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1. unitatea: Liburu guztien Liburua

Iraupena: 3 ordu inguru

Lehen Hezkuntzako hirugarren mailako programazioak

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Biblia Jainkoaren hitza dela azaltzea.
Biblia bi zatitan bereiztea: Itun Zaharra eta Itun Berria.
Bibliako liburu nagusietako izenak ezagutzen hastea.
Biblia maitatzea eta errespetatzea, Jainkoaren hitza
baita.

Bibliak Jainkoaren hitza izanik, Biblia zein garrantzitsua
den aintzatesten du.
Bibliako zenbait testutan ontasuna eta Jainkoak gizakiari
dion maitasuna hautematen du.
Itun Zahar eta Berriko zenbait liburu aipatzen badaki.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Idazketak denboraren joan-etorrian
izan dituen euskarriak. 
Biblia, liburuen liburu.
Jainkoak Bibliaren bidez hitz egiten
du.
Bibliaren atalak eta liburu nagusiak.

Biblia Jainkoaren Hitza dela
aintzatestea.
Bibliaren liburu nagusietara
hurbiltzea.
Arte-obra bati buruzko iruzkina
egitea.

Bibliarekiko errespetua, liburu
guztien liburu izanik.
Bibliaren balioespena, Jainkoaren
Hitza izanik.
Testu Sakratuek hiru erlijio
monoteista handietan duten
garrantziaren balioespena.
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Balioak

• Bibliako testuak ezagutzeko interesa.

• Bibliak gordetzen duen eduki kultural nahiz erlijioso aberatsarekiko estimua.

• Bi itunetan adierazten den Jainkoaren Hitzarekiko errespetua.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

• Gaitasun kultural eta artistikoa.

• Ikasten ikasteko gaitasuna. 

Ikasteko jarduerak

• «Hitzen lapurra» entzun eta irakurri.

• Irakurritakoa ulertu den frogatzeko jarduerak eta galderak egin.

• Erlijio koadernoa betetzen hasi.

• Bibliari buruzko abesti bat entzun, ikasi eta abestu.

• Biblia eskuartean erabili eta liburuak, pertsonaiak eta lekuak aurkitu.

• Hiztegira jo.

• Taldean bilaketak egiteko jarduerak egin.

Elkarlana

• Elkarlan bidezko jardueraren bidez testu bat laburtzeko prozesua aurkeztea.

• Erlijio koaderno bat prestatzea, harekin lan egiteko.

• Bibliako pertsonaiei buruzko letra-zopak egitea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Idatzizko adierazpena garatzea, emandako hitzetatik abiatuta kontakizun bat eratzeko.

• Bibliako aipamen bat irakurtzeko modua aurkeztea.

• Bibliari buruzko ezagutzak hedatzea, ikasleek ikasteko prozesuan gidari izango duten galdera sorta baten
bidez.

Ebaluazio jarduerak

• Arte-obra bati buruzko iruzkina egin.

• Kontzeptuen mapa osatu.

• Kontzeptuak elkarrekin harremanetan jarri.

• Esaldiak osatu.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Jesusen bizitzari lotutako leku nagusiak identifikatzea.
Itun Berriarekin harremanetan jartzea.
Ebanjelioen oinarrizko ezaugarriak ezagutzea.
Itun Berriaren liburu nagusiak zerrendatzea.

Jesusen bizitzari lotutako leku nagusiak adierazten ditu,
eta mapa batean kokatzen ditu.
Itun Berriaren liburu nagusiak identifikatzen ditu.
Lehen fededunen bizitza zehazten badaki, Apostoluen
Eginak liburutik abiatuta.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Jesusen bizitzako leku
garrantzitsuenak.
Ebanjelioak.
Itun Berriko beste liburu batzuk.
Lehen kristauen bizitza.
Kantu gregorianoa, fedearen
adierazpide.

Mapa batean Jesusen bizitzako leku
nagusiak kokatzea.
Jesusen bizitzaren zenbait gertakizun
irakurtzea eta kokatzea.
Itun Berria eskuartean erabiltzea.

Ebanjelioa Berri Ona dela
aintzatestea.
Itun Berria Jainkoaren Hitza dela
aintzat hartzea.

2. unitatea: Jesusen herrialdea

Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Itun Berriaren garrantzia aintzatestea.

• Batasuna, senidetasuna eta elkartasuna lehen komunitate kristauaren balio bereziak direla aintzatestea.

• Kantu gregorianoa zer-nolako legatu kulturala den aintzatestea.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

• Gaitasun sozial eta herritarra.

• Gaitasun kultural eta artistikoa.

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Kontakizun motibatzaile bat entzun eta irakurri.

• Mapa batean lekuak adierazi.

• Abesti bat entzun, ikasi eta abestu.

• Bibliaren aipamenak irakurri eta kokatu.

• Itun Berriari lotutako gertakizunak ikertu.

• Koadernoan, azaldutako zenbait galdera ebatzi.

• Gaiari buruzko galderak erantzun.

• Zein baieztapen den egiazkoa eta zein gezurrezkoa bereizi.

Elkarlana

• Jesusen herrialdearen mapa lantzea.

• Elkarlaneko taldean iradokitako jarduerak egitea proposatzea.

• Testamentu Berriko lekuekin eta pertsonaiekin jolas egitea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Irakurketa osagarriak proposatzea.

• Irakaslearen liburuko zenbait arlotan sakontzeko jarduerak proposatzea.

Ebaluazio jarduerak

• Kantu gregorianoa ezagutu, eta entzun.

• Lehen kristauen bizimoduari buruz irakurri.

• Kontzeptuen mapa osatu.

• Baieztapen faltsuak hauteman.

• Esaldiak osatu.

• Hitzak eta kontzeptuak elkarrekin uztartu.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Bizitzako egoera garrantzitsuetarako prestakuntza
egokia jasotzea zein garrantzitsua den ulertzea.
Abendu-aldia Gabonetarako prestakuntza dela
barneratzea.
Jesusen etorrerarako prestatzeko adibidetzat Maria
hartzea.
Gabonetan Jesusen etorrerarako prestatzea.

Bibliako pertsonaia adierazgarriak zein diren badaki eta
pertsonaia horien fede-erantzuna ezagutzen du, bereziki
Ama Birjinaren irudiari eta Jesusi erreparatuta, biak ala
biak eredugarri izanik.
Jesusen irakaskuntzako oinarrizko zenbait parabolari
buruzko ondorioak ateratzen ditu.
Abendu-aldia Gabonetarako prestakuntza-aldia dela
badaki.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Bizitzako egoera garrantzitsuetarako
prestatzeko beharra.
Birjina prestatuen parabola.
Mariaren kantua: Magnificat.
Abendu-aldia, Gabonetarako
prestakuntza.
Maria lehen Gabonak prestatzen.

Mariaren kantua ezagutzea.
Gabonak prestatzea.
Itun Berriaren parabolaren bat
ezagutzea.

Jesusen etorrera prestatzeko
oinarrizko zenbait balio.
Gabonak itxarotea eta 
kristau-itxaropena.

3. unitatea: Prest egon behar dugu!
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Zuhurtziaz jokatzea, gure ekintzen ondorioei buruz hausnartzea baita.

• Justizia.

• Borondatearen balioa.

• Gure inguruko gauzak balioesten ikastea.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

• Gaitasun sozial eta herritarra.

• Gaitasun kultural eta artistikoa.

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Autonomia eta ekimen pertsonala.

• Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Kontakizun motibatzaile bat irakurri eta entzun.

• Irakurritakoa eta Kristautasunaren mezua ulertzeko jarduerak egin.

• Jesusen parabola bat irakurri.

• Mariak Jesusen lehen etorrera prestatzeko zer jarrera duen landu.

• Mariaren kantua errezitatu.

• Jesusen etorrera prestatzeko jarrerei buruz gogoeta egin.

• Esaldiak osatu.

Elkarlana

• Elkarlaneko taldetan irakurraldiak egiteko lan-proposamenak.

• Proposatutako alegiak lantzea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Ikasleen esperientziaren arabera aurre-prestaketa behar duten egoeretan sakontzea.

• Jesusen etorrera prestatzeko zenbait jarrera lantzeko bide emango duten jarduerak proposatzea.

• Balio interesgarriak proposatzen dituzten zenbait alegiatan sakontzea.

Ebaluazio jarduerak

• Zenbait alegia irakurri, eta horietatik ondorioztatzen den ikasbidea landu.

• Kontzeptuen mapa osatu.

• Ezkutuko esaldi bat aurkitu.

• Irudiekin lan egin.

• Koadernoan jarduerak egin, Gabonak prestatzeko jarrerak adieraziz.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Gabonetako ospakizuna prestatzea.
Ebanjelioek Jesusen jaiotzari buruz egiten duten
aurkezpena ezagutzea.
Gabonen ospakizunak barnean duen bake-mezuaz
jabetzea.

Gabonei buruzko funtsezko elementuak ezagutzen ditu,
Ebanjelioaren kontakizunetatik abiatuta.
Bakean bizitzeko zenbait jarrera zehatz hautematen ditu.
Gabonak Jainkoaren gizakundea dela-eta zer garrantzia
duen balioztatzen du.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Gabonak, bake-aldia.
Isaias profetaren bake mesianikoaren
iragarpena.
Bakea eraikitzeko jarrera zehatzak.
Jesusen jaiotza Mateoren eta
Lukasen Ebanjelioetan.
Juduen tenplua: sinagoga.

Jesusen jaiotzari buruz Lukasek eta
Mateok egindako kontaketak
irakurtzea.
Gabonen bake-mezua aurkitzea.
Bake-jarreren bizipena.
Zenbait gabon-kanta herrikoi
abestea.

Gabonetako jaiak bake-jaiak direla
aintzat hartzea.
Arte-obrak bizitzeko gai izatea.
Beste erlijio batzuekiko errespetua
garatzea.

4. unitatea: Bakearen sasoia
Iraupena: 3 ordu inguru.
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Balioak

• Bakea sustatzeko jarrera zehatzak bultzatzea.

• Maitasuna, barkamena, egia eta alaitasuna balioestea.

• Bakeak gure gizartean zer garrantzia duen aintzatestea.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

• Gaitasun sozial eta herritarra.

• Gaitasun kultural eta artistikoa.

• Autonomia eta ekimen pertsonala.

Ikasteko jarduerak

• Kontakizun bat irakurri eta entzun.

• Irakurritakoa ulertu den frogatzeko jarduerak egin.

• Alegia baterako beste amaiera bat asmatu.

• Koadernoan bakean bizitzeari buruzko zenbait egoera idatzi.

• Esaldi sekretu bat aurkitu.

• Jesusen jaiotzari buruzko Ebanjelioko testuak irakurri.

• Esaldi motibatzaileak irudiekin osatu.

• Zein baieztapen den egiazkoa eta zein gezurrezkoa jakin.

Elkarlana

• Jesusen bizitzako gertakizun nagusiak identifikatzeko jarduerak proposatzea.

• Elkarlaneko taldetan literatura-sormeneko jarduerak egitea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• San Frantzisko Asiskoaren irudia ardatz hartuta, bakearen balioan sakontzea.

• Gabonsariaren tradizioa ezagutzea.

Ebaluazio jarduerak

• Hainbat gabon-kanta abestu.

• Kontzeptuen mapa osatu.

• Arte-obra batean oinarritutako istorio baten amaiera asmatu.

• Koadernoan esaldiak asmatu eta osatu.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Giza historiaren funtsa Jaikoaren dohaina eta maitasuna
dela gogoan hartzea.
Salbazioaren Historia –hots, kreazioa– nola hasi zen
jakitea.
Salbazioaren Historiaren mugarri nagusiak zein diren
jakitea
Salbazioaren Historiaren pertsonaia nabarmenenak zein
izan ziren esaten jakitea.

Bibliako zenbait testutan, Jainkoaren ontasuna eta
aitatasuna hautematen du.
Jainkoak gizakiari dion maitasuna aintzat hartzen eta
gure ondoan dagoela hautematen du.
Bibliako pertsonaia batzuk eta euren fede-erantzuna
ezagutzen du.
Inguruetako jaietan, erlijio-ikur batzuk kokatzen badaki.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Nire lekua eta nire denbora.
Jainkoa gure historiaren zati da.
Kreazioa, maitasun-lana.
Salbazioaren Historiaren pertsonaia
nagusiak.

Salbazioaren Historiaren prozesua.
Salbazioaren Historiaren pertsonaia
nagusien aurkikuntza.

Jainkoaren gizakiarekiko maitasunak
bultzatuta historian izan duen parte-
hartzeaz jabetzea.
Historiako garai honetan eta leku
honetan nagoela onartzea eta esker
ona agertzea.
Jainkoa historian ere badagoela
adierazten duten zenbait ikur
hautematea.

5. unitatea: Neu ere historiaren parte naiz
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Norberaren historiarengatiko esker ona agertzea.
• Jasotako guztiagatiko esker ona adieraztea.
• Erlijio-musikan eta arkitekturan ageri diren fede-adierazpenak estimutan hartzea.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.
• Gaitasun sozial eta herritarra.
• Gaitasun kultural eta artistikoa.
• Ikasten ikasteko gaitasuna.
• Autonomia eta ekimen pertsonala.
• Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Kontakizun motibatzaile bat entzun eta irakurri.
• Guztien artean galderak proposatu, eta elkarrizketan aritu.
• Collage bat egin.
• Egunkari bat eratu.
• Koadernoan esaldiak idatzi eta osatu.
• Norberaren hiriari eta bere jaiei buruzko ikerketa egin.
• Biblia irakurri.
• Abesti bat entzun, ikasi eta abestu.

Elkarlana

• Elkarlaneko taldetan irakurraldia egitea proposatzea.
• Talde-lanaren bidez errealitatea ulertzea.
• Elkarlaneko taldeen bidez proposatu den horma-irudia egitea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Salbazioaren Historiaren pertsonaia nagusiei buruz gehiago sakontzea, beren bizitzak xeheago aztertuz.
• Eskolan Salbazioaren Historiari buruz hitz egitea.

Ebaluazio jarduerak

• Mozarten sonata bat entzun.
• Zenbait arte-irudi aztertu.
• Ebanjelioaren testu bat irakurri eta parabola bat asmatu.
• Kontzeptuen mapa osatu.
• Horma-irudi bat egin.
• Zein baieztapen den egiazkoa eta zein gezurrezkoa jakin.
• Koadernoan esaldiak osatu.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Naturan eta gizakien bizitzan gertatzen diren aldaketez
jabetzea.
Kristauek beren historiaren aldaketa-une
garrantzitsuenetan beren fedea ospatzen dutela ulertzea:
sakramentuak.
Kristauen sakramentuak ezagutzea.
Iniziazioko sakramentuak sakonago aztertzea.

Kristauen sakramentuak zerrendatzen badaki.
Kristautasunaren iniziazioko sakramentuak aurkezten
badaki.
Iniziazioko sakramentuetan ageri diren sinbolo nagusiak
ezagutzen ditu.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Naturan eta bizitzan gertatzen diren
aldaketak.
Norberaren aldaketak eta horiek
eragiten duten heldutasuna.
Eliza lagun dugu gure bizitzako une
eta aldaketa garrantzitsuenetan:
sakramentuak.

Iniziazioko sakramentuak irakurtzea
eta ulertzea.
Sakramentuak sekuentziaka
sailkatzea.
Kristautasunaren sakramentuak
bizitzan zehar lagun dituzula
jabetzea.

Bizitzaz, bizitzaren gorabeherez eta
gauzapenaz poztea eta gozatzea.
Ospakizuna gizakiaren beraren
osagaitzat hartzea.

6. unitatea: Bizia hasten da
Iraupena: 3 ordu inguru



proposamen didaktikoa 23

Balioak

• Gizakiengan, garatu ahala, sortzen diren aldaketak hautematea.

• Kristau-fedearen ospakizunen nondik norakoak balioestea.

• Kristautasunaren sakramentuek barne hartzen dituzten bizitza eta alaitasunaren kontzeptuak aintzat hartzea.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

• Gaitasun sozial eta herritarra.

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Autonomia eta ekimen pertsonala.

Ikasteko jarduerak

• Hasierako irakurketa entzun eta irakurri.

• Agertzen dituen galderei erantzuna eman.

• Bizipenak eta une zoriontsuak gogora ekarri eta gainerakoei azaldu.

• «Sakramentuen abestia» entzun, ikasi eta abestu.

• Azalpen-testuak irakurri.

• Koadernoan ilustrazioak egin. 

• Sakramentuei buruzko esaldiak osatu, eta kontzeptu-koadroak bete.

• Esaldiak eta kontzeptuak uztartu.

Elkarlana

• Proposatutako jardueraren bidez, sakramentuen gaian sakontzea.

• Sakramentu bakoitzaren definizioaz hobeto jabetzeko, elkarrekin lanean jarduteko proposamena luzatzea.

• Sakramentu bakoitzari buruzko fitxak eta letra-zopa bat egitea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Sakramentuen gaian gehiago sakontzea, proposatutako abestia landuz.

• Sakramentu bakoitzaren aurkezpen sinbolikoa egitea.

Ebaluazio jarduerak

• Ebanjelioan sakramentuekin lotuta ageri diren testuak irakurri.

• Koadernoan Bibliako eszena bat marraztu.

• Kontzeptuen mapa osatu.

• Esaldiak eta kontzeptuak uztartu. 

• Sakramentuei buruzko esaldiak osatu.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Barkamena Kristautasunaren ezaugarritzat hartzea.
Barkatzen eta barkamena eskatzen ikastea.
Biblia-irakurketen bidez, barkamena zein garrantzitsua
den argudiatzea.
Kristauen Jainkoa barkatzen duen Aita dela ulertzea.

Barkamena bizimodu kristauaren oinarrizko jarrera dela
badaki.
Jesusen irakaskuntzako oinarrizko zenbait parabolari
buruzko ondorioak ateratzen ditu.
Barkamenaren balioa hauteman daitezkeen jarreretan
zehazten du.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Barkatzeko eta barkamena jasotzeko
beharra.
Jonasen istorioa.
Barkamenaren parabolak.

Bibliaren testuak irakurtzea.
Barkatzen duen Jainko-aita
aurkitzea. 
Bibliaren testuak aztertzea.

Barkamena Kristautasunaren
ezaugarritzat hartzea.
Eskatzen duenari abegi egitea.
Barkatzeko eta barkamena eskatzeko
gaitasuna izatea.

7. unitatea: Barkatzen ikasten dut
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Barkamena eskatzeko eta barkatzeko adorea.

• Barkamena jaso dugula sentitu ahal izateko, damu izateko beharra.

• Jainkoak oparitzen digun barkamenagatiko esker ona.

Oinarrizko gaitasunak

• Barkamena eskatzeko eta barkatzeko adorea.

• Barkamena jaso dugula sentitu ahal izateko, damu izateko beharra.

• Jainkoak oparitzen digun barkamenagatiko esker ona.

Ikasteko jarduerak

• Motibazio modura, testu bat entzun eta irakurri.

• Galera sorta bat prestatu, eta horren erantzun zuzena bilatu.

• Koadernoan esaldiak osatu eta pentsatu.

• Jonasen istorioari buruz irakurri eta hausnar egin.

• Hiztegian esaldiak bilatu.

• Barkamenaren prozesua aurkitu, eta hori landu.

• Barkamenaren eta liturgia-aldien arteko harremana ikertu.

Elkarlana

• Elkarlanerako taldeetan proposatutako hainbat jarduera lantzea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Jonasen istorioan sakontzeko irakurketa egitea.

• Barkamena behar duten egoerei buruz hausnar egitea.

• Liturgia-aldi nagusiak gogoan hartzea.

Ebaluazio jarduerak

• Komiki bat landu eta ordenatu.

• Kontzeptuen mapa osatu.

• Gurutzegrama bat egin.

• Esaldi misteriotsu bat aurkitu.

• Koadernoan esaldiak eta kontzeptuak osatu.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Jesusen heriotzari eta berpizkundeari buruz hausnar
egitea.
Pazko-gertakizunak ezagutzea.
Pazko-hirurrenaren ospakizun nagusiak segidan ematea.
Pazko-ospakizunak errespetatzea eta mirestea.

Kristo Jainkoarengana iristeko bidea dela eta modu
horretara bere maitasuna agertzen digula ulertzen du,
alegia Kristo guregatik hil, eta barkatu egiten gaituela,
bere Espiritua bidaliz.
Aste Santuko ospakizun nagusiak ezagutzen ditu.
Jainkoaren maitasunak ezinezkora irits daitekeela
aintzatesten du. 

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Jainkoarengan dena da posible.
Isaaken sakrifizioa eta Jairoren
alabaren berpiztea.
Jesukristo Pasioan.
Berpizkundeak erakusten digu
ezinezkoa egia bilakatzen dela.
Musulmanen tenplua: meskita.

Pazko-gertakizunei buruz irakurtzea
eta hausnartzea.
Pazko-gertakizunak sekuentziaka
sailkatzea. 

Pazko kristaua balioestea.
Jesusen emari eta
berpizkundearengatik esker ona eta
alaitasuna erakustea.
Arte-obrak sentiberatasunez eta
estimuz hartzea.
Beste erlijio batzuekiko errespetua
garatzea.

8. unitatea: Jesus txapeldun!
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Bizitzarekiko baikortasuna eta estimua.
• Zoritxarrak baikortasunez gainditzeko gaitasuna.
• Jainkoarekiko konfiantza.
• Jesusek bere bizitzan erakutsi zuen maitasunarengatiko eta berpizkundeagatiko esker ona.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.
• Gaitasun kultural eta artistikoa.
• Ikasten ikasteko gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Unitatearen kontakizun motibatzailea entzun eta irakurri.
• Hainbat galdera egin eta erantzun.
• Abrahamen istorioa eta Jairoren alabarena irakurri eta alderatu.
• Jesusen azken egunen istorioa irakurri.
• Koadernoan laburpen-esaldiak kopiatu.
• Pazko-gertakizunak kronologiaren arabera ordenatu.
• Zuzenak diren esaldiak koadernoan kopiatu.

Elkarlana

• Proposatutako testuak taldean lantzea.
• Pazko-gertakizunei buruzko fitxak osatzea.
• Aste Santuko agenda egitea.
• Biblia elkarlanerako taldetan lantzea.
• Pazko-ospakizun nagusien kontzeptuen mapa egitea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Abrahamen bizitzari buruz gehiago sakontzea.
• Jairoren alabaren berpizkundea lantzeko galderak prestatzea.
• Aste Santuko prozesioetan Pasioa adierazteko moduei buruz gogoeta egitea.

Ebaluazio jarduerak

• Irakurketa bat egin, irakurritakoa irudi egokiekin erkatuta.
• Koadernoan, irakurritakoa ulertzeari buruzko galderei erantzun.
• Arte-lan bat landu: Michelangeloren Pietatea.
• Kontzeptuen mapa osatu.
• Ezkutuko esaldi bat aurkitu.
• Paragrafo bateko okerrak adierazi.
• Bibliako testu batean erantzunak aurkitu.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Partekatzea eta ematea zein garrantzitsuak diren
gogoeta egitea.
Eukaristiaren sakramentua ezagutzea.
Eukaristiaren zatiak eta sinboloak identifikatzea.
Sakramentu horren gozamenaz jabetzea.

Kristautasunaren sinboloen esanahia identifikatzen du,
eta Kristautasunaren festaren ospakizun-funtsa zen den
badaki.
Igandea Jainkoaren eguna dela ulertu, eta halaxe
jokatzen du.
Bizitza kristauaren eukaristia zein garrantzitsua den
konturatzen da.
Eukaristiaren ospakizunaren zati nagusiak deskribatzen
ditu.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Eskuzabaltasuneko emaria.
Jesusen emaria.
Eukaristiaren sakramentuaren izenak.
Eukaristiaren ospakizuna.

Eukaristiaren ospakizunaren ikurrak
aurkitzea.
Eukaristiaren atalak sailkatzea.

Sakramentu honen balioztapena.
Ospakizun kristauaren gozamena.

9. unitatea: Jesusen jaia

Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Gizakien bizitzan bat egiteko eta hori ospatzeko garrantzia.

• Eukaristiaren dohainarengatiko esker ona.

• Eukaristiako jaunartzearen bidez jaiotzen den konpromisoa.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

• Gaitasun kultural eta artistikoa.

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Autonomia eta ekimen pertsonala.

Ikasteko jarduerak

• Hasierako irakurraldia irakurri eta ulertu.

• Pertsonek beren lanarekin egiten duten onura adierazi.

• Koadernoan, adierazitako galderei erantzun.

• Bibliako testuak irakurri, eta horiei buruzko gogoeta egin, zenbait galdera eginez. 

• Koadernoan laburpen bat idatzi.

• Hiztegian hitzak bilatu, eta koadernoan hitz horiek idatzi.

• Esaldiak zuzen osatu.

• Abesti bat entzun eta ikasi.

Elkarlana

• Eukaristiaren garrantziari buruz taldean egin beharreko jarduerak egitea.

• Eukaristia dela-eta taldeka zer-nolako bizipena duten aurkeztea.

• Bibliatik abiatuta eukaristian erabiltzen diren hitz nagusiak lantzea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Harremanak sustatzeko jarduerak egitea.

Ebaluazio jarduerak

• Margolan bat aztertu, eta horretaz hitz egin.

• Abesti bat entzun eta ikasi.

• Bibliako testu bat bilatu eta landu.

• Kontzeptuen mapa osatu.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Erkidegoak edo askotariko taldeak nola eratzen diren
deskribatzea.
Eliza sinestunen erkidegoa dela ulertzea.
Eliza Kristoren Gorputzarekin identifikatzea.
Eliza nola antolatzen den ikastea.

Eliza Jainkoaren seme-alaben familia dela aintzat hartzen
du.
Eliza ulertzeko bi moduak –tenplu modua eta sinestunen
batzar modua– bereizten badaki.
Eliza osatzen duten talde nagusiak bereizten badaki.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Animaliek eta pertsonek batean
dituzten bizitzeko moduak.
Eliza, erkidegoan bizitzea.
Eliza, Kristoren Gorputza eta
kristauen batasuna.

Elizaren hastapenak ezagutzea, eta
lehen kristauen bizimodua ulertzea.
Elizaren antolaketa ezagutzea.
Itun Berrian elizari buruz jasotako
testuak irakurtzea eta ulertzea.

Eliza sinestunen erkidegoa dela
aintzat hartzea.
Elizan eratzen diren misterioak
ezagutzea.

10. unitatea: Jainkoaren familia
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Pertsonen arteko loturak zer balio duen aintzatestea.

• Aniztasuna estimatzea.

• Erkidegoaren misterioak aberasten laguntzea.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. 

• Gaitasun sozial eta herritarra.

• Gaitasun kultural eta artistikoa.

Ikasteko jarduerak

• Irakurketa motibatzailea abiatu, eta irakurritakoa ulertzeko galderak erantzun.

• Erkidegoan bizi diren lagun taldeak aipatu.

• Bibliako testuak irakurri eta testu horiek ulertzeko koadernoan galderak erantzun.

• Okerreko esaldiak adierazi.

• Bibliako testu baten gaineko esaldiak koadernoan osatu.

• Hitzak eta kontzeptuak elkarrekin uztartu.

Elkarlana

• Ekarlaneko taldean Eliza Kristoren Gorputza dela lantzea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Zenbait giza erkidego ezagutzea. 

• Elizaren elkargoa zehazki lantzea.

Ebaluazio jarduerak

• Tenplu baten atalak adierazi.

• Kontzeptuen mapa bat osatu.

• Gurutzegrama bat egin.

• Esaldiak osatu.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Gainerako pertsonenganako konfiantza garatzea.
Kristauak Jainkoarengan uste on osoa dutela jakitea.
Jesusek fedea Jainkoarenganako konfiantza modura bizi
izateko luzatzen digun deia hautematea.
Fedea, itxaropena eta karitatea Jesusen deiari
askatasunez erantzuneko modua dela jabetzea.

Gainerakoengan konfiantza izateko beharra hautematen
du.
Fedea Jesusen deiaren erantzuna dela aintzatesten du.
Fedea ekintza zehatzetan adieraztea zein garrantzitsua
den erakusten du.
Ereilearen parabola ulertzen du. 

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Pertsonak elkarrekin fio dira.
Jendeak Jesusengan uste ona zuen.
Kristauek Jainkoarengan uste osoa
dute.

Hastapeneko irakurketak egitea, eta
Ebanjelioko testuak irakurtzea.
Jesusen jarrera aztertzea.
Bertute teologalak ezagutzea: fedea,
itxaropena eta karitatea.

Jainkoak gugan duen uste onari
erantzuteko aukeragatik miresmena
erakustea.
Gure bizitzetan Jainkoaren jarduerari
erantzuna emateko aukeraz jabetzea:
fedea, itxaropena eta karitatea.

11. unitatea: Jesusengan konfiantza dugu

Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Fedea, itxaropena eta karitatea.

• Gainerakoengan uste ona izateko premia.

• Fedearen eta ekintzen arteko batasuna.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. 

• Gaitasun sozial eta herritarra. 

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Autonomia eta ekimen pertsonala.

• Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Hasierako kontakizun motibatzailea entzun eta irakurri.

• Koadernoan, gainerakoengan uste ona izateko egoerak adierazi eta idatzi.

• Elkarrekin zerikusia duten hitzen arteko lotura bilatu.

• Fedeari eta haren ondorioei buruzko azalpen-testuak irakurri.

• Ebanjeliora jo, bertan, zenturioiaren fedea ikusteko.

• Ebanjelioan, Jesusek kristauen jarrerari buruz egindako alderaketak aurkitu, eta koadernoan idatzi.

• Jesusenganako fedearekin bat egiten duten objektuak, sinboloak, jaiak eta formak bilatu, eta idatziz jaso.

• Hitzak eta kontzeptuak elkarrekin uztartu.

Elkarlana

• Biblia elkarlanerako taldetan lantzea.

• Ereilearen parabolari buruzko fitxak egitea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Konfiantzaren lorea egitea.

• Konfiantza lantzeko jolasak egitea.

• Biblian, konfiantzari buruzko testuak irakurtzea.

• Zenturioiaren mirabearen mirarian sakontzea.

Ebaluazio jarduerak

• Ereilearen parabola irakurri, eta egungo bizitzara ekarri.

• Bertute teologalak irudiekin lotu.

• Kontzeptuen mapa osatu.

• Hitzen blokeak antolatu, testua osatzeko.

• Amaitu gabeko esaldiak osatu.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Ama Birjinaren bizitzaren gertakizun nagusiak ezagutzea.
Mariak Jesusen bizitzan eta Elizan zein paper
garrantzitsua duen ulertzea.
Kristauen Ama Birjina zergatik estimatzen eta gurtzen
duten aintzatestea.

Ama Birjinaren fede-erantzuna Jainkoarenganako
konfiantza-froga nabarmena dela badaki.
Mariaren bizitzari buruzko Ebanjelioko elementu
nagusiak badakizki.
Ama Birjinaren zenbait deitura badakizki.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Ama Birjina Ebanjelioan.
Ama Birjinaren parte-hartzea Jesusen
eta Elizaren bizitzan.
Mariaren izenak.
Kristautasunaren tenplua.

Ama Birjina agertzen den Bibliako
pasarteak irakurri.
Ama Birjinak parte hartzen duen
Ebanjelioko gertakizunak sekuentzien
arabera antolatu.

Kristauek Ama Birjina errespetatzea
eta gurtzea.
Kristauen ama den horrekiko seme-
alaben sentimenduak agertzea.

12. unitatea: Kristauen ama
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Jainkoarenganako konfiantzaren balioa.

• Ekintza zehatzetako fede-froga.

• Ama Birjinarekiko gurtza.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

• Gaitasun sozial eta herritarra.

• Gaitasun kultural eta artistikoa.

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Hasierako kontakizun motibatzailea entzun eta irakurri.

• Ama Birjinak Ebanjelioan dituen parte-hartzeak irakurri.

• Mariaren parte-hartzeak jasotzen dituzten Ebanjelioko pasarteak gogora ekarri.

• Ebanjelioan ageri diren Mariaren gertakizunak sekuentziaka eman.

• Kristauen Ama Birjina zergatik estimatzen eta gurtzen duten jakin.

• Ama Birjina izendatzeko erabiltzen diren izen nagusiak ezagutu.

Elkarlana

• Elkarlaneko taldeetan iradokitako jardueraren bat egitea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Irakurketaren ulermena lantzea.

• Komiki bat eginez, Mariaren bizitzan sakontzea.

• Mariaren jai-ospakizunak ezagutzea.

Ebaluazio jarduerak

• Mariaren deiturak osatu.

• Kontzeptuen mapa bat osatu.

• Mariari buruzko abesti bat entzun eta abestu.  


