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12 erlijio katolikoa, seigarren maila

1. unitatea: Kreazioaren oparia

Iraupena: 3 ordu inguru

Lehen Hezkuntzako seigarren mailako programazioak

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Kreazioaren mirarien gaineko jakin-mina eta estimua
sustatzea.
Kreazioari buruzko poemaren esanahia eta mezua
ulertzea.
Jainkoarenganako esker ona sustatzea.
Pertsona guztiek duintasuna dutela eta guztiok berdinak
garela ulertzea.

Kreazioaren mirariak estimatzen ditu.
Jainkoa Kreatzailea dela onartzen du.
Kreazioari buruzko poema ulertzen du.
Pertsonak berdinak garela aitortzen du.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Kreazioa.
Kreazioari buruzko Hasiera liburuko
poema.
Jainko Kreatzailea.

Kreazioari buruzko poema aztertzea.
Poemak irakurtzea eta sortzea.
Kreazioari buruzko poema bat
sortzea.
Michelangeloren Gizakiaren Kreazioa
lana ikertzea eta aztertzea.

Pertsonen duintasuna eta
berdintasuna onartzea.
Sortutakoa errespetatzea, balioestea
eta gozatzea.
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Balioak

• Natura errespetatzea eta zaintzea.

• Pertsona guztiak berdinak garela onartzea.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Ingurune fisikoa ezagutzeko eta harekin elkarreraginean aritzeko gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Michelangeloren lana aztertzea.

• Mezu ezkutu bat ebaztea.

• Poemak irakurtzea eta lantzea.

• Sortutako izakiak sailkatzea.

• Argazki oinak asmatzea.

• Izadiaren ikuskizun miresgarriak atlas batean bilatzea.

• Kreazioari buruzko narrazioa idaztea.

• Egunkarietan eta aldizkarietan gizakien duintasunaren aurkako berriak bilatzea.

• Akrostiko bat osatzea.

Elkarlana

• Hasiera liburuko pasartearen hasierari buruzko aurretiko analisia egitea.

• Beren asmakizunei esker mundua hobetu duten gizonak eta emakumeak ikertzea.

• Hasiera liburuko Kreazioaren pasarteak aztertzea.

• Kreazioari buruzko horma irudi handi bat egitea, ikaskide guztien artean.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Ikasle bakoitzak naturari buruz duen ikuspegia lantzea.

• Kreazioa irudikatzen duten artelanak bilatzea.

Ebaluazio jarduerak

• Kontzeptuen mapa bat osatzea.

• Argazkietarako izenburuak asmatzea.

• Egiazko baieztapenak eta baieztapen faltsuak antzematea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zintzotasuna eta konfiantza giza bertuteak direla
nabarmentzea.
Abrahamen zintzotasuna eta konfiantza ulertzea.
Itun Zaharrean Jainkoak eta Abrahamek izan zuten
harremana adierazten jakitea eta harreman horren
ondorioz Ituna sortu zela jakitea.
Jainko kristaua Aita-lagun leialtzat definitzea.

Zintzotasuna eta konfiantza giza bertuteak direla badaki.
Abraham Jainkoari zintzoa izan zitzaiola aitortzen du.
Jainkoaren eta Abrahamen arteko Ituna ezagutzen du.
Jainko kristaua Aita-lagun leiala dela ulertzen du.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Giza zintzotasuna eta konfiantza.
Abraham, Jainkoari leial eta sinestun
guztien aita.
Jainkoaren eta Abrahamen arteko
Ituna.
Jainko kristaua, Itunaren eta
fideltasunaren Jainko Aita.

Artelan bat deskribatzea.
Hasiera liburuko 12-18 kapituluetako
lekuei, gertaerei eta pertsonaiei
buruz ikerketa egitea.

Kristauek Jainkoagan duten
konfiantza izatea.
Jainkoaren goi arduratik sortzen den
bizipoza sentitzea.

2. unitatea: Betirako adiskide
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Jainkoarenganako konfiantza.

• Jainkoaren seme-alabak garela sentitzea.

Oinarrizko gaitasunak

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Berrugueteren Isaaken oparia lanari buruz hitz egitea.

• Mezu ezkutu bat ebaztea.

• Ekintza positiboen eta negatiboen zerrenda idaztea.

• Istorio bati buruz hitz egitea.

• Bibliako lekuei, pertsonaiei eta testuei buruzko ikerketa egitea.

• Jainkoa eta Abraham elkartu zireneko zenbait pasarte irakurtzea.

• Galderei erantzutea, irakurritakoaren ulermena egiaztatzeko.

• Kaligrama bat egitea.

• Konfiantza adierazten duten esaldiak asmatzea.

Elkarlana

• Artelanari buruzko informazioa partekatzea.

• Jainkoak Abrahami eginiko deia elkarrekin ikertzea.

• Istorio-komiki bat sortzea.

• Ismaelen historia lantzea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Ikasleek gurasoekin dituzten harremanak aztertzea, haien bizitzako gertaera edo egoera zehatzen 
narrazioaren bidez.

• Beste erlijio batzuen zenbait alderditan sakontzea.

Ebaluazio jarduerak

• Abrahamek gainditu zituen fede probak aztertzea.

• Unitatearen edukiei buruzko galderei erantzutea.

• Kontzeptuen mapa bat osatzea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Irteera liburua eta haren mezua ikastea.
Jainkoa bere herriaz errukitzen dela eta gizakien
sufrimenduak min ematen diola jakitea.
Jainko kristaua Askatzailea dela ulertzea.
Elkartasuna arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako
jarreratzat onartzea.

Irteera liburuko mezua ulertzen du.
Gizakiek Jainkoa beti lagun dutela badaki.
Jainko kristaua Askatzailea dela badaki.
Arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka elkartasuna
balioesten du.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Jainko askatzailea.
Jainkoa beti dago bere herriarekin.
Pazko jaia eta Irteera.

Elkarrizketa bat aztertzea.
Abesti bati buruz hitz egitea.
Bibliako zenbait testu irakurtzea eta
aztertzea.

Sufritzen dutenenganako elkartasuna
adieraztea.
Desberdintasunak balioestea eta
desberdina dena onartzea.
“Ni” ere desberdina naizela onartzea.

3. unitatea: Salbatu nire herria!
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Besteenganako elkartasuna.

• Pertsonen arteko desberdintasunei begirunea.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Ingurune fisikoa ezagutzeko eta harekin elkarreraginean aritzeko gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Hitz gurutzatuetan dagoen mezu ezkutua ebaztea.

• Veronesen lana aztertzea.

• Elkarrizketa bat irakurtzea eta hari buruz hitz egitea.

• Beren lurraldetik alde egin duten pertsonei buruzko ikerketa egitea.

• Abesti baten hitzak aztertzea.

• Kiniela bat osatzea.

• Irteera liburuko zenbait kapitulu irakurtzea.

• Bibliako pertsonaien izenak osatzea eta asmatzea.

• Hiztegia ikastea.

Elkarlana

• Moisesen historia guztion artean lantzea.

• Komiki bat egitea.

• Bibliako egoera bati buruz ikertzea: israeldarrak basamortuan.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Ramses II.aren garaiko Egiptoko historian sakontzea.

• Pazko juduaren esanahia ikertzea.

Ebaluazio jarduerak

• Zenbait ekintza Aginduekin erlazionatzea.

• Aginduak era positiboan idaztea.

• Kontzeptuen mapa bat osatzea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Israelen historian barrena ibilbide laburra egitea.
Jainko kristaua bere herriarekin dagoen Jainkoa dela
ulertzea.
Salbatzailearen promesa aztertzea.
“Jainkoa-gure-artean” promesa bete egin zela ulertzea.
Gabonen benetako esanahia onartzea.

Guztion artean mundu hobea lortu behar dugula
onartzen du.
Israelgo epaileak, erregeak eta profetak nor izan ziren
badaki.
Gabonen benetako esanahiaz jabetzen da.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Egungo munduan dauden
bidegabekeriak eta kontrasteak.
Egungo munduaren hobekuntza:
“Milurteko Helburuak”.
Jainkoaren laguntza eta zintzotasuna
bere herriarentzat: epaileak, erregeak
eta profetak.
Salbatzailearen iragarpena.

Geure munduko kontrasteak eta
egoera bidegabeak aztertzea.
“Milurteko Helburuei” buruzko
gogoeta egitea.
Balioak oinarri dituen publizitate
kanpaina prestatzea.
Israelgo herriaren historiako gertaera
nagusiak ezagutzea.

Mundu justuagoa eraiki nahi izatea.
Gainerakoekin solidarioa izatea.
Gabonez gozatzea: Jainkoa-gure-
artean.

4. unitatea: Zuekin nauzue! Jainkoa gizon egin da
Iraupena: 3 ordu inguru.
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Balioak

• Justizia.

• Besteekiko elkartasuna eta konpromisoa.

• Ospakizun kristauen balioespena.

Oinarrizko gaitasunak

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

• Ingurune fisikoa ezagutzeko eta harekin elkarreraginean aritzeko gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Gargalloren lana lantzea.

• Mezu ezkutu bat ebaztea.

• Bidegabekeria eta kontraste egoerei buruzko gogoeta egitea eta erakusketa bat egitea.

• Hitzak definitzea.

• “Milurteko Helburuak” lantzea eta haiei buruzko horma irudia egitea.

• Letra zopa batean Bibliako pertsonaiak aurkitzea.

• Profeten esaldiak ikertzea eta koadernoan osatzea.

Elkarlana

• Oseasen liburuari buruzko ikerketa egitea guztion artean.

• Artelanari buruzko informazioa partekatzea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Jarduera osagarriak egitea, Gabonak prestatzeko (estalpea prestatzea, gurasoentzako zorion txartelak egi-
tea, ikasgelan apaingarriak jartzea, etab.).

• Ikasle bakoitzak Gabonei buruz duen ikuspegia lantzea.

Ebaluazio jarduerak

• Kontzeptuen mapa bat osatzea.

• Jesusen haurtzaroko gertaerak ordenan jartzea eta gertaera bakoitza dagokion ebanjelariarekin lotzea.

• Bibliako gertaerak eta pertsonaiak irudi batean kokatzea. 

• Bibliako zenbait gertaeratako protagonistak nor diren asmatzea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zenbait keinuk pertsonak identifikatzeko balio dutela
jakitea.
Jesusen ohiko keinuak identifikatzea.
Jesusen keinuetan Jainkoak gizadiarenganako duen
maitasuna dagoela ulertzea. 
Jesusen irakaskuntza nagusiak ezagutzea. 
Jesus Jainkoak Itun Zaharrean egindako promesen
betetzea dela ulertzea.

Jesusen ohiko keinuak ezagutzen ditu.
Jesusek bere keinuekin adierazten duen maitasuna
balioesten du.
Jesusen irakaskuntza nagusiak ezagutzen ditu.
Jesusen bidez, Jainkoak pertsonekin betiko Ituna ezarri
duela onartzen du.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Zenbait keinu esanguratsu.
Jesusen keinu esanguratsuak.
Jesus: Jainkoaren maitasunaren
zeinua.
Jesusen irakaskuntza nagusiak.

Artelan bat aztertzea.
Pertsonak identifikatzen dituzten
zenbait keinu antzematea.
Jesusen keinu esanguratsuenak
hobeto ezagutzea.
Jesusen irakaskuntzak progresiboki
ezagutzea.

Jesusen irakaskuntzak balioestea.
Jesusen keinuak mirestea (eginak eta
esanak).
Jesusek irakatsitako balio nagusiak
betetzea.

5. unitatea: Jainkoak bete egiten du bere hitza
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Maitasuna Jainkoari eta lagun hurkoari.
• Harrera eta barkamena.
• Zintzotasuna.

Oinarrizko gaitasunak

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.
• Ikasten ikasteko gaitasuna.
• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Artelan bat aztertzea.
• Mezu ezkutu bat ebaztea. 
• Zenbait pertsonaren ohiko keinuak aztertzea.
• Jesusen keinu esanguratsuenak ezagutzea.
• Pertsonaia historiko-biblikoak kronologikoki ordenatzea. 
• Bibliako testuak irakurtzea.
• Jesusen hitzak eta esanak lantzea.
• Balizko lagun bati gutun bat idaztea.

Elkarlana

• Jesusen jokabideari buruzko ikerketa egitea taldeka.
• Galdera misteriotsu bati erantzutea eta guztion artean elkarrizketa egitea.
• Jesusi buruzko publizitate kanpaina diseinatzea guztion artean.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Jesusen jokabidea aztertzea, ebanjelioen bidez.
• Jesusen ohiko keinuei buruzko ebanjelioetako pasarteak irakurtzea.

Ebaluazio jarduerak

• Kontzeptuen mapa bat osatzea.
• Jesusen parabolak gogoan izatea.
• Jesusi buruzko publizitate kanpaina bat diseinatzea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Jesusek emakumezko jarraitzaileak eta ikasleak ere izan
zituela jakitea.
Mariak lehenbiziko kristau elkartean izan zuen lekua
ulertzea.
Mariak Elizan duen garrantzia ulertzea.
Elizak Mariari egozten dizkion eskumen nagusiak
ulertzea.

Jesusen emakumezko jarraitzaile nagusiak nor izan ziren
badaki.
Mariak lehenbiziko kristau elkartean izan zuen lekua
ezagutzen du.
Mariak Elizan garrantzi handia duela ulertzen du.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Jesusen emakumezko jarraitzaile
nagusiak ebanjelioan.
Mariak Elizan duen lekua.
Elizak Mariari egozten dizkion
eskumen nagusiak.

Artelan bat aztertzea.
Mariaren omenezko santutegiei eta
Euskal Herriko adbokazio herrikoiei
buruzko ikerketa egitea.
Mariak Jesusen jarraitzaileen artean
duen lekua ezagutzea.
Elizak Mariari egozten dizkion
ezaugarri nagusiak aztertzea.

Mariak Elizan duen garrantzia
balioestea.
Maria eta hark Elizan duen egitekoa
errespetatzea eta mirestea.

6. unitatea: Maria, Ama
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Mariarenganako mirestea.

• Jainkoarenganako konfiantza.

Oinarrizko gaitasunak

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Ingurune fisikoa ezagutzeko eta harekin elkarreraginean aritzeko gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Mariari buruzko artelan bat aztertzea.

• Mezu ezkutu bat ebaztea. 

• Ezagutza ebanjelikoekin lotutako zenbait galderari erantzutea.

• Ebanjelioan agertzen diren emakumeei buruzko ikerketa egitea.

• Mariak Euskal Herrian dituen zenbait adbokazio ordenan jartzea. 

• Mariak dituen izenen esanahia aztertzea. 

• Itun Berriko aipuak irakurtzea.

• Unitatearen edukiarekin lotutako zenbait galderari erantzutea.

Elkarlana

• Elkarrizketa egitea: Maria gurtu edo beneratu egiten dugu?

• Deikundearen margolana aztertzea guztion artean.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Ikasle bakoitzak Mariari buruz duen ikuspegia lantzea. 

• Mariaren irudian sakontzea, ebanjelioen irakurketaren bidez.

Ebaluazio jarduerak

• Kontzeptuen mapa bat osatzea.

• Hizki zopa bat egitea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Mundu hobearen alde lan egiten duten pertsonak eta
erakundeak ezagutzea.
Jesusen Berri Ona ezagutzea: Jainkoaren Erregetza geure
artean da dagoeneko.
Jainkoaren Erregetzaren ezaugarriak ulertzea.
Kristauak Erregetzako langiletzat hartzea.

Mundu hobearen alde lan egiten duten pertsona eta
erakunde batzuk ezagutzen ditu.
Jainkoaren Erregetzaren ezaugarriak ezagutzen ditu.
Kristauak Erregetzako langileak direla ulertzen du.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Mundu justuagoaren alde lan egiten
duten pertsonak eta erakundeak.
Jainkoaren Erregetza.
Jainkoaren Erregetza, Jesusen Berri
Ona.
Erregetzaren ezaugarriak eta
balioak.

Artelan bat aztertzea.
Mundua gaixorik dagoela islatzen
duten berriak aztertzea.
Zenbait bizi-egoera mapa batean
kokatzea.
Bizi osoa gizadiaren alde lanean
eman duten pertsonei buruzko
ikerketa egitea.
Poema bat aztertzea eta
ebanjelioarekin  alderatzea.
Erregetzaren balioak ikertzea.
Giza Eskubideen Adierazpenaren
artikuluak irakurtzea.

Erregetzaren balioak balioestea.
Erregetzaren balio nagusiak giza
eskubide nagusiekin bat datozen
baliotzat hartzea.

7. unitatea: Zure Erregetza justizia eta bakea da
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Giza bizitza eta duintasuna.
• Besteekiko maitasuna.
• Justizia eta elkartasuna.
• Pertsonen arteko berdintasuna.
• Askatasuna.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.
• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.
• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Artelan bat aztertzea.
• Zenbait berri bilatzea eta aztertzea. 
• Mapa bati begiratzea eta bertan gizarte egoerak kokatzea.
• Geure munduari buruzko txostena egitea.
• Mundu hobearen alde lan egiten duten pertsonei buruzko ikerketa egitea.
• Abesti bat entzutea.
• Aitagurearen esaldiren bat azaltzea.
• Koadernoan galderei erantzutea eta esaldiak osatzea.
• Zenbait hitzen esanahia hiztegian bilatzea.
• Testuak aztertzea eta alderatzea.
• Mezu ezkutu bat ebaztea.

Elkarlana

• Guztion artean, parte-hartzea sustatzen duten jarduera originalak antolatzea, giza eskubideen aldeko 
gertaerak eta egun bereziak ospatzeko.

• Ebanjelioko testu bat aztertzea eta egindakoa guztiei aurkeztea.
• Artelan bati buruzko informazioa bilatzea guztion artean.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Ikasle bakoitzak besteei laguntzeko jarrera agertzean sentitzen duenari buruz sakontzea.
• Egungo munduaren egoera aztertzea: gudak, kutsadura, suteak, indarkeria, etab.
• Gaurko zenbait pertsonaiak ikasleentzat irudikatzen dituzten balioei buruzko ikerketa egitea.

Ebaluazio jarduerak

• Erregetzari buruzko esaldiak osatzea.
• Unitatearen edukiarekin lotutako galderei erantzutea.
• Kontzeptuen mapa bat osatzea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Gaizkiaren arazoari zentzuzko azalpena aurkitzea.
Kristauen ustez, Jesusek gaizkiaren aurka egindako
borrokak eta lortutako garaipenak misterio horri zentzua
ematen diotela ulertzea.
Jesusen heriotzaren eta piztueraren esanahiari buruzko
gogoeta egitea.
Gizakiek sortutako gaizkiaren aurka borroka egin behar
dugula onartzea.

Gaizkia eragiten duten munduko egoera batzuk
ezagutzen ditu.
Gaizkiaren aurka borroka egin behar dela onartzen du.
Jesusen piztuerak gaizkiaren aurkako garaipena esan
nahi duela ulertzen du.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Gaizkia munduan.
Gaizkiari erantzuteko moduak.
Jesusen borroka gaizkiaren aurka.
Jesusen piztuera: gaizkiaren gaineko
behin betiko garaipena.

Artelan bat aztertzea.
Munduan gaizkia eragiten duten
arrazoiak aztertzea.
Gaizkiari begirako zenbait jarrera
egiaztatzea.
Jesusen bizitzari, heriotzari eta
piztuerari buruzko gogoeta egitea.
Jesusek gaizkiari ematen dion
esanahia eta haren aurka egiten
duen borroka ulertzea.

Kristauen aukera egiaztatzea eta
hautatzea, gaizkiari begira.
Jesusek gaizkiari begira izan zuen
jarrera nork bere bizitzan izatea.

8. unitatea: Gaizkia munduan
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Gaizkiaren aurkako borrokaren garrantzia.
• Eskuzabaltasuna.
• Elkartasuna eta barkamena.
• Jainkoarenganako konfiantza.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. 
• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.
• Ingurune fisikoa ezagutzeko eta harekin elkarreraginean aritzeko gaitasuna.
• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Artelanei buruzko informazioa bilatzea.
• Istorio bat irakurtzea eta hari buruz hitz egitea.
• Ebanjelioko esaldiak bilatzea eta osatzea.
• Benetako gertaera bat aztertzea.
• San Pauloren esaldiei buruz jardutea.
• Mezu ezkutu bat ebaztea.

Elkarlana

• Jesusen heriotzari eta piztuerari buruzko artelanak ikertzea eta azaltzea.
• Gaizkiaren arazoaren zentzuari buruzko galderei erantzuteko arrastoak lantzea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Egungo heriotzaren kulturari buruzko ikerketa egitea. 
• GKEei buruzko informazioa bilatzea.

Ebaluazio jarduerak

• Kontzeptuen mapa bat osatzea.
• Akrostiko bat egitea.
• Eginak liburuko testu bat irakurtzea eta iruzkina egitea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Jesusen irakaskuntzak zabaldu direla egiaztatzea.
Elizak Jesusen irakaskuntzei jarraitzen diela egiaztatzea.
Eliza Kristoren Gorputz gisa identifikatzea.

Mendekosteko gertaerak ezagutzen ditu.
Eliza Kristoren Gorputza dela onartzen du.
Jesusen mezua nola zabaldu zen ulertzen du.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Etengabe komunikaturik dagoen
mundua.
Mendekoste eguna eta Espirituaren
indarra.
Jesusen mezuaren hedapena.
Eliza, Kristoren Gorputza.

Artelan bat aztertzea.
Mundua etengabe komunikaturik
dagoela aztertzea.
Eredu onak nola transmititzen diren
aztertzea.
Jesusen mezuaren hedapenaren
denborazko ikuspuntua aztertzea.
Eliza Kristoren Gorputza dela
ulertzea.

Elizak Jesusen irakaskuntzak
zabaltzen dituela balioestea.
Eliza Kristoren Gorputza dela
ulertzea eta onartzea.

9. unitatea: Jesusen atzetik
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Lagun hurkoari laguntza.

• Jainkoarenganako konfiantza.

• Besteenganako maitasuna.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Ingurune fisikoa ezagutzeko eta harekin elkarreraginean aritzeko gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Egungo artelan kristau bat ezagutzea eta lantzea.

• Munduan transmititzen diren zenbait elementu zerrendatzea: berriak, gaixotasunak, etab.

• Denboran barrena transmititutako tradizioak bilatzea.

• Transmititzen den ereduren bat aztertzea eta iruzkina egitea.

• Santu kristau batzuek emandako eredua ikertzea. 

• Eginak liburuko testuak irakurtzea, Jesusen Berri Onaren hedapena egiaztatzeko.

• Poema bat lantzea.

• Esaldiak osatzea.

• Mezu ezkutu bat ebaztea.

Elkarlana

• Artelan bat lantzea guztion artean.

• Eredu ona eman duten kristauen bizitza ikertzea eta haien biografia guztioi azaltzea.

• “Erlijio guduei” buruz eztabaidatzea.

• Horma irudien erakusketa egitea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Eliza nola eta non hedatu zen aztertzea. 

• Apostoluen Eginak liburuko ezagutzetan sakontzea.

Ebaluazio jarduerak

• Kontzeptuen mapa bat osatzea.

• Horma irudiak egitea, Jesusen bilaketa adierazteko.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Santiago Bidea ezagutzea.
Jesusen mezuaren berrikuntza ulertzea: gizon eta
emakume berriak.
Gizadi berriaren ezaugarriak aztertzea.
Jesusen mezuaren berrikuntza onartzea.

Santiago Bidea zer den badaki eta ibilbidea ezagutzen
du.
Jesus beste era bateko gizona zela, gizon berri bat zela
ulertzen du.
Jesusen mezuaren berrikuntza antzematen du.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Santiago Bidea: berrikuntza eta fede
bidea.
Jesus, gizon berria.
Jainkoarekin eta besteekin
erlazionatzeko beste modu bat.
Gizadi berriaren ezaugarriak.

Artelan bat aztertzea.
Santiago Bideari buruzko ikerketa
egitea.
Erromes baten egunerokoa aztertzea.
Istorio bati buruz hitz egitea.
Testuak irakurtzea eta iruzkina
egitea.

Gizon eta emakume berrien
ezaugarriak balioestea.
Jesusen jarraitzaileen berrikuntza
egiaztatzea eta haren jarrera eta
bizitza balioestea.

10. unitatea: Gizon eta emakume berriak
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Lagun hurkoarenganako elkartasuna.

• Jainkoarenganako eta pertsonenganako maitasuna.

• Egia.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Artelan bat aztertzea.

• Mezu ezkutu bat ebaztea. 

• Santiago Bidearekin lotutako zenbait elementu erlazionatzea.

• Unitatearen edukiekin lotutako zenbait galderari erantzutea.

• Edukien taula bat osatzea.

• Gutun bat idaztea.

• Santiago Bideari eta erromanikoari buruzko ikerketa egitea.

• Ebanjelioko testuak irakurtzea.

• Bibliako testu bat osatzea.

• Parabola bat lantzea.

Elkarlana

• Artelan bat lantzea guztion artean.

• Bibliako testu bat lantzea guztion artean.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Ikasle bakoitzak gehien estimatzen dituen balioak aztertzea.

• Santiago Bidearen esanahian sakontzea.

Ebaluazio jarduerak

• Testuak irakurtzea eta aztertzea.

• Kontzeptuen mapa bat osatzea.

• Gogoeta pertsonal bat idaztea.

• Hitz gurutzatuak osatzea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Kristautasunak mendebaldeko gizartean duen eragina
egiaztatzea.
Fededunak egungo gizartean kokatzea.
Elizaren zeregina besteei laguntzea dela ulertzea.

Kultura kristauak egungo gizartean duen eragina
ezagutzen du.
Elizaren zeregina besteei laguntzea dela onartzen du.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Kultura kristauaren eragina
gizartean.
Eliza gizon-emakumeen zerbitzura.
Joan Paulo II.aren mezua gazteei.

Artelan bat aztertzea.
Kristauak munduan kokatzea.
Kristautasunak gizartean duen
eragina ikertzea.
Aita Santuak gazteei bidalitako
mezua aztertzea.

Kultura kristaua eta hark gizartean
duen eragina balioestea.
Aita Santuaren mezua ulertzea eta
onartzea.

11. unitatea: Kristauak gaurko munduan
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Gizakien duintasuna.

• Aurrerabidea.

• Herrialde aberatsen eta txiroen arteko elkartasuna.

• Askatasuna.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Autonomia pertsonalerako gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Artelan bat aztertzea.

• Kristautasunaren hedapena mapan kokatzea.

• Kristautasunak gizartean duen eraginaren zenbait adierazpen izendatzea.

• Artelanak eta egileak erlazionatzea.

• Hitzen esanahia hiztegian bilatzea.

• Arazoak antzematea eta irtenbide posibleak proposatzea.

• Parabola bat irakurtzea eta iruzkina egitea.

• Mezu ezkutu bat ebaztea.

Elkarlana

• Artelan bat aztertzea guztion artean.

• Erlijioen arteko harremanari buruzko eztabaida egitea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Joan Paulo II.ari buruzko ikerlana egitea.

• Ikasle bakoitzak Elizari buruz duen ikuspegia lantzea.

Ebaluazio jarduerak

• Zenbait santuren biografia ikertzea.

• Baieztapenak egia ala gezurra diren esatea.

• Kontzeptuen mapa bat osatzea.

• Unitatearen edukiarekin lotutako galderei erantzutea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Kristauek heriotzari eta betiko bizitzari ematen dieten
esanahia ulertzea.
Jesus historiako ardatz eta Jaun gisa aurkeztea.
Bizitzak Jesusen inguruan zentzua eduki dezakeela
jakitea.

Kristauentzat heriotzak duen esanahia ezagutzen du.
Kristauentzat Jesusen bidez heriotzak zentzua duela
onartzen du.
Elizaren ustez Jesus historiaren ardatza dela badaki.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Heriotzari begirako zenbait jarrera.
Jesusek gaizkia eta heriotza
menderatu zituen.
Jesus, historiaren ardatza.
Betiko bizitza: berri ona guztiontzat.

Artelan bat aztertzea.
Testu bati buruzko gogoeta egitea.
Jesusek heriotzari eta betiko bizitzari
buruz emandako mezua irakurtzea.
Ebanjelioko testuak aztertzea.

Bizitzaren eta heriotzaren esanahia
ulertzea, Jesusen bidez.
Jesus historiaren ardatz gisa
balioestea.

12. unitatea: Jesus: historiako Jauna
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Jainkoaren gizadiarenganako maitasuna.

• Jainkoarenganako konfiantza.

Oinarrizko gaitasunak

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Autonomia pertsonalerako eta ekimenerako gaitasuna.

Ikasteko jarduerak

• Artelan bat aztertzea.

• Mezu ezkutu bat ebaztea.

• Testu bat irakurtzea eta hari buruzko gogoeta egitea.

• Hitzen esanahia hiztegian bilatzea.

• Zenbait epitafiori buruz hitz egitea.

• Collage bat egitea.

• Betiko bizitzari buruzko galderak egitea.

• Letra zopan hitzak aurkitzea.

• Ebanjelioko testuak irakurtzea eta iruzkina egitea.

Elkarlana

• Artelan bat lantzea guztion artean.

• Mezu bati buruz hitz egitea eta eztabaidatzea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Ikasle bakoitzak zeruari buruz duen ikuspegian sakontzea.

• Historiako zenbait kulturak heriotzari buruz zer ikuspegi izan duten ikertzea.

• Artean Jesusen irudiak izan duen trataera aztertzea.

Ebaluazio jarduerak

• San Pauloren esaldiei buruzko iruzkina egitea koadernoan.

• Kontzeptuen mapa bat osatzea. 
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