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1. unitatea: Jesusen lagunak
Iraupena: 3 ordu inguru

Lehen Hezkuntzako lehenengo mailako programazioak

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Lagunez ohartzea.
Bakardadearen eta adiskidetasunaren arteko bereizketa
egitea.
Jesusek haurrekin duen harremanaren berri ematea.
Jesusen aipu ebanjelikoa ezagutzea.
Jesus guztion lagun bezala ezagutzea.

Lagunak zaintzearen garrantziaz jabetzea.
Jesus laguna balitz bezala ezagutzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Adiskidetasuna.
Adiskidetasun egoerak entzutea eta
identifikatzea.

Irudiak irakurtzea.
Norberaren adiskidetasun
esperientzia ezagutzea.
Marrazki bat egitea.
Esaldiak egitea.
Abesti bat buruz ikastea.
Irudien bidez adiskidetasunari
buruzko iruzkina egitea.

Adiskidetasuna balioestea.
Jesusen adiskidetasuna ezagutzea.
Desberdintasunak egon arren,
lagunarteko berdintasuna sustatzea.
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Balioak

• Unitate honetan adiskidetasunaren balioa azpimarratzen da, bai haurren arteko adiskidetasuna, bai haurren
eta Jesusen artekoa.

Oinarrizko gaitasunak

• Ikasten ikasteko gaitasuna. 

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

Metodologia

• Adiskidetasun egoerak behatzea eta horri buruz hitz egitea lagunartean.

• Abestiaren leloa kantatzea.

• Kontakizuna entzutea, irakurtzea eta margotzea.

• Adiskidetasun ekintzei buruzko marrazkiak egitea.

• Abestia ikastea, kantatzea eta dantzatzea.

• Ebanjelioko testua ikastea eta margotzea.

• Puzzlea egitea.

Elkarlana

• Lagunekin batera eginiko ekintzei buruzko mimo jolasa egitea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Jesusen lagunak abestia kantatzea, ikasgelako haur guztien izenak aintzat hartuz.

• Kontakizunari buruzko galdera gehiago egitea, irakurritakoaren ulermena finkatzeko.

• Arbelean esaldiak idaztea, Jesusi buruz ikasitakoa adieraziz.

• Kartoi mehean “adiskidetasunaren eskua” marraztea eta ikaskide bati oparitzea.

Ebaluazio jarduerak

• Labirinto bat egitea, Jesusengana daraman bidea agerian utziz.

• Denon arteko eta Jesusenganako adiskidetasunari buruzko esaldiak gogoratzea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Denon arteko maitasuna sustatzea.
Maitasunaren agindua deskubritzea.
Gure esku dagoen neurrian, besteen beharrak asetzea.
Maitasunari buruzko ebanjelioko testua ezagutzea.

Adiskidetasunaren jarrerak identifikatzea.
Samariar onaren ebanjelioko pertsonaia maitasunaren
adibidetzat hartzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Jesusen lagunek elkar maite dute.
Lagunek partekatu egiten dute eta
elkarri laguntzen diote.

Jesusen parabola bat irakurtzea eta
ulertzea.

Maitasuna balioestea.
Beste pertsonekiko interesa izatea.
Jesusen ikaskuntzak estimatzea.

2. unitatea: Jesusek maitatzen erakusten digu
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Unitate honetan berriro lantzen da adiskidetasunaren eta maitasunaren balioa. Talde lana, adiskidetasuna
eta zintzotasuna maitasun eta adiskidetasun zeinuak dira.

Oinarrizko gaitasunak

• Ikasten ikasteko gaitasuna. 

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

Metodologia

• Irudiari behatzea eta bertako lagun onak seinalatzea.

• Esaldietako marren gainetik idaztea.

• Leloa kantatzea.

• Kontakizuna entzutea eta istorioa antolatzea.

• Adiskidetasun ekintza positiboak biribil batez inguratzea.

• Gordetako hitza topatzea.

• Samariar onaren parabola irakurtzea.

• Abestia ikastea eta kantatzea.

Elkarlana

• Ikaslearen liburuan proposaturiko jardueraren bat hautatzea, taldean egiteko.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Lagunek elkarrekin egiten dituzten ekintzei buruzko esaldiak arbelean idaztea eta haiekin jolastea, haurrek
adiskidetasunaren esanahia barnera dezaten.

• Kontakizunari buruzko galdera gehiago egitea, irakurtzeko ulermena finkatzeko.

• Unitateko Bibliako kontakizuna antzeztea.

Ebaluazio jarduerak

• Esaldi bat topatzea.

• Samariar ona seinalatzea.

• Identifikazio txartela egitea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Igandea kristauen jaiegun gisa ezagutzea.
Azken Afariko Bibliako testua ikastea.
Azken Afariko funtsezko mezua ulertzea: maitasuna eta
Eukaristia.
Eukaristia: Jesusen maitasunaren ospakizuna.

Azken Afarian Jesusek eman zuen maitasun mezua
ezagutzea.
Ospakizunen garrantzia ulertzea, batik bat,
Eukaristiarena.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Igandeko jaia.
Igandea, Jesusen jaia.
Eukaristia, Jesus oroitzeko
ospakizuna.

Irudiak interpretatzea.
Ebanjelioko Azken Afariko testua
irakurtzea eta ulertzea.
Norberak eginiko jaien berri ematea.

Igandea kristauen jaiegun gisa
balioestea.
Eukaristiaren ospakizun liturgikoan
parte hartzeko interesa piztea.

3. unitatea: Jesusen jaia
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Unitate honetan bi balio azpimarratzen dira, batetik, jaiaren alaitasuna, eta bestetik, alaitasun hori komuni-
tatean partekatzearen beharra.

Oinarrizko gaitasunak

• Ikasten ikasteko gaitasuna. 

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

Metodologia

• Irudia ulertzea eta horri buruz hitz egitea.

• Esaldia zuzentzea.

• Kontakizuna entzutea.

• Ebakinak itsastea.

• Igandeetan eginiko ekintzak biribil batez inguratzea eta elkarren artean lotzea.

• Azken Afarian Jesusek esandako esaldien gainean hausnartzea eta ikastea.

• Kode sekretua duen esaldia deszifratzea.

• Labirintoko bidea egiten jolastea.

• Igandean eginiko ekintzak idaztea.

Elkarlana

• Jaiei buruz banatuko den karta sortarekin bikoteak egiten jolastea (karta sorta talde lanean egingo da ikas-
gelan bertan).

• Ikaslearen liburuko jardueraren bat taldean egitea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Jaiegunetan eginiko gauza politen zerrenda osatzea eta horien gaineko marrazki bat egitea.

• Kontakizunari buruzko esaldi zuzenak seinalatzea.

• Eukaristia hitzaren esanahia arbelean azaltzea.

• «Igandero desio bat» asmatzen jolastea.

Ebaluazio jarduerak

• Kristauek ospatzen duten igandeari buruzko esaldiak osatzea.

• Maitasunari buruz Jesusek esandako esaldiren bat margotzea.

• Hainbat sinbolo jartzea, dagokien lekuan.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Gabonen esanahi kristaua ulertzea.
Jesusen jaiotzari buruzko Bibliako testua ezagutzea.
Gabonei loturiko elkartasun, bake eta maitasun ekintzak
jasotzea eta ezagutzea.

Gabonen egiazko zentzua ezagutzea: bake eta maitasun
garaia.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Gabonetako jaien esanahiaz
jabetzea.
Jesusen jaiotzari buruzko ebanjelioko
testuaren sarrera egitea.
Lehenengo Gabon gaueko
pertsonaiak ezagutzea.

Gabonei buruzko kontakizuna
entzutea.
Musika entzunaldia egitea.

Gabonetan egin ohi diren ekintzak
aipatzea.
Musika sentsibilitatea lantzea:
Gabon kantak eta musika klasikoa.

4. unitatea: Jesusen jaiotza
Iraupena: 3 ordu inguru.
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Balioak

• Unitate honetan, alaitasun, bake eta maitasun balioak ez ezik, erlijio sentimenduari lotutakoak ere bultzatzen
dira, kristauen ospakizun horren esanahi okerrak zuzendu nahian.

Oinarrizko gaitasunak

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

Metodologia

• Ebakin bat osatzea.

• Gabonei buruz hitz egitea.

• Kontakizuna entzutea eta zer eszenari dagokion aipatzea.

• Gabonei buruzko hitzak osatzea.

• Gabonetako familia eszena marraztea.

• Ebanjelioko narrazio testua irakurtzea eta ulertzea.

• Johann Sebastian Bachen obra bat entzutea.

• Lehenengo Gabon gaueko pertsonaiak ezagutzea.

• Gaboneko sehaska kanta bat kantatzea.

• Gabonetako ekintzak marraztea eta aipatzea.

Elkarlana

• Taldeka, Gabonetako pertsonaiak eta ekintzak identifikatzea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Gabonei buruzko esaldiak osatzea.

• Kontakizunari buruzko esaldiak antolatzea, irakurritakoaren ulermena finkatzeko.

Ebaluazio jarduerak

• Gabonetako balioak laburtzen dituen esaldia margotzea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Jainkoa Aita dela ulertzea.
Jainkoa Aita arduratsu eta sortzaile gisa hautematea.
Jainkoa maitatzea eta berak zu maitatzen uztea.

Gurasoek seme-alabei eginiko maitasun eta zaintza
jarrerak ezagutzea.
Jainkoa pertsonez arduratzen den Aita gisa ezagutzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Mundua Jainkoaren oparia da.
Jainkoak pertsonak maite, zaindu
eta babesten ditu.
Jesusek Jainko arduratsuaren berri
ematen du.

Ipuina eta abestia entzutea.
Ipuina ulertzea.
Ebanjelioko testua irakurtzea.

Jainkoarenganako seme-alaba
sentimenduak adieraztea.
Jainkoaren oparia den bizitzaz
gozatzea.

5. unitatea: Jainkoa gure Aita da
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Seme-alaba maitasuna eta familia arteko zaintza eta maitasun harremanak.

• Jainkoarengan konfiantza izatea, bera baita guztion aita eta zaindaria.

Oinarrizko gaitasunak

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

Metodologia

• Egoera bat marraztea eta esaldi baten marraren gainetik pasatzea.

• Kontakizuna entzutea eta abestia kantatzea.

• Istorioa antolatzea.

• Esaldi erraz bat idaztea.

• Hitz gurutzatua osatzea.

• Jesusen Berri Ona irakurtzea.

• Esaldi bakoitza dagokion ilustrazioarekin lotzea.

• Abestia keinuen bidez ikastea.

Elkarlana

• Pertsonen, animalien eta landareen zaintzari buruzko talde lana egitea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Gurasoak seme-alabak zaintzen ageri diren marrazkiak egitea.

• Kontakizunaren gaineko galderei erantzutea eta esaldiak osatzea, ulermena finkatzeko.

• Ikasgelako kide guztien artean landare bat zaintzea.

Ebaluazio jarduerak

• Gurasoen eta seme-alaben arteko harreman ekintzak adieraztea.

• Esaldi ezkutuaren kodea deszifratzea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Babes eta barkamen egoerak ulertzea.
Jainkoa barkatzen eta babesten duen Aita dela ulertzea.
Artzain Onaren parabola ikastea eta ulertzea.
Besteak babesteko eta barkatzeko jarrera izatea.

Noiz barkatu, eta barkamena noiz eskatu behar den
jakitea.
Jesusek bere parabolen bidez igorri zuen maitasun eta
barkamen mezua ezagutzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Babes eta barkamen egoerak.
Jainkoak beti barkatzen du, Aita ona
delako.
Pertsonek ere barkamena eman eta
eskatzen dugu.

Barkamen egoera bat ulertzea.
Jesusen parabola bat ezagutzea eta
ulertzea.
Ekintza kontrajarriak adieraztea.

Barkamenaren Jainkoa ulertzea eta
onartzea.
Barkatzeko eta barkamena eskatzeko
giza ekintza balioestea.

6. unitatea: Jainkoak beti barkatzen du
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Unitate honetan landutako funtsezko balioa barkamena da. Bere bi aldeak landuko ditugu, hau da, barka-
tzea eta barkatua izatea.

Oinarrizko gaitasunak

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

Metodologia

• Laminaren hainbat ekintzari behatzea.

• Barkamenari buruzko esaldi baten marraren gainetik pasatzea.

• Abestia kantatzea.

• Kontakizuna entzutea eta irakurtzea.

• Barkamen hitzen eta ilustrazioen arteko lotura egitea.

• Artzain Onaren parabola irakurtzea.

• Parabola laburtzen duen esaldia osatzea.

• Ebakinak dagokien lekuan kokatzea eta itsastea.

Elkarlana

• Ekintza onen eta txarren dominoan jolastea.

Aniztasuna anitzat hartzea

• «Ohartzen» jolasean aritzea, horren bidez, ikasleek egunean zehar eginiko ekintza onak ezagutzeko.

• Kontakizunari buruzko galdera berriei erantzutea, irakurritakoaren ulermena finkatzeko.

Ebaluazio jarduerak

• Ekintza zehatzak biribil batez inguratzea.

• Jesusen Jainkoari buruzko hitzak lotzea.

• Ikasitako esaldiei buruzko sinboloak margotzea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Beste erlijio batzuk badirela jakitea.
Erlijio monoteisten izenak eta haien otoitza lekuak
ikastea.
Komunikatzeko hainbat aukera daudela ulertzea.
Otoitza Jainkoarekin harremanetan jartzeko komunikazio
modu bat dela jakitea.

Pertsonen arteko komunikazioaren garrantziaz jabetzea.
Otoitzaren bidez ere Jainkoarekin komunika 
gaitezkeela jakitea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Erlijioak, haien Jainkoen izenak eta
otoitza lekuak.
Komunikatzeko moduak.
Otoitza: Jainkoarekin komunikatzeko
modua.

Aitari otoitz egiten dion Jesus
ezagutzea.
Jesusen otoitz egiteko moduari buruz
hausnartzea: aitagurea.
Erlijio monoteistak aurkeztea.

Jainkoarekiko komunikazioa
balioestea: otoitza.
Beste erlijio batzuk errespetatzea eta
balioestea.

7. unitatea: Jainkoarekin solasean
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Komunikazioa, gizarte harremanetako zutabe gisa, ezinbesteko balioa ez ezik giltzarria ere bada ikasleen 
ikaskuntza aldi honetan.

• Unitate honetan, haurrak Jainkoarekin harremanak nolakoak diren ezagutzen hasiko dira.

• Halaber, beste erlijio edo sinesmen batzuen berri eman, eta haiekiko errespetua landuko da.

Oinarrizko gaitasunak

• Ikasten ikasteko gaitasuna. 

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

Metodologia

• Irudi bat aztertzea.

• Erlijio monoteisten izenak idaztea.

• Ebakinak dagokien lekuan itsastea.

• Abestia kantatzea.

• Kontakizuna irakurtzea eta entzutea.

• Irakurmenari buruzko jarduerak egitea.

• Hainbat kontzeptu gezien bidez lotzea.

• Ebanjelioko testu bat irakurtzea.

• Erantzun zuzena zehaztea.

• Hitz bat idaztea eta margotzea.

• Kontzeptuak eta hitzak lotzea.

Elkarlana

• Hainbat erlijiori buruzko karta xortekin jolastea.

• Taldeka, Jesusen otoitz egiteko lekuei eta moduei buruz hitz egitea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Erlijioei buruzko galderei erantzutea, hipotesiak egitea eta informazio osagarria bilatzea.

• Kontakizunari buruzko galdera berriei erantzutea, irakurritakoaren ulermena finkatzeko.

• Komunikatzeko moduei buruz hitz egitea.

Ebaluazio jarduerak

• Laburpen-esaldia osatzea.

• Hitzak gezien bidez lotzea.

• Kontzeptu-esaldiaren marren gainetik pasatzea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Pazkoako festen esanahiaz jabetzea.
Jesusen Heriotzari eta Piztuerari buruzko oinarrizko
testuak ezagutzea.
Garai liturgiko horretako artelanak aintzat hartzea.

Jesusen bizitzaren historia ezagutzea.
Jesus gurutzean hil zela eta hirugarren egunean piztu
zela jakitea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Aste Santuaren ospakizuna.
Festa horri loturiko adierazpen
artistikoak.
Jesus hil eta piztu egiten da.

Jesusen Heriotzari eta Piztuerari
buruzko ebanjelioko testua ulertzea.
Ilustrazioa arretaz aztertzea.
Jesusen Heriotzaren eta Piztueraren
ebanjelioari buruz hausnartzea.

Kristoren Pazko Misterioa
errespetatzea.
Garai liturgiko horren erlijioko
artelanak aintzat hartzea.

8. unitatea: Piztu da Jesus!
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Jesusen piztuera lantzeak itxaropena eta konfiantza balioak lantzeko aukera ematen digu.

Oinarrizko gaitasunak

• Ikasten ikasteko gaitasuna. 

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

Metodologia

• Ilustrazioari behatzea eta horri buruz hitz egitea.

• Ilustrazioaren zatiak margotzea.

• Kontakizuna entzutea eta ulertzea.

• Testuaren ulermenari buruzko galderei erantzutea.

• Jesusen Pasioaren eta Piztueraren pasarte nagusiak irakurtzea. 

• Arte koadroa osatzea ebakinen laguntzaz.

• Musika sakroko obra bat entzutea.

• Musikako obraren izenburua eta egilearen izena marraztea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Aste Santuari buruzko solasaldia egitea.

• Kontakizunari buruzko hainbat baieztapen egia ala gezur diren esatea, irakurritakoaren ulermena finkatzeko.

• Jesusen Pazkoaren uneak adierazten dituzten ilustrazioak bilatzea.

Ebaluazio jarduerak

• Ilustrazio guztien artetik erantzun zuzena adieraztea.

• Erantzun zuzen bakoitzean sinbolo bat margotzea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Jainkoa Aita Sortzaile modura ezagutzea, Bibliako testua
ezagututa.
Ditugun gauza ororengatik eskerrak ematea, Jainkoak
emandako opariak direlako.
Natura zaintzea.

Jainkoa Sortzaile gisa ezagutzea.
Pertsonek kreazioa zaindu behar dutela jakitea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Jainkoa Sortzaile gisa ezagutzea.
Natura zaintzeko eta errespetatzeko
beharra azpimarratzea.
Jainkoari natura zaintzen laguntzea.

Kontakizunak entzutea eta ulertzea.
Erantzun zuzenak aukeratzea.

Natura zaintzea.
Eskerrak ematea, naturaz gozatzeko
aukera izateagatik.

9. unitatea: Errespetatu egiten dugu kreazioa
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Natura zaintzea eta errespetatzea.

• Jasotako ondasunengatik eskerrak ematea.

Oinarrizko gaitasunak

• Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

Metodologia

• Ilustrazioari behatzea eta horri buruz hitz egitea.

• Kreazioaren zenbait alderdi zehaztea, biribil batez inguratzea eta margotzea.

• Abestia ikastea, entzutea eta kantatzea.

• Kontakizuna entzutea eta ulertzea.

• Labirintoan bide egokia bilatzea.

• Naturan desegokiak diren jarrerak adieraztea.

• Kreazioaren kontakizuna irakurtzea.

• Irakurmen jarduerak egitea.

• Natura zaintzeko ekintzak azpimarratzea.

Elkarlana

• Unitateko kontakizunen irakurketa eta jarduerak denon artean egitea.

• Ikaslearen liburuan proposaturiko hainbat jarduera taldean egitea.

• Kreazioaren egunei buruzko jolasa egitea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Kontakizunari buruzko galderak egitea, irakurritakoaren ulermena finkatzeko.

• Ikasleek natura zaintzeko dituzten moduei buruz hitz egitea. 

Ebaluazio jarduerak

• Ebakinak leku egokian jartzea.

• Unitatea laburtzeko esaldia apaintzea.

• Keinuen laguntzaz kantatzea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Haurrek izaten dituzten aldaketez jabetzea.
Talentuen Parabola ezagutzea eta ulertzea.
Nork bere ezaugarriak ezagutzea eta ulertzea.
Nork bere ezaugarriak garatzea.
Jainkoari eskerrak ematea, garen bezalakoak izateagatik.
Pertsonen arteko desberdintasunak onartzea.

Bakoitzaren ezaugarri onak ezagutzea eta horiek
bultzatu behar direla jakitea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Pertsonaren baitan gertatzen diren
aldaketak ezagutzea.
Nork bere ezaugarriak ezagutzea.
Norberaren ezaugarriak garatzeari
buruzko Jesusen mezua. 

Nork bere aldaketak ikustea eta
onartzea.
Hainbat testu irakurtzea eta ulertzea.
Pertsonen ezaugarriak aintzat
hartzea.

Eskerrak ematea, nork bere izaera
duelako.
Besteak onartzea.

10. unitatea: Handitzen goaz
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Nork bere burua onartzea eta besteekiko errespetua izatea.

• Desberdina izateak dakarren aberastasunaren berri ematea.

Oinarrizko gaitasunak

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

Metodologia

• Ilustrazioari behatzea eta horri buruz hitz egitea.

• Aldaketa pertsonalak adieraztea eta marraren gainetik pasatzea.

• Abestia entzutea eta kantatzea.

• Kontakizuna entzutea eta irakurmen jarduerak egitea.

• Nork bere ezaugarriak biribil batez inguratzea.

• Talentuen parabola irakurtzea.

• Esaldi bat antolatzea Jesusen mezua aurkitzeko.

Elkarlana

• Liburuko jarduerak bakarka egin beharrean taldeka egitea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Adin horretan egiten ahal dituzten ekintzekin mimika jolasak egitea.

• Kontakizunari buruzko galderak egitea, irakurritakoaren ulermena finkatzeko.

• Unitatean aurkeztutako parabola antzeztea.

• Amabirjinari gutuna idaztea, hazi diren ezkero, egiten ahal dituzten gauza berriak azalduz.

Ebaluazio jarduerak

• Hitzak dituzten ebakinak itsastea.

• Marrazkia margotzea.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Jesusen jarraitzaileek bera bezalakoak izan nahi dutela
jakitea.
Garrantzitsuena elkar maitatzea eta laguntzea dela
jakitea.
Jesusek besteentzako eginiko hainbat ekintzaren berri
izatea.
Besteei laguntzeko jarrerak lantzea.

Jesusen antza izateko jarraitu beharreko bidea
ezagutzea.
Santuen bidez, jarraitu beharreko portaera ereduak
ezagutzea. 

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Kristauen berezko jarrerak ezagutzea:
maitasuna.
Jarraitzaileek Jesus zergatik
imitatzen duten jakitea.

Ebanjelioko hainbat testu eta
kontakizun irakurtzea.
Hainbat portaeraren artean
aukeratzea.

Besteekiko portaera egokia
balioestea.

11. unitatea: Jesus bezalakoak izaten ikasten dugu
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Unitate honetan, anaitasuna eta besteekiko maitasuna bultzatzen dira, Jesus eta Santuak jarraitu beharreko
eredutzat hartuz.

Oinarrizko gaitasunak

• Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

Metodologia

• Ilustrazioari behatzea.

• Ekintzak zehaztea eta kontzeptuak berrikustea.

• Abesti egokia entzutea eta kantatzea.

• Kontakizuna entzutea eta irakurtzea.

• Jesusen mirari bat irakurtzea.

• Hainbat portaera positibo idaztea.

• Jesusen ekintzei buruzko esaldiak osatzea eta marraren gainetik pasatzea.

Elkarlana

• Unitatearen kontakizunak taldeka lantzea. Taldeka galderak egitea eta erantzutea.

• Ikasleen izen bera duten santuen bizitzak aztertzea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Gezien bidez egoera errealak eta horien aurrean egin beharreko ekintzak lotzea. Ikasleek Jesusen lagun batek
nola jokatuko lukeen bereizi beharko dute. 

Ebaluazio jarduerak

• Asmakizunak ebaztea eta esaldiak osatzea.

• Ebakinak itsastea dagokien lekuan, Jesusen lagunak seinalatuz.
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Kristauak betirako jai batean parte hartzera deituta
daudela jakitea.
Jai nagusiak aipatzea.
Jaietako elementuen berri izatea.
Jaiak aintzat hartzea.

Jaien garrantzia ezagutzea.
Jainkoaren jaira gonbidatuta gaudela jakitea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Jaien esanahia eta ospakizuna
ezagutzea.
Jaietan erabili ohi diren bitartekoak
ezagutzea.
Jai kristau nagusien berri izatea.
Jainkoak betirako jai batera deitu
gaituela jakitea. 

Hainbat testu irakurtzea eta
entzutea.
Irakurritakoa ulertzeko jarduerak
egitea.
Jaiak idaztea eta ordenatzea.
Musika obra bat entzutea.

Jaiak balioestea.
Betirako jaiaren ezaugarriak eta hura
prestatzeko balioak aintzat hartzea.

12. unitatea: Jainkoak gonbidatzen gaitu
Iraupena: 3 ordu inguru
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Balioak

• Unitate honetan jaiekiko errespetua eta horien balioespena sustatzen da; izan ere, jaiak komunitateak 
sentitzen duena adierazteko eta komunitatea elkartzeko zeinutzat hartzen dira.

Oinarrizko gaitasunak

• Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.

• Ikasten ikasteko gaitasuna.

• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.

• Giza eta arte kulturarako gaitasuna.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

Metodologia

• Ilustrazioari behatzea eta jaietako elementuak seinalatzea.

• Ilustrazioari behatzea eta horri buruzko iruzkinak egitea.

• Kontakizuna entzutea eta haren sintesia irakurtzea.

• Irakurmen jarduerak egitea.

• Jai motak zehaztea.

• Jesusen parabola irakurtzea.

• Jesusen jaira joateko elementuak aukeratzea.

• Erlijio musika obra bat entzutea: Vivaldiren Aintza

Elkarlana

• Ebanjelioko parabola antzeztea.

Aniztasuna aintzat hartzea

• Ikasturtean ezagututako jaiak eta haien ezaugarriak gogoratzea.

• Jainkoari egingo lizkioketen opariei buruz hitz egitea.

Ebaluazio jarduerak

• Jai motak idaztea.

• Jai kristauak ordenatzea.

• Esaldiak osatzea.
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