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PROIEKTU HONEK IKASTEAREN ESPERIENTZIA
ABENTURA AHAZTEZIN BIHURTUKO DU

GARAITU
LETE GAIZTOA

SALBATU
EZAGUTZA

EUTSI JAKINTZARI
BIZIRIK
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Aspaldi, Jakintzaren Liburutegian gordeta zegoen ezagutzaren jabe egin nahi izan zuen
Lete Gaiztoak. Horretarako, Liburutegiari eraso egin zion eta sei zatitan hautsi zuen.
Orain, zure ikasleak eta zu zarete aukeratuak Liburutegia konpontzeko eta gizateria
osoaren Jakintza Leterengandik salbu jartzeko.
Lehen Hezkuntzako maila bakoitzean Liburutegiaren atal bat konpondu behar duzue
eta azkenean, 6. mailan, Lete betiko suntsitzea lortu eta Jakintzaren zaindari berri
bihurtuko zarete.

Kutxa ikasleek
dohaintzan emandako
sariak gordetzeko izango da.
Talde osoarentzako onura
bat lortzeko emango dituzte
sariak dohaintzan.

Orakulua
ikasleen gidari
izango da erronketan
eta zereginetan.
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MAILA

ABENTURA HONETAN
MAILA BAKOITZERAKO
MISIO HANDI BAT
DAGO PLANTEATUTA.
IKASLEAK
PROTAGONISTA
BIHURTUKO DIRA
LETEREN
ALIATUEI
AURRE EGITEKO.

PROTAGONISTAK

1.

2.

Iratxoak

Aztiak

3.

4.

Esploratzaileak

Erraldoiak

5.

6.
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Kolonizatzaileak

Jakintzaren
zaindariak

ARERIOAK

SARIAK

Trollak

Sorginak

Gemak

Izarrak

Bidelapurrak

Ziklopeak

Txanponak

Anbrosiak

Kreditu
espazialak

Sabotatzaileak

Lete

Mikrotxipak
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JOKO HANDIA EMANGO DIZUN
PROIEKTU HEZITZAILEA

MOTIBAZIOA
Gamifikazioa motibatzeko tresna
eraginkorra da, bai ikasleentzat, bai
zuretzat. Izan ere,...
Abentura gogoangarri baten
protagonista bihurtuko zarete.
Irakaskuntza-ikaskuntza prozesua
gelako bizitzaren integratzaile eta
dinamizatzaile bihurtuko da.

IKASKUNTZA KONPETENTZIEN
IK
ARABERA
Proiektuaren ardatza oinarrizko
konpetentziak eskuratzean datza eta
proiektua deﬁnitzen duten hiru alderditatik
jorratuko ditugu:
Jakin
Oinarrizko edukiak eta kontzeptuak

Egin
Tresnak, prozedurak, prozesuak eta
eduki teorikoen aplikazioak

Izan
Ikaskuntza eta norberaren eta
ikaskideen balioez eta trebeziez
jabetzea
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METODOLOGIA AKTIBOAKK
M

AABENTURA DIGITALA
LAA

Askotariko proposamenak eskainiko
dizkizugu jakintza batzuk eta besteak
metodologia aktiboetatik abiatuta lantzeko.

Proposamen digital honetako
protagonistek energiaz eta jakintzaz
zaz beteta
egon beharko dute Leteren aurkaa borroka
egiteko.

Gamifikazioa
Proiektuak
Lankidetzan oinarritutako
ikaskuntza

Online eta offline baliabide guztiak
ztiak
Pertsonalizazioa eta moldaerazko
zko
ikaskuntza

Pentsatzeko errutinak eta trebeziak
Askotariko adimenak
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IKASLEAREN
MATERIALA

MAILA
GUZTIAK, JADA,
ESKURAGARRI

IKASL
LEAREN
LIB
BUR
RUA

)3 liburuki (hiruhilekoak) Matematikarako eta Lengua Castellana y Literatura.
)Liburuki bakarra Euskararako, Naturaren Zientzietarako eta Gizarte Zientzietarako.

Jokoa
uten
ematen d
atalak

)Jakintza Leterengandik
salbatzeko abenturan
murgiltzeko.
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)Aurreko ikasturtean ikasitako edukiak
berriro ikusteko, Leteren txokoa.

) Denok batera atalean,
hiruhileko bakoitzaren hasieran,
proiektuka lantzeko.

KOA
ADE
ERNOAK
)3 koaderno (hiruhilekoak) Lengua Castellana y Literatura arlorako.

LIB
BURU DIGIITALA
Jakintzaren bertsioa eta Abenturaren bertsioa ditu, ikasturte
bakoitzeko edukiak modu interaktiboan ikasteko eta berrikusteko.

kak
Bizi erronioak
eta mis alean
it
modu dige
er

ETA 6. MAILAN...
PRESTA ZAITEZKE BREAK
OUT DIBERTIGARRI BATEKIN
LETE BETIKO GARAITZEKO ETA
ERAKUTSI JAKINTZA SALBU
DAGOELA AMAIERAKO
ESCAPE ROOMEAN

9

IRAKASLEAREN
MATERIALA

PROPOSAMEN DIDAKTIKOA
)Iradokizun metodologikoak, erantzunak, jarduera osagarriak eta abar.
) Gamiﬁkaziorako proposamenak, lankidetzako ikaskuntza, askotariko
adimenak, pentsamendurako errutinak eta trebeziak.
) Bertsio digitalerako lizentzia ere badu.

BERTSIO DIGITALA

IKASGELAKO MATERIALA
endurako

Pentsam

eta
errutinakiak
trebez

Horma o
rl
irudiak a ako
guztietar
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WEB BALIABIDEAK
Ibaizabalen baliabideen webgunean, honako hauek dituzu irakasleentzako:
)Programazio didaktikoak
) Metodologia aktiboetarako proposamenak
) Ikasitakoa barneratzeko, hedatzeko eta ebaluaziorako ﬁtxak
) Gamiﬁkaziorako baliabideak
) Dokumentu didaktikoak
) Plantillak, horma irudiak, audioak...

www.edelvives.com/es/recursos/primaria

Aholkularitza Pedagogikoa

Sartu hauetan:
ß%LGHRDNHWDWXWRULDODN
JDPLILND]LRDSUDNWLNDQMDUW]HNR
ßRQOLQHNRSUHVWDNXQW]D

Jarraitu
#LaLeyendadelLegado
traolari sare sozialetan

www.edelvives.com/es/asesoria
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EUSKARA ETA LITERATUA

ORRIALDE MOTIBATZAILEAK
)Unitate guztiak orrialde bikoitz batekin hasten dira, eta aurkezpen
honetan, orakuluak arreta non jarri adierazten die ikasleei. Irudietan
oinarrituta, unitateko jakin, egin eta izan atalekin loturiko edukien
inguruan egingo dute gogoeta.

AHOZKO KOMUNIKAZIOA
)Ahozko komunikazioan trebatzeko, komiki eran kontatzen
diren istorioak entzunez eta horien gainean hitz eginez lantzen
da ulermena.
)Ahozko adierazpena lantzeko, gai baten inguruko
hausnarketa egiteko bidea eskaintzen da, testu mota
jakin baten eredua aztertu eta antzekoa ekoizteko lanketa
proposatzen da.
12

IDATZIZKO
KOMUNIKAZIOA
)Idatzizko ulermena lantzeko, irakurgaiak eta horien
inguruko jarduerak proposatzen dira.
)Idatzizko adierazpena lantzeko urratsak hauek dira:
aztertu, landu, planiﬁkatu, idatzi eta gainbegiratu.

LANDU HIZKUNTZA
)Hizkuntzari buruzko gogoeta egiten trebatzeko, eskema honi
jarraituta lantzen dira hiztegia, gramatika eta ortograﬁa: testu
baten bidez aurkezten dira edukiak.; ondoren, eduki horiek modu
praktikoan lantzen dira; amaitzeko, ikasitakoa trstu baten lanketan
erabiltzen da.

LITERATURA
)5. eta 6. mailetan, testu literarioak eta horien ezaugarriak
zein diren jakiteko jarduerak daude.

EBALUAZIOA
)Unitatearen amaieran, landutako zenbait edukiren ebaluazioa
egiteko eriketak daude. Hala, unitatean zer ikasi duten ohartuko
dira ikasleak.

KONTSULTATU EDUKIEN
SEKUENTZIAZIOA
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LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA

LECTOESCRITURA
)Se dedica el primer trimestre de 1.º a plantear y reforzar el proceso
lectoescritor para, después, ir incorporando el trabajo con otras
destrezas y competencias lingüísticas.

COMUNICACIÓN ORAL
)Las destrezas orales se trabajan a partir de audios e imágenes
que invitan a expresarse y a practicar la tipología textual
seleccionada en cada unidad.
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COMPRENSIÓN
LECTORA
)La lectura de textos cuidadosamente seleccionados
dará pie a trabajar la comprensión lectora abarcando sus
diferentes dimensiones: localizar información, relacionarla
y realizar valoraciones o reﬂexiones. Se destaca, además,
en cada unidad una habilidad lectora concreta.

LENGUA
)En el bloque de lengua siempre se tienen como referencia
los textos, que unas veces anticipan y otras sistematizan los
contenidos lingüísticos estudiados en la unidad.

LITERATURA
)También la literatura tiene como objetivo el disfrute de la lectura
de textos representativos de los diferentes géneros literarios.
Su enfoque es eminentemente práctico, buscando siempre el
placer de leer y el refuerzo de la comprensión lectora.

EXPRESIÓN ESCRITA
)A partir del análisis de un texto, se ofrecen las pautas necesarias
para elaborar otro de similares características, de manera que se
realice un recorrido variado por las diferentes tipologías textuales.

CONSULTA LA SECUENCIACIÓN
DE CONTENIDOS
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MATEMATIKA

EDUKIAK
)Edukiak modu bisualean daude
aurkeztuta, orrialde bikoitzetan
antolatuta, eta bi zati dituzte,
bat teorikoa eta bestea praktikoa.

)Jarduerak askotarikoak dira,
edukiak ahoz lantzeko, buruko
kalkuluak egiteko, logika lantzeko
eta abarrerako.
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PROBLEMARIK
GABE!
)Askotariko problemak ebazteko
estrategiak garatzea planteatzen du.

MATEMATIKA ESKUEKIN
)Manipulaziorako materiala eraikitzea proposatzen du,
material horren bidez unitateko edukiak errazago ulertzeko.

leak
Zure ikasrs
make a!
r
izango di

MATEMATIKARIAK
GARA
)Ikerketarako hastapenak landuko ditugu,
informazioa bilatzearen bidez.

KONTSULTATU EDUKIEN
SEKUENTZIAZIOA
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NATURAREN
ZIENTZIAK

JAKIN
) Edukiak modu bisualean daude
aurkeztuta, orrialde bikoitzetan
antolatuta, eta bi zati dituzte, bat
teorikoa eta bestea praktikoa.

) Jarduerak askotarikoak
dira, edukiak ahoz lantzeko,
ikasitakoa berrikusteko,
sakontzeko, ikertzeko...
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EGIN
) Teknikak, prozedurak eta esperimentuak landuko ditugu,
urratsez urrats.

Jarduera k
praktikoa

IZAN
) Bakarkako edo taldeko hausnarketak planteatuko dira,
balioei eta adimen emozionalari lotuta.

ZIENTZIALARIAK GARA
) Galdera bat planteatuko da metodo zientiﬁkoaren faseei jarraituz ebatziko dena.
Aldi berean, zientzialariren baten bizitza aztertuko dugu.

KONTSULTATU EDUKIEN
SEKUENTZIAZIOA
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GIZARTE
ZIENTZIAK

JAKIN
) Edukiak modu bisualean daude
aurkeztuta, orrialde bikoitzetan
antolatuta, eta bi zati dituzte, bat
teorikoa eta bestea praktikoa.

) Jarduerak askotarikoak dira,
edukiak ahoz lantzeko, ikasitakoa
berrikusteko, sakontzeko,
ikertzeko...
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EGIN
) Unitate bakoitzak ikasgaiarekin lotutako prozedurak, prozesuak eta
aplikazioak lantzen dituen atal bat du.

IZAN
) Unitate bakoitzak balioak, jokabideak, ezaugarriak eta talentuak
bakarka edo taldean ezagutzeko eta lantzeko atal bat du.

ERANSKINAK
) Eranskin espeziﬁkoak ere baditu; adibidez, edukien laburpen bisualak eta mapak.

KONTSULTATU EDUKIEN
SEKUENTZIAZIOA
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DIGITALA
PLATAFORMA UGARI: WINDOWS, IOS, LINUX, CHROME

ONLINE
ETA OFFLINE
BALIABIDE
GUZTIAK

igitalean
Bertsio dinatuta
konb iak eta
uk
daude edaziorako
gamifik nak.
tres

Abentura
moduan
jolastuz a
ikasten d

 Jakintza: ikaslearen liburua, jarduera interaktiboak,
multimedia, ebaluazioak eta abar ditu.
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 Abentura: galdera interaktiboen jolas bat da,
moldaerazko ikaskuntza sustatzeko. Gamiﬁkazioari
lotutako lorpenak eta sariak erregistratzeko aukera
ematen du.

EDUKI DIGITALAK

IRAKASLEA

IKASLEA

Ikaslearen liburuko unitate didaktikoak

x

x

Unitate bakoitzeko jarduera interaktibo guztiak

x

x

IRAKASLEARENTZAT

Autoebaluazio interaktiborako testa unitate bakoitzean

x

x

Egin jarraipena ikasleen aurrerapenari.

Multimedia baliabideak: audioak, bideoak, animazioak...

x

x

Gako hitzen bilatzailea

x

x

Gako kontzeptuak ikasteko modulua, ﬂashcard

x

x

Misioak: galdera sorta baten bidez ezagutza berreskuratzea

x

x

Markak, azpimarratzeak, oharrak eta abar egitea

x

x

Liburuko edukiak sakontzea eta ikasleekin partekatzea

x

u
Errefortz a
positibo

PERTSONALIZAZIOA

Irakasleak eginiko hedatzeetarako sarbidea

x

Kaliﬁkazioetarako sarbidea

x

Ikasleen irakaskuntza/ikaskuntza prozesua pertsonalizatzea

x

Jarduerak irakasleari bidaltzea

x

Ikasle bakoitzaren lanari jarraipena egitea

x

Mapa mentalak egiteko tresna

x

Abatarrak sortzea

x
x

BALIABIDE DIDAKTIKOAK
Proposamen didaktikoak

x

Hezkuntza berrikuntzarako proposamenak

x

Jarduera guztien erantzunak

x

EBALUAZIOAK

IKASLEARENTZAT
Misioak mailako edukiekin
daude lotuta.

k
Abatarra
a
sortze

Probak ebaluazioen sortzailearekin prestatzea

x

Ebaluazio jarduerak

x

Errubriken araberako ebaluazioa

x

Ikasleentzako errefortzu positiboa, irakasleak pertsonalizatzeko
modukoa

x

IKASGELAREN ANTOLAKETA
Taldeak egitea eta kudeatzea

x

Lan pertsonalizatuak bidaltzea

x

Ebaluazioen kudeaketa

x

Ikasleen jarraipena

x

Ebaluazioen analisi konparatiboa

x

INTEGRAZIOA GOOGLE-REKIN
Entrenatu
egin behar da
Leteren aliatuen
aurkako borrokak
gainditzeko.

Liburuko orriak eta Google Classroom-en horma integratuta

x

x

G Suite-rekin integratuta zenbait ataletan (ebaluazioen sortzailearen ﬁtxategiak gordetzea, eranskinak oharretan, kaliﬁkazioen
Excel-a...)

x

x

Zuzeneko sarbidea G Suite aplikazioetara: Hangouts, Calendar,
Maps, Youtube, Google Sites, Groups

x

x

Youtube: bideoak gehitzea eta partekatzea

x

Google Maps edo Google Sites-erako estekak dituzten oharrak
gehitzea

x

Funtzionalitate nabarmendua
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JAKINTZA MODUA
Ezagutu zer eskaintzen dizun JAKINTZA moduak

Erabat rria
lizaga
pertsona

)Sarbidea liburu digitalizatuaren ataletara, edukietara, jarduera
interaktiboetara, audioetara eta multimedietara.
)Liburua zenbait tresnaren bidez pertsonalizatzeko aukera:
azpimarratzea, oharrak eta abar.
24

Mapa mentalen sortzailea, irudi,
bideo, esteka eta abarrekin.

Jarduera interaktiboak eta
autoebaluaziokoak eskura,
unitateka ordenatuta.

rentzako
Irakaslea sioa
bert
bakarrik

Pertsonalizatu unitate bakoitzeko
galderak zure ebaluazio propioa
sortzeko. Erantzunak, lorpen
adierazleak eta ebaluazio errubrika ditu.

rentzako
Irakaslea sioa
bert
bakarrik

Multimedia baliabideak, unitateka eta
tipologiaka ordenatuta.

oro
Izan une leen
s
a
zure ik earen
id
aurrerabrri
be

Ebaluaziorako errubriken sortzailea,
lorpen adierazleei eta ebaluaziorako
tresnekin lotuta.

G Suite aplikazio nagusietarako
sarbidea: Drive, Calendar, Maps,
Sites eta Groups.

Idatzi, jaso oharrak, bildu informazioa
Koadernoan.
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ABENTURA MODUA
IKASLEARENTZAT
IRRIKA
IKASLEEI DIEN
PIZTEN A
JOKO

ABATAR TUAK
ALIZA
PERTSON

)Ikasleek,
)
Ika
abatarra konfiguratu ondoren,
mis
misioaren azken arrakastara eramango
ditu
dituen bidea egin beharko dute.

SLEEK
ZURE IKAGINGO
IKASI E SARIAK
DUTE ETAATUKO
ESKUR TE
DITUZ
)Gaiztoari aurre egitea
lortzen duten bakoitzean
eta ezagutzak eskuratu
dituztela erakusten
duten bakoitzean, saria
eskuratuko dute.
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BILDU
ENERGIA!

)Jokoan dabiltzala, energia bildu beharko dute
Leteren aliatuei aurre egin aurretik.

)Ikasitako edukiak modu atsegin eta dibertigarrian berrikusiko
dituzte eta, aldi berean, Jakintzaren funtsa gordetzen duten
pergaminoak ere berreskuratuko dituzte.

IRAKASLEARENTZAT

KUDEATU E
GELA ZURA
NEURRIR

SLEAK
ZURE IKABEZALA
INOIZ EZ ATUKO
MOTIB ESNA
R
DITUEN T

)Irakasle gisa, zure taldea (gela) sortu ahal
izango duzu eta talde horretan ikasleak
abenturako protagonista izango dira.

% 75
ASMATUTA
«AURRERABIDEA» ATALEAN IKUSIKO DITUZU
ZURE IKASLEENTZAKO ZAILENAK DIREN
KONTZEPTUAK
)Tresna bat izango duzu taldeko kide bakoitzaren
bilakaera kontsultatzeko eta erronka bakoitzeko
edukietan bakoitzak izan dituen zailtasunen berri
izateko.

)Gainera, taldeko kide bakoitzak
pilatutako sariak kontrolatu eta
kudeatu ahal izango dituzu.

GELAKIDEAKO
Z
GUZTIENT K!
SARIA

)Lankidetzazko ikaskuntzako esperientzia
bideratzeko, kutxa bat sor dezakezu eta
taldeko kideek dohaintzak emanda sartuko
dituzte sariak taldeko saria lortzeko.
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GALDETU ZURE
AHOLKULARI
KOMERTZIALARI

STEM BALIABIDEAK

Manipulaziorako materialaren eskaintza ederra
zure ikasgelarako

Geoplanoak

6 unitate
120 goma
Jardueren 24 ﬁtxa

Activity Mecaniko

191 pieza
8 txartel

Activity Timer

Erloju 1
jardueren 24 ﬁtxa

Activity Logical Blocks

60 bloke logiko
Jardueren 16 ﬁtxa
Gida didaktikoa

Euroen sorta

28 billete
80 txanpon
28

* Singapur metodoari lotutako materiala

Zenbakizko balantza*

Balantza
20 pisu
Jardueren ﬁtxak

Abacus Multibase*

90 kubo
Jardueren 12 ﬁtxa
Abakoa
Gida didaktikoa

Zatikien sorta

60 pieza
Gida didaktikoa

Kuboak*

1 cm3-ko 1.000 kubo
10 kolore

Activity Base 10*

121 pieza
Jardueren 39 ﬁtxa
Gida didaktikoa

Activity erregeletak*

250 pieza
Jardueren 16 ﬁtxa
Gida didaktikoa

Activity kuboak*

Plastikozko 100 kubo
Jardueren 20 ﬁtxa
Gida didaktikoa
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SINGAPUR
METODOA

)Manipulaziorako materialaren
n
erabilera didaktikoa egiteko
gida, Singapur metodoaren
arabera

ziorako
Manipulaialaren
mater daktikoa
di
erabilera funtsezko
egiteko liburua
esku

)1. eta 2. mailetako Matematikako
liburuetako unitate didaktikoekin
lotutako lanerako proposamenak

) Zer da Singapur
metodoa?

) Lagungarri dituen
manipulaziorako
materialen deskribapena
30

STEM BALIABIDEAK ERABILTZEKO IRADOKIZUNAK
1. eta 2. MAILETAKO MATEMATIKAKO UNITATEEN ARABERA
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LEHEN HEZKUNTZAN
LANTZEKO BESTE
MATERIAL BATZUK

MATERIAL OSAGARRIA
KOADERNOAK
LETREN KOADERNOA
1. mailarako koadernoa.
Koadernoaren helburua da letrak identiﬁkatzea,
eskuineranzko norabidean idazten ikastea eta letren arteko
loturak ondo egiten trebatzea.

IRAKURRI ETA ULERTU
Sei koaderno, Lehen Hezkuntzako maila bakoitzerako bat.
Irakurtzeko ﬁtxa hauen bidez, eguneroko bizitzan erabiltzen diren testu motak ezagutuko ditu
ikasleak, eta horiek interpretatzen ere ikasiko du.
Irakurtzeko zaletasuna lantzeko ere aproposak dira.
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GRAMATIKA KOADERNOAK
3. mailatik aurrera lantzeko lau koaderno.
Gramatika edukiak era ludikoan lantzeko aukera ematen
dute.

ORTOGRAFIA KOADERNOAK
Bost koaderno, 2. mailatik aurrera lantzeko.
Ortograﬁa edukiak lantzeko aukera ematen duen koaderno sorta.

HIZKUNTZA KOADERNOAK
2. mailatik aurrera lantzeko bost koaderno.
Koadernoetan lantzen diren edukiak ikaslearen liburuaren
programazioarekin bat datoz.
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MATERIAL OSAGARRIA
IRAKURGAIAK
IAUGIK
IRAKURGAIAK

.
OBI
*
Jorge
llangil

OBI
Guztiok daukagu ortzadar bat gure bihotzaren erdian.
Baita zeuk ere! Eta guzti-guztiok gara gai arku koloretsu
horren gainean ibiltzeko.

Egilea: Jorge Llangil

Saia zaitez! Ikusiko duzu nola zeuk ere lortzen duzun!

Adina: 5 urtetik aurrera

Marrazkilaria: Jorge Llangil
Formatua: 230 X 288 mm

IBAIZABAL

Orrialdeak: 48

IRAKURGAIAK

LAU
LAGUN
iñaki

Ainara

zubeldia * azpiazu

LAU LAGUN
Lau lagunok eskolan asko ikasteaz gain, abentura
zirraragarriak biziko ditugu lehenengo mailan. Manex
elbarria da, Manolo peruarra, Nastia ukrainarra eta Ainhoa
beltzarana, baina zer?

Marrazkilaria: Ainara Azpiazu
Formatua: 230 X 288 mm
Adina: LMH 1
Orrialdeak: 72

IBAIZABAL

Kuadrilla ederra osatzeaz gain, gauza harrigarriak gertatzen
zaizkigu. Zuei ere seguru ikasturte honetan gertakizun
berezi eta sinestezinak gertatuko zaizkizuela. Bai horixe!

Egilea: Iñaki Zubeldia

IRAKURGAIAK

IBAIZABAL

MUMA
MAMUA

Jasone

enrique

Osoro * morente

IRAKURGAIAK

ANEREN

KONTAKATILUA

XABIER
XAB
ABB

aitzibe
itz
t r

IBAIZABAL

OLASO
OLASO
AS * alons
alonsoo
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MUMA MAMUA
Kepa mutiko alaia eta bihurria da. Lagunen artean ospea
du eta denek egon nahi dute berarekin, baita Markelek
ere, nahiz eta Markel izan Keparen gaiztakeria gehienak
nozitzen dituena. Ikasturte berria hasi dute, eta, aurten ere,
denetik egingo dute: Santa Agedan koplatan arituko dira,
kobazuloetara bisita, lagunarteko gorabeherak… Baina,
egunerokotasun hori apurtuko duen zerbait gertatuko zaio
Kepari. Egun batean, Muma agertuko zaio. Muma mamua.
Eta Mumak erakutsiko dio egiten duen gauza bakoitzaren
ondorioak zein izan daitezkeen.

Egilea: Jasone Osoro
Marrazkilaria: Enrique Morente
Formatua: 230 X 288 mm
Adina: LMH 2
Orrialdeak: 72

ANEREN KONTAKATILUA
Anek atsegin du egunero gauza berriak ikastea.

Egilea: Xabier Olaso

Etxeko liburutegian liburu asko ditu eta han ibiltzen da
hartu eta hartu, irakurtzen ondo baino hobeto pasatzen
baitu. Eta irakurtzea bezainbeste idaztea gustatzen zaio
Aneri. Horregatik, kontakatilua esaten dion koadernoan
gertatzen zaizkion gauzak idatziko ditu.

Marrazkilaria: Aitziber Alonso

Baina denak ez dira arrosak Aneren bizitzan, arantzak
ere baditu, ugari. Bere gaixotasunaren erruz ospitalean
egonaldiak egin behar izatea, adibidez.

Formatua: 230 X 288 mm
Adina: LMH 3
Orrialdeak: 72

OPORRETAKO
KOADERNOAK
)LEHEN HEZKUNTZAKO 6 MAILETARAKO ESKURAGARRI



Koaderno bakoitzak ipuin bat dakar, gainera, ikasgai hauetako
edukiak errepasatzen ditu: Euskara, Matematika,
Naturaren Zientziak eta Gizarte Zientziak.

tu,
Errepasa in eta
eg
modu atsgarrian,
diberti oitzeko
maila bakezko
funts
edukiak

KATTALINEN OSKOL HAUTSIA

CRACK-EN SEKRETUA

Ezagutu zer gertatuko den Kattalin
dortokaren oskol hautsiarekin.

Ezagutu nor den Crack eta zein den
bere sekretua…

UDAKO TRANPALEKUA

OPOR IZUGARRIAK

Ezagutu zer gertatuko den udako
tranpalekuan.

ak
Erantzun
liburu
guztietan

Ezagutu nola igaro opor «izugarri»
batzuk.

OLAIAREN BIDAIA

ITZALI ARGIA. EZ IZAN BELDURRIK

Ezagutu nolakoa izango den Olaiaren
bidaia.

Ezagutu nor bizi den Auroran eta zer
sekretu dagoen ezkutatuta.
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MATERIALES DE REFUERZO
DE LA LECTURA

ANTOLOGÍA 1.º

ANTOLOGÍA 2.º

El servicio a domicilio de Telecuentos, ¿dígame?
proporciona cuentos, poesías, adivinanzas… Es la solución
para acabar
con la tristeza, la soledad, el miedo… y deleitará a los alumnos.

Por La extraña consulta de la doctora Leo pasan
personajes que encontrarán en los cuentos, en las adivinanzas
y en las poesías las medicinas perfectas.

LECTOESCRITURA
Cuaderno para repasar
las letras y reforzar
la lectura.

PARA 1.º DE
PRIMARIA
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ANTOLOGÍA 3.º

ANTOLOGÍA 4.º

Ángel, Inés, Luis, Rita y el perro Bufón conforman
La Alegre Compañía, un grupo de teatro que ensaya
y representa sus obras en escenarios diversos
de esta Antología.

La fábrica de sueños es el nombre de una empresa
de producción cinematográﬁca.

Con textos breves, teatrales, expositivos, periodísticos…
¡y con actividades lúdicas!

Óscar León, el productor de cine de la empresa, presenta cada
unidad en la escena inicial del rodaje. En ella se trabajarán
las diferentes especialidades del trabajo cinematográﬁco.
Con poemas, adivinanzas, textos dramáticos, entradas de blog…
¡y la sección Cine en casa para entretenerse con la familia!

ANTOLOGÍA 5.º

ANTOLOGÍA 6.º

Tres amigos, Ulises, Omar y Elena, participan en un
concurso organizado por la biblioteca de su ciudad.
Para conseguir la recompensa tendrán que localizar
doce libros. Para ayudarles en este juego, en cada libro
se les entrega un marcapáginas con una letra.

Diana Leart es una joven experta en arte que trabaja para museos,
galerías y coleccionistas de todo el mundo. Un día recibe de forma
anónima un misterioso encargo: encontrar un cuadro con las
«palabras pintadas». ¿Conseguirá Diana descubrir El misterio
de las palabras pintadas?

Con esta pista se desplazarán a distintos lugares
siguendo La Estela de los libros viajeros.

Un museo, una ciudad diferente… serán en cada unidad el lugar
de trabajo de Diana. Su amor por el arte le llevará de un lugar a otro.
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CUADERNOS
LENGUA CASTELLANA

CALIGRAFÍA
) 8 cuadernos para ayudar al alumno a ejercitar la caligrafía.

ORTOGRAFÍA
) 6 cuadernos para conocer las reglas ortográﬁcas
y escribir correctamente las palabras.

COMPRENSIÓN LECTORA
COM
)6
)
6 cua
cuadernos para fomentar el placer de la lectura
y des
desarrollar las habilidades lectoras.

LETRILANDIA
)4 cuadernos para la iniciación a la Ortografía, enn 1.º y 2.º,
a través de los personajes creados por Aurora Usero Alijarde.
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MATERIAL OSAGARRIA
KOADERNOAK
PROBLEMAK
Problemak ulertzeko eta ebazteko estrategiak ikasteko eta
aplikatzeko zortzi koadernoko multzoa.
Koaderno bakoitzean:
) Problema baten ulermena
lantzeko estrategiak.
) Problema baten ebazpena
lantzeko estrategiak.
) Problema multzoa, aurreko gai multzoetan
landutakoa praktikatzeko.
) Logika problemak amaierako orrian.

KALKULUA
Idatzizko nahiz buruz egindako kalkulu trebeziak garatzeko
zortzi koadernoko multzoa.
Koaderno bakoitzean:
) Lau eragiketak lantzen dira: batuketa, kenketa, biderketa
eta zatiketa.
) Kalkuluak buruz egiteko estrategiak jartzen dira
praktikan.
) Ikasleak duen heltze garapenaren arabera, pixkanaka
zailtasuna handitzen zaio, aurrera egin dezan.

MATEMATIKAKO ERRONKAK
Erronkak pentsarazteko probokazio intelektual
gisa diseinatu dira. Ez dira argitaratu problema
gehiago egiteko, baizik eta metodo gisa pentsatzea eragingo duten
erronkak izateko eta egin aurretik hausnarketa egiteko. Pentsatzea
ez da helburu bat, prozedura bat baino.
Koaderno hauek:
) Metakognizioa garatzen dute.
) Ikasleek egin behar dituzte eta erronkari ekin aurretik edukiak
ezagutu behar dituzte. Hala ere, heldu batek gida ditzake
eta horretarako ezinbestekoa da aurretik erronkak ebatzi izana.
) Ikasturte osoan zehar lantzen dira.
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ERLIJIO KATOLIKOA
KUMI PROIEKTUA

18 proiektu
lehen hezkuntzako
sei ikasmailetarako
Irakasleak hiru proiektu arte aukera ditzake
ikasmaila bakoitzean edo haietako bat modu
independentean gara dezake.

Erlijio sena pizteko
ibilbidea
Ebanjelioaren iragarpeneko gakoetan
oinarrituta, garapen espiritualaren
zutabeekin lotuta, erlijio sena pizteko
ibilbidearen gakoak definitzen dira,
eta gero proiektuetako urratsetan
garatzen dira.

Gida didaktikoa digitalean
Irakasleak proiektuka lan egiteko behar duen
guztia eta azken produktura iristeko azalpena
eta iradokizunak biltzen ditu.

Ikaskuntza
adierazgarri egitea
Proiektu bakoitza amaitzean, ikasleak
produktu bat egingo du, hiruhilekoan
landutakoa agertzeko, eta ikasgelan
edo ikastetxean gera daiteke.

Aukeren kutxa
Proiektu bakoitzak bere kutxa du; bertan topatuko
duzu ikasleek proiekturako beharko duten
inprimatutako eta manipulaziorako material guztia.

Haur Hezkuntzarako
eta
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzarako
ere eskuragarri dago
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Maila

LMHko
1. maila

LMHko
2. maila

LMHko
3. maila

LMHko
4. maila

LMHko
5. maila

LMHko
6. maila

Proiektuaren izenburua

Funtsezko edukiak

Jesusentzako scrapbook bat

Jesusen bizitza

Mirariak lurpean

Sorkuntzaren edertasuna mirestea

Espirituz sukaldean arituko gara

Igandeko jai alaiak partekatuko ditugu

Sorpresen zain

Abendualdia, itxaronaldia

Zentzumenentzako museoa

Sinbolo kristauak. Bataioa

Lapbook genealogikoa

Gure historiaren garrantzia. Patriarkak

Aingeru anonimoak

Laguntasuna, doakotasuna, otoitza

Pateran Sinain zehar

Moises, exodoa, salbazioaren istorioa

Nor da nor?

Jesusen dizipuluak eta lehen komunitate
kristaua

Azken gudua

Ongiaren eta gaizkiaren arteko gatazka

Mundua hankaz gora

Erreinuaren balioak

Jai ahaztezina

Eukaristia, Pazkoa

Aldatu zure ikastetxea

Profetak. Konpromisoaren eta
solidaritatearen garrantzia

Zure craft mundua

Biblia. Agindutako lurra eta Erreinua

Azken eragina

Bizitzaren zentzua. Bokazioa

Emozioak agertokira

Zoriontasuna bilatzea.
Emozioak

God talent

Jasotako jakinduria. Jakinduria liburuak.
Eliza

Youtuberrak egun batez

Nor da Jesus Nazaretekoa?
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ZUGAN

BARNE HEZKUNTZARAKO PROIEKTUA

Lehen Hezkuntzan ZUGAN proiekturako proposamena BAKEAN adierazpenean jasota
geratzen da. Lehen Hezkuntzako sei ikasturteetan Aurkitu, Bilatu, Imajinatu, Hegan egin,
Sortu eta Barneratu hitzak erabiltzen dira ikasturte bakoitzeko helburu orokorrak adierazteko.
Lehen Hezkuntzan berdinen arteko eta helduekiko harremanetan adimen emozionala
lantzea erabakigarria izango da. Gidatu eta orekatu behar den sentimenduen inguruko etapa
“korapilatsua” hasten da.
Hezkuntza proiektu...
* PEDAGOGIKOA
* ZEHARKAKOA
* EGITURATUA
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NEXT STEAM
IBAIZABAL
STEAM Heziketa (Science, Technology, Engineering, Arts & Maths)
ikasgeletara sartzen duen proiektua.

Denen
eskura
Prestakuntza

r Irakasleentzako
tailerrak

r Kontsultatu
zure aholkulari
komertzialari

Maker
espazioak
r LEGO kutxak: Coding
Express, Wedo 2.0,
Mindstorms
r Lurreko robotak:
Next 1.0, Next 2.0
r Plastikozko mahai tapiz
pertsonalizagarriak
r 3D XYZ da Vinci 1.0 Pro
inprimagailua

Irakaslearen
baliabideak

Ikaslearen
materiala
* Coding Express izan ezik

Aholkularitza Pedagogikoa

Prestakuntza
Zurekin gaude, prestakuntza
programa espezifikoa eskainiz
zure zentroko irakasleei.
Jarraitu
#NextSTEAMEdelvives
#RoboticaEdelvives hastag
guztiei sare sozialetan

Gure heziketa eskaintza guztia
aurkituko duzu hemen:

www.edelvives.com/es/asesoria

r Proposamen
didaktikoa

r Lan
koadernoak

r Lizentzia digitalak
r Baliabideak
webgunean

Laguntza
teknikoa
r Abiarazteko laguntza
r Ordezkapen zerbitzua
r Gorabeherak konpontzea

Ikasgelako
materiala
r Mahai tapizak
r Alfonbra, orriak
eta txartelak
r 3D inprimagailua
r Eraikuntza
kutxak

r Etengabeko arreta telefonoz
eta online:

902 408 060
atencionweb@edelvives.es
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ROBOTIKA

PROGRAMATU NEXT 2.0 BLUETTOTH BIDEZ
LEHEN HEZKUNTZAKO 1. eta 2. MAILAK
Zer material biltzen du?

IKASGELARAKO
)NEXT 2.0 lurreko robota
)9 mahai tapiz robotiko eta pertsonalizagarri bat
ikasturte bakoitzerako
)Programaziorako Next 2.0 app-a

IKASLEARENTZAT

ARGI ETADU
N
MUGIME EKIN!
R
GEHIAGOTETIK
E
TABL ATZEN
PROGRAMA
D

)Lan koadernoa

IRAKASLEARENTZAT
)Proposamen didaktikoa
)Baliabide digitalak
Zure ikasleek urruneko programaziora jauzi egingo dute, tabletaren bidez.

TH LOW
O
O
T
E
U
L
B
EDO
ENERGY TH 4.0
BLUETOOZKO
BIDE A
KONEXIO

HEMEN ESKURAGARRI:
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ROBOTIKA

PROGRAMATU NEXT 2.0 BLUETTOTH BIDEZ
ROBOTAKKO
E
ERAIKITZEZKO
BEHARR NTU
ELEME K
GUZTIA

LEHEN HEZKUNTZAKO 3. MAILATIK 6. MAILARA
Zer material biltzen du?

IKASGELARAKO
)LEGO WeDo 2.0 kutxa
)Lego Education WeDo 2.0 programaziorako softwarea Programaziorako Next 2.0 app-a

IKASLEARENTZAT

TH
BLUETOOOA
KONEXI

) Lan koadernoa
) Ikasmaila bakoitzeko muntaketarako 3 eskuliburu (proposatutako robot bakoitzeko bana)

IRAKASLEARENTZAT
)Proposamen didaktikoa
)Lizentzia digitala
Zure ikasleek robotak eraikiko eta programatuko dituzte LEGO Educationekin.

EA
EZIN HOBERAKO
N
ELKARLA

HEMEN ESKURAGARRI:
HEM
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3Dn INPRIMATZEA

ASMATU, DISEINATU eta INPRIMATU 3Dn
LEHEN HEZKUNTZAKO 3. mailatik 6. mailara
Zer material biltzen du?

IKASGELARAKO
)3D XYZ da Vinci 1.0 Pro inprimagailua
)Kontsumigarriak

IKASLEARENTZAT

ZARAKO
HEZKUNTAGAILU
INPRIM OSA.
APROP AZIO
R
KONFIGUA ETA
ERRAZ UA
SEGUR

)Lan koadernoa
)Tinkercad diseinurako softwarea

IRAKASLEARENTZAT
)Proposamen didaktikoa
)Lizentzia digitala
gitala
Munduko liderra etxeetarako
3D inprimagailuen salmentetan

Saiatu zure ikasleei 3D inpresioa
ezagutarazten modu oso errazean

Aurkitu 3D inpresio proiektu guztiak Lehen Hezkuntzarako
Hementxe dituzu batzuk:

Irakurtzeko gogoa piztu
Diseinatu orrialde markagailua!

Munduko kulturak
Inprima ezazu zeure maskara!

Eta askoz gehiago…
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Haur bat
at ere ez jostailurik g
gabe
Sor ezazu ziba bat!

HELBURU
IKO
SOZIALEK K
UA
PROIEK T

LITERATURAK BIZIA HARTZEN DU
PLATAFORMA GAMIFIKATU HONETAN

ezagutu
gure
liburutegia

hautatu
izenburuak

sortu
detektibeen
mundua

argitu
kasu
misteriotsuak

dinamizatu
irakurketa zure
gelan

sartu www.ta-tum.com

webgunean eta has dadila abentura!

EXPLORE THE ByME UNIVERSE
PRIMARY

HOLIDAY
BOOKS

ARTS &
CRAFTS
PROJECTS

MUSIC

SOCIAL
SCIENCE

NATURAL
SCIENCE

LEARN TOGETHER

LEARN TOGETHER

The perfect combination for bilingual education

SECONDARY

ByME DIGITAL

NEW DIGITAL
PLATFORM

www.bilingualbyme.com

MOTIBA
MOTÍVATE
ZAITEZ
MOTIBA
MOTÍVALES
ITZAZU
ENTRA
SARTU
EN JOKOA
EL JUEGO
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