaniaz Miguel 

Angel, izenez ezagutzen duguna) apaindu zuelako 

ere ezaguna da. Garai bereko beste artista garran-

tzitsu batzuen margolanak ere badaude kapera 

horretan.

4. unitatean, Ebanjelioek Jesusek mirariak nola egiten zituen kon-

tatzen digutela ikasi genuen. Mirariak seinaleak ziren eta mirari ho-

riek medio, pertsonek uste zuten Jesus benetan Jainkoaren semea 

zela, Salbamena ekarriko zuen Mesias. Horrez gain, ikasi genuen 

mirariak miresmena eta harridura sortzen zuten gertaerak zirela.

Erromako kaleetan paseoan nenbilela, mago bat ikusi dut. Ikus-

leei miresmen handia sortzen zieten trukuak egiten ari zen. Ba-

dakit Jesus ez zela magoa eta, mirariak egitean, ez zuela jendea 

(guztiok Michelangelo, edo gaztelaniaz Miguel 

Angel, izenez ezagutzen duguna) apaindu zuelako 

ere ezaguna da. Garai bereko beste artista garran-

tzitsu batzuen margolanak ere badaude kapera 

harritu edo entretenitu bakarrik egin nahi. Baina magoak gogo-

Kaixo, neska-mutilok. Aurtengo udan behartsuei 

laguntzen ibiliko naiz. Horregatik, GKE baten 

auzolandegi batera etorri naiz hilabete eta 

erdi igarotzera. Kalkutan nago, pobrezia handia 

dagoen Indiako hiri batean.

Gaitasunak frogatzen

Jarri berriro aurreko unitateetako 
«Gaitasunak frogatzen» ataletan eginiko 
taldeetan. Izena asmatu behar duzue, 
ondorengo definizioei dagozkien hitzen 
inizialak ordenatuta:

Airean ur tanta oso txikiz osatutako 

Lagun batekin egotera etorri naiz hona. Aspal

ditik ezagutzen dugu elkar, Bigarren Hezkun

tza eskola berean ikasi baikenuen biok. On

doren, bakoitzak bere bidea hartu zuen. Ni, 

badakizue, Historia fakultatera joan nintzen 

eta bera, Biologiakora. Ikasketak amaitu ondo

Kalkuta

Mendebaldeko Bengalako hiri nagusia da. Indiako hiri

burua izan zen. Miseriaz eta gosetez betetako historia du 

bertara iritsi ziren milaka errefuxiatuengatik, baina Po

zaren Hiria esaten zaio. 

Jende behartsu asko dagoen hiria da, erabateko miserian 

bizi dira. Horregatik, pertsona batzuk hara joaten dira 

behartsu horiei laguntzeko eta etorkizun hobea izan de

zaten bizitza eskaintzera. Hara joan zen Kalkutako Ama 

Teresa gaztetan. Hiriaren izena hartu zuen toki hartako 

jendeari hainbeste emateagatik. Hantxe sortu zuen Kari

tateko Misiolarien kongregazioa.

Egin taldeak, eta osatu zerrenda bat, zuen ustez, hiri 
horretako pertsonek izango dituzten beharrekin.

Liluratuta nago Kalkuta hiriarekin. Hiriari buruzko hainbat gau

za kontatuko dizkizuet, pixka bat ezagutzeko.

San Pauloren istorioa ikasi dugu aurtengo ikasturtean zehar. 

San Paulok Jesusen mezua Palestinatik harago zabaltzeko beha

rra sentitu zuen eta kristau komunitateak sortu zituen Medite

• Airean ur tanta oso txikiz osatutako 
esekidura, lurretik hurbilekoa eta ikustea 

ren, hainbat tokitan ibili zen lanean, GKE baten 

bidez borondatezko lanak egiten. Denbora iga

jendeari hainbeste emateagatik. Hantxe sortu zuen Kari

tateko Misiolarien kongregazioa.

Egin taldeak, eta osatu zerrenda bat, zuen ustez, hiri 
horretako pertsonek izango dituzten beharrekin.

San Pauloren istorioa ikasi dugu aurtengo ikasturtean zehar. 

San Paulok Jesusen mezua Palestinatik harago zabaltzeko beha

rra sentitu zuen eta kristau komunitateak sortu zituen Medite

Planoak eta mapak erabilita egingo dugu lan

Kaixo, lagunok: Ikasturtearen azken egun hauetan 

udan Jesus bizi izan zen tokiak ezagutzeko egingo 

dudan bidaiaren plangintza egiten ari naiz. Bi toki 

ikusi nahi ditut, batez ere: Jerusalem eta Genesaret 

aintzira dagoen eskualdea, Jesusek han eman 

baitzuen bizitzaren zati handi bat. Orri hauetan 

toki horiei buruzko gauza berriak ikasiko dituzue.

Planoan ikusiko 
dituzu hainbat tokiren 

1 

Judea eskualdeari buruz ikasten aritu naiz, eta gehien intere-

satzen zaidana zera da, han dagoela Jerusalem hiria. Hantxe ze-

goen Tenplu famatua eta han bizi izan zen Jesus bere bizitzako 

azken egunetan. Tenpluaren maketa bat daukat. Alexek erosi zi-

dan Jerusalemen izan zenean. 

Badakizue Jerusalem hiri santua zela, han baitzegoen Tenplua. 

Bertara joaten ziren hainbat eskualdetako judu ugari Pazkoa os-

Noizbait izango zineten agian 
Mediterraneo itsasoko 
hondartzaren batean edo 
ezagutuko zenuten hara 
joaten den norbait. Bilatu 
atlas batean Mediterraneo 
itsasoa. Atlasean ikusiko duzu 
Espainia eta Agindutako lurra 
Mediterraneo itsasoaren alde 

Deigarria da testuak erreka, iturri eta iturburu 

ugariko herrialde batez hitz egiten duela. 

Agindutako Lurra ur askoko tokia izango zen. 

Pentsatzen dut jakingo duzuela urak bizitza esan 

nahi duela. Urak guri eta animaliei edatekoa 

ematen digu eta laborantzak eta beste mota 

batzuetako landareak izateko aukera ematen du.

Testuaren amaieran 

Jainkoa gorestearen

garrantzia aipatzen da. 

Horrek esan nahi du 

garrantzitsua dela 

Jainkoari emandako 

lurragatik eskerrak 

ematea; ura, frutak, 

mineralak, eta abar oparo 

dituen lurragatik, alegia. 

Jainkoari eskerrak eman 

behar dizkiogu opari 

horregatik, horri esker 

Testuak aipatzen du, Agindutako Lurrean, garia, 

garagarra, mahastiak, pikondoak, olibondoak...

daudela eta horrek Espainia gogorarazten dit. 

Gure herrialdean ere landareen eta zuhaitzen 

aniztasun handia dago. Badakizu zergatik? 

Agindutako Lurra eta gurea Mediterraneo 

itsasoak bustitzen dituelako eta, beraz, klima eta 

landaredia antzekoak dira.



14  Proposamen didaktikoa

Proposamen didaktikoa
  Yasah proiektuaren aurkezpena.

  Metodologia didaktikoa. Proiektuaren printzipioak 
azaltzen dira, batez ere, lankidetzako ikaskuntza.  

  Erlijio garapena etapa honetako haurretan. Ikasgelako 
Bibliaren edo Biblia egokituaren baliabidearen azalpena 
dago.

  Ingelesa sustatzea. Ikaslearen liburuan ingelesezko hi-
tzak eta esaldia txertatzearen justifikazioa.

  Yasah proiektua osatzen duten materialen deskribape-
na eta nola erabili behar diren, eskaintzen dituzten ba-
liabideak ahalik eta gehien aprobetxatzeko.

  Lehen Hezkuntzako laugarren mailako edukien taula.

  Programazioak. Unitate bakoitzeko ikasgelako progra-
mazioek honako hauek barne hartzen dituzte:

– Kontzeptuzko edukiak.

– Trebetasunak eta ebaluazio irizpideak.

–	 Oinarrizko	gaitasunak.

– Metodologia.

– Aniztasunaren trataera.

– Diziplinartekotasuna.

– Balioak eta jarrerak.

– IKTen erabilera.

–	 Familiako	ekintza.

– Eleaniztasuna (edo ingeleseko lexikoa).

4PRIMARIARELIGIÓN 
CATÓLICA

PRIMARIAPRIMPRIMARIAPRIMPRIMARIAAPRIMARIAA

PROPUESTA
DIDÁCTICA

R
EL

IG
IÓ

N
 C

AT
Ó

LI
CA

PRIMARIA

4

Religión Católica 4

UNIDAD 

66 Propuesta didáctica

La Biblia nos dice

monoteístas y comentar todo lo que saben sobre ellos.

• Hablar sobre el significado de la palabra monoteísta.

OBJETIV

Leer y 
raha

• Profundizar en el 
su hist

• Identificar a 
comunes 

• Conocer algunos aspe
libros 

• Reforz
adquirido sobre la Biblia

SUGERENC

• Leer el tí
recuerdan quién es 

Leer el 
que no hayan entendido o les resulte 
sorprend

Come
aparece en el rela
(Deprisa, 

Intent
texto.
cuaderno

En la página siguie
que nos puede se
distribuidos en el tiempo los principales 
fundad
Pregun

Come
incluida en el te

Recordar cómo se llaman los libros sagrados de
otras religiones.

Pueden corregir las preguntas sobre el texto por 
parejas y luego ponerlo en común entre toda la
clase.

Religión Católica 4

UNIDAD 1

BÁSICAS

ngüística.
ación bíblica.

eas principales. Aprender
 some bread 
er una palabra 

ar la
cimientos y 

atamiento de la información y competencia 
rmación de un texto para

Situar
n determinados

aprender a aprender. 
ar a manejar la Biblia para realizar

tividades a partir de un
rdar información ya aprendida para

las escrituras judías. En Internet se pueden encontrar fotografías 
para mostrárselas a los niños y que vean cómo son, los 
manejen, los comparen con la Biblia, etc.

• Leer la historia de Ismael y comentar por qué es importante
esta figura para los musulmanes.

 realizar un trabajo 
igación sobre cada uno de esos

oria, el significado de su
ante en la Historia de

mbién pueden dibujarlo. Después,
se lo presentarán al resto de los compañeros.
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  Baliabide didaktikoak. Ikaslearen liburuko orrialdeen 
kopia osoa eta esplotazio didaktikoa ageri dira: trebeta-
sunak, iradokizun metodologikoak, oinarrizko gaita-
sunen garapena eta finkatzeko, zabaltzeko eta lankide-
tzazko ikaskuntzarako jarduera osagarriak.

  Erantzunak. Jardueren erantzunak gorriz ageri dira ikas-
leen liburuko orrialdeen kopietan.

  Eranskina. Honako   hauek izango ditu: ikaslearen li-
buruko lamina motibatzailean dauden abestien hitzak, 
ikasturteko une berezietarako ospakizunak, ikasgelako 
materiala eta Bibliari buruzko oharrak bidaia koadernoko 
materiala erabiltzeko iradokizunak, ebaluazio fotokopiaga-
rriak (hasierakoa eta hiruhilekokoa).

Trebetasunak.

Edukiak lantzeko garaian 
lagungarriak diren iradokizun 

metodologikoak.

Orrialde	bikoitz	
bakoitzeko 
oinarrizko 
gaitasunen 
garapena.

Ikasitakoa finkatzeko 
eta zabaltzeko, eta 
lankidetzazko 
ikaskuntza finkatzeko 
jarduerak.

4

1

Dividir la clase en cuatro grupos y asignar
s cuatro personajes

Moisés, Noé 
 realizar un trabajo 

Religión C

UNID

OBJETIV

• Leer y 
Abraha

re

• Leer el 
que no hayan entendido o les resulte 
sorp

• Co
aparece en el rela
(D

• In
te
cuad

• En
que nos puede se
di
fundad
Pr

• Co
incluida en el te

• Recordar cómo se llaman los libros 
otras religion

• Pueden 
parejas y luego ponerlo en 
clas

4

20 Propuesta didáctica

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALEVALEV UACIÓN

CONTENIDOS

• Religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam.

• Abraham como personaje común a las tres religiones.

• Origen, libros sagrados, templos y fiestas del judaísmo.

• Origen, libros sagrados, templos y fiestas del cristianismo.

• Origen, libros sagrados, templos y fiestas del islam.

• Elementos y personajes comunes en los textos sagrados
de las tres religiones.

• Símbolos de las tres religiones.

• Diversidad de religiones en el mundo.

Unidad 1. Un solo Dios

Objetivos Criterios de evaluación

Reconocer en Abraham el origen común del judaísmo, 
cristianismo e islam.

a Sabe explicar qué significa la expresión 
abrahámicas.

Conocer el significado de religión monoteísta. b Sabe decir que las religiones monoteís
que creen en un solo Dios frente a otras que cr
en varios dioses.

Conocer el origen y fundador de las tres religiones trabajadas. c Sabe los nombres de los fundadores de las tres
religiones y explica de forma sencilla 

Conocer los textos sagrados de las tres religiones trabajadas. d Nombra los principales textos sagr
una de las religiones trabajadas.

Conocer el tipo de templo de cada una de las tres religiones
trabajadas.

e Sabe cómo se llaman los templos 
de las tres religiones trabajadas.

Conocer las principales fiestas de las tres religiones trabajadas. f Nombra al menos una fiesta impo
de las religiones trabajadas y una de 
características.

Saber trabajar sobre un texto bíblico relacionado con el resto 
de contenidos.

gg Sabe buscar una cita en la Biblia pa
relacionado con la unidad y establece alguna relación
con lo aprendido en la unidad.

Saber situar en la línea del tiempo a los fundadores de las 
religiones trabajadas.

h Sitúa correctamente a los fundadores en una línea del 
tiempo en la que solo hay que completar los nombres.

Valorar y respetar la diversidad de religiones y a las personas
que las siguen.

i Valora como una riqueza la diversidad de religiones
y a sus seguidores.

Propuesta didáctica  21

COMPETENCIAS 

SEPTIEMBRE OCOCTUBRE NOVIEMBRE DE DICIEMBRE ENERO FO FEBRERO MARZO AO ABRIL MAYOMAYOMA JUNIO

Competenci CE

Competenci
en comunicación
lingüística

tividades propuestas sobre un
aa bb cc dd

mpañeros.

al y escrita.
a b C

as y la frase en inglés incluidas en la unidad.

grado para las religionesgrado para las religiones. dd

Tratamiento de la
información y comp

orias que escucha. a

Trata la información contenida en el texto mediante ejercicios de
comprensión lectora.

a

Utiliza la información dada para relacionar ideas con textos bíblicos. g

mpetencia social
y ciudadana

Aprende a dialogar para llegar a un acuerdo con el grupo. i

Respeta la diversidad de religiones y a sus seguidores. i

Aprende a respetar una sociedad plural e intercultural. i

mpetencia cultural Conoce las manifestaciones culturales de las religiones monoteístas 
estudiadas.

e f

Conoce personajes relacionados con la cultura universal: Abraham. a

mpetencia para aprender
a aprender

Obtiene conclusiones de historias narradas por otras personas. g

Obtiene información de un texto para resolver las actividades. a b

Sitúa acontecimientos en el tiempo con unas reglas dadas. a

Elabora mapas conceptuales y esquemas sobre los contenidos de la
unidad.

a b c d

e f

Busca textos bíblicos a partir de una cita. g

Autonomía e iniciativa
personal

Expresa sus propios sentimientos, ideas y conocimientos.
i

IRAKASLEARENTZAKO ETA  
IKASGELARAKO  
MATERIALA 
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Edukiontzia
Ikasgelarako eta irakasleentzako materiala gordeko da.

Erli Abenturak DVDa  
Marrazki bizidunen hiru kapitulu ditu eta 
horietan, Laurak, Alexek eta Lauraren 
koaderno maitagarriak abentura interes-
garriak biziko dituzte.

Jesusen lurraldea horma irudia
Ikasgelarako tamaina handiko horma mapa. Idatzi Sakra-
tuek kontatzen dituzten gertaerak gertatutako lekuetan 
kokatzen lagunduko du.
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Abestien CDa
Sei abesti ditu, gaur egungo hizkera eta 
musika dutenak, eta edukiak sakontzen 
laguntzen dute.



4. mailako  
edukien mapa Giza esperientzia

Lauraren koadernoa
Bidaia koadernoa

Ikasten
Edukia

Bibliak dio
Narrazioa/Biblia

Ezagutzen
Kultura

Gogoratzen
Laburpena
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0 Kaixo berriro, Laura naiz
4. or.

Aurkezpen bat. Lauraren eta Alexen aurkezpena.

1 Jainko bakar bat
8. or.

Hainbat kultura eta 
erlijiotako pertsonak.

Moreko artea. Ideia ekologiko bat. 
Festan: Pazkoa eta Ramadana. 
Bedeinkapena hitza.

Jainko bakarraren erlijioak. 
Judaismoa. Kristautasuna. Islama.

Jainkoak seme bat 
izango zuela agindu 
zion Abrahami.

Biblia eta judaismoa, 
kristautasuna eta 
islama.

Erlijio 
monoteisten 
sinboloak.

Jainko bakar bat:

Erlijio monoteistak. Judaismoa: sinagoga, Tora. Kristautasuna: 
eliza, Biblia. Islama: meskita, Korana. Jatorri komuna dute: 
Abraham.

2 Jainko salbatzaile bat
18. or.

Besteengatik bizia 
arriskuan jartzea 
eskatzen duten 
ogibideak.

Misiolariak, gaur egungo profetak. 
Salbamena hitza. Noe eta Uholdea. 
Ostadarra.

Salbatzen duen Jainko bat. Ituna 
Noerekin, Abrahamekin, Moisesekin. 
Profetek Salbatzailearen etorrera 
iragarri zuten. Jesus, behin betiko 
Ituna.

Jainkoa 
pertsonengan 
hurbiltzen da.

Liburu profetikoak.

Oraingo 
profetak: 
misiolariak.

Jainko salbatzaile bat:

Aita On bat. Itunak egin zituen patriarkekin eta Moisesekin. 
Profetek Salbatzailearen jaiotza iragarri zuten; behin betiko Ituna.

3 Gizon eginiko Jainko bat
28. or.

Poza eta tristura 
Eguberrietan.

Eguberriak hitza. Urrea, intsentsua 
eta mirra. Eguberri zuhaitza. 
Gabon kantak.

Gizon eginiko Jainkoa. Gu salbatzeko 
jaio zen Jainko bat. 
Benetako Jainko eta benetako gizon. 
Jainkoa Betleemgo aska batean jaio zen. 

Jesusen jaiotza.

Bibliako hizkuntzak.

Tradizio gozoak:

turroia, mazapana, 
polboroiak, Errege 
ogia.

Gizon eginiko Jainko bat:

Jainkoaren seme Jesus jaio zen gu salbatzeko. Jesus, behin betiko 
Ituna da. Benetako Jainkoa eta benetako gizona da. Toki behartsu 
batean jaio zen. Eguberrietan haren jaiotza ospatzen dugu.

Judaismoari buruz ikasiko dugu  38.or. Judaismoa: sinesmenak, jaiak, idatziak eta tenpluak. 

Gaitasunak frogatzen  40. or. Ikasitakoa berrikusiko dugu talde lanaren bidez.

B
IG

A
R

R
EN

 H
IR

U
H

IL
EK

O
A

4 Jesusek Jainkoaren Erreinua zabaltzen du
44. or.

Gauza harrigarriak: 
Miraria izan da!

Miraria hitza. Jesus magoa al zen? 
Errukitsu izatea. Ur gainean ibiltzea.

Jesusek Jainkoaren Erreinua nolakoa 
den erakusten digu. Jesusen hitzak: 
Erreinuaren parabolak, Zoriontasunak 
eta Gure Aita. Jesusen mirariak.

Bost ogi eta bi 
arrain.

Ebanjelio 
sinoptikoak.

Mirariak 
artegintzan.

Jesus eta Jainkoaren Erreinua:

Jesusek Jainkoaren Erreinua ekartzen digu. Jesusek keinuen eta 
hitzen bidez erakusten du Erreinua. Jainkoaren Semea da.

5 Jesusek barkamena dakar
54. or.

Bakearen aldeko 
otoitza.

San Frantzisko Asiskoa. Bakearen 
aldeko otoitza. Bakearen usoa. 
Barkatu gure zordunei.

Jesusek Jainkoaren barkamena 
ekartzen digu. Bekatua. Jainkoaren 
barkamena. Adiskidetzearen 
sakramentua.

Bihotzez barkatu.

Bibliako kanona eta 
Vulgata Biblia. 

Barkamenaren 
eta 
adiskidetzearen 
seinaleak.

Jesusek Jainkoaren barkamena ekartzen digu:

Bekatuak Jainkoagandik eta besteengandik aldentzen gaitu. 
Jesusek erakusten digu Jainkoak nola barkatzen digun. 
Adiskidetzearen sakramentua.

6 Jesus betiko bizi da
64. or.

Jesusen irudikapenak. Jesusen piztuera artegintzan. 
Piztuera hitza. Pazko jaiaren historia.

Jesusek bere bizia eman digu. Aste 
Santuko ospakizuna. Jesusen 
heriotza eta piztuera. Jainkoaren 
bizitza betierekoa da.

Berpiztu egin da.

Jakinduriako 
liburuak.

Mendekostea 
artegintzan.

Jesusek bizitza ematen digu:

Heriotzarekin eta Piztuerarekin bekatua baino indartsuagoa dela 
erakusten du. Garaipen hori Eukaristia bakoitzean ospatzen dugu 
eta Jainkoarekin batera zeruan bizitzea espero dugu.

Islamari buruz ikasiko dugu 74. or. Islama: sinesmenak, liburu sakratua, tenplua...

Gaitasunak frogatzen 76. or. Ikasitakoa berrikusiko dugu talde lanaren bidez. 
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7 Jesusen Eliza
80. or.

Gizartean zoriontsu 
bizitzea.

Bihotz berritzea. Mendekoste eta 
hizkuntzak. Betania. Kristoren 
Gorputza.

Jesusen Eliza. Espiritu Santua. Elizari 
Kristoren Gorputza esaten diogu. 
Eliza Biblian: Eginak eta San  
Pauloren Gutunak.

Egon zaitezte 
pozik!

Bibliako genero 
literarioak.

Mundu zabaleko 
elizak.

Jesusen Eliza:

Jesusek Pedro aukeratu zuen Eliza zuzentzeko. Espiritu Santua 
Mendekoste Egunean etorri zen. Elizari Kristoren Gorputza esaten 
diogu. Jesus burua da. Eginak liburua eta Pauloren Gutunak.

8 Mariaren Eliza
90. or

Amen maitasuna. Jesusek Mariari erantzun zion. Mariaren Eliza. Jesusen Ama eta 
Elizaren Ama. Kristauentzat eredu. 
Maite dugu Maria.

Maria eta Kanako 
ezteiak.

Maria 
ebanjelioetan.

Erromesaldirako 
Andre Mariaren 
santutegiak

Mariaren Eliza:

Maria Jesusen ama eta Elizaren Ama da. Kristauentzat eredua da, 
Jainkoarengana iristeko bidea erakusten baitigu. Kristauok 
hainbat modutan adierazten diogu maitasuna.

9 Bizi ugaria duen Eliza  100. or. Domund kanpaina. Cáritas. Eliza hitza. Xtantos kanpaina. 
Lehen kristauak.

Bizi handia duen Eliza. Jesusen 
mezua iragartzen du. Behar handiena 
dutenak zaintzen ditu. Jainkoaren 
gizon-emakumeak.

Gatza eta 
argitasuna.

Apokalipsia.

Parrokietako 
jarduerak.

Bizi ugaria duen Eliza:

Jesusen mezua iragarri zuen, hori zuen misioa. Behartsuei 
laguntzen die, horiek baitira Jainkoaren gogokoenak. Otoitz 
egiten, ospatzen eta partekatzen duten kristauek osatzen dute.

Budismoari buruz ikasiko dugu 110. or. Budismoa: sinesmenak, sinboloak, meditazioa…

Gaitasunak frogatzen  112. or. Ikasitakoa berrikusiko dugu talde lanaren bidez.

Eranskina. Planoak eta mapak erabilita egingo  
dugu lan 116. or.

Jesusen lurraldearen mapa, Jerusalemgo planoa eta Galilea eskualdea.
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