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Egokitzapen unitatea  
 
Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 

Ea ulertzen dituen helduen mezuak. Ipuina: 
03. lam. 

Ea entzuten eta ulertzen duen aginduetako eta ipuinetako informazioa 
ahoz ematen zaionean, bai eta testu euskarriek ematen duten ikus 
informazioa ere, eta ea bereizten dituen haietako elementu 
adierazgarri eta esanguratsuenak. 

Ea ipuin eta narrazioak gozatzen eta arretaz 

entzuten dituen. 

Ipuina: 
03. lam. 

Ea pixkanaka hiztegi egokia erabiltzen eta aberasten duen, espazioen, 
uneen, egoeren eta pertsonen deskribapen xumeak egiteko. 

Ea ezagutzen duen ikastetxearekin eta 
ikasgelarekin lotutako hiztegia, eta ea 
erabiltzen duen esaldi arruntetan. 

Lan proiektua 
Horma irudia 
Koadernoa: 06. lam. 

Ea buruz ikasten dituen olerkiak, abestiak eta esaerak, eta ea 
errezitatzen edo abesten dituen. 

Ea Nubaris abestia abesten duen eta ikasi 
duen. 

Abestia 

Ea behar bezala aipatzen dituen bere izena 

eta ikaskideenak. 

Koadernoa: 01., 02., 04. lam. 
Lankidetza tailerra 
Lankidetza jolasak 

Ea irakurtzen, ulertzen eta idazten dituen bere izena eta bere hurbileko 
ingurunearekin eta bizipenekin lotutako hitz eta esaldi garrantzitsu 
batzuk.  

Ea egiten dituen zirriborroak, modu 
kontrolatuan. 

Koadernoa: 05. lam. 

Matematikarako gaitasuna 
Ea identifikatzen dituen, zenbait testuinguru eta egoeratan, objektuen, 
pertsonen eta animalien zenbait ezaugarri, hala nola kolorea, testura, 
forma eta beste ezaugarri batzuk. 

Ea bereizten eta erabiltzen duen kolore urdina. Koadernoa: 05. lam. 

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna  
Ea bereizten eta identifikatzen dituen 

ikasgelako objektuak. 

Koadernoa: 06., 07., 08. lam. Ea ezagutzen dituen hurbileko ingurunea eta bertako pertsonak eta 
objektuak. 

Ea ezagutzen dituen ikastetxeko helduak eta 

ikaskideak. 

Koadernoa: 06. lam. 
Lankidetza tailerra 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 
Ea helduekiko eta ikaskideekiko begirunezko jarrera erakusten duen, 
zenbait testuingurutan. 

Ea ikaskideak agurtzen dituen. Koadernoa: 04. lam. 

Ea badakien bizikidetza arauen berri, eta ea onartzen eta betetzen 
dituen, jokabide ezegokia izateak zer ondorio dituen aintzat hartuta. 

Ea garatzen dituen higiene eta ordena 
ohiturak. 

Koadernoa: 07., 08. lam. 

Ea ari den ikasten lankidetzan lan egiten, 

Pilota tailerrean parte hartuz. 

Lankidetza tailerra Ea pixkanaka ikaskideekin lankidetzan jarduten duen, taldekako 
jarduerak prestatzeko eta garatzeko. 

Ea parte hartzen duen taldekako jarduera 
plastikoetan. 

Koadernoa: 02. lam. 

Giza eta arte kulturarako gaitasuna 
Ea erabiltzen dituen gorputza, hizkuntza, musika eta artea, emozioak, 
bizipenak eta sentimenduak adierazteko. 

Ea gozatzen duen taldekako antzezpenekin: 
koreografiekin eta dantzekin.  

Abestia 

Ea ulertzen eta egiten dituen lan plastikoak, askotariko teknikak eta 
materialak erabiliz, ea ahaleginez aritzen den, eta ea balio estetikoak 
zaintzeko sentsibilitatea erakusten duen (konposizioa, koloreak, 
formak). 

Ea esperimentatzen duen hatz margoekin eta 
hatz markak estanpatzeko teknika 
plastikoarekin.  

Koadernoa: 02., 04., 
05., 07., 09. lam. 

Ikasten ikasteko gaitasuna 
Ea inguruko mundua ezagutzeko behatzen, miatzen eta 
esperimentatzen duen. 

Ea orientatzen den ikastetxeko eremuetan.  Koadernoa: 06. lam. 

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 
Ea egiten dituen lekualdatzeak, geldialdia eta 

mugimendua kontrolatuz. 

Psikomotrizitatea:  
1., 2. saioak 

Ea bere gorputza ezagutzen duen eta gero eta modu eraginkorragoan 
kontrolatzen eta erabiltzen duen, eguneroko bizitzako zereginak egiteko. 

Ea garatzen dituen manipulazio xeherako 
trebetasunak. 

Koadernoa: 10. lam. 

Ea garatzen dituen bere ongizatea eta besteena dakarten ohiturak. Ea parte hartzen duen Ilaran goaz jolasean, 
autoestimua eta lankidetza garatzeko. 

Lankidetza jolasak 

Ea zeregin berriak gogoz egiten dituen, bere gaitasunei egokituz. Ea autonomiaz moldatzen den ikastetxean. Koadernoa: 07., 08. lam. 
Ea bere emozioak eta besteenak bereizten dituen, eta ea lotzen dituen 
bizipenekin. 

Ea bereizten eta adierazten dituen norberaren 
emozioak eta sentimenduak eta besteenak. 

Ipuina 

Ea garatzen dituen autokontzeptua eta autoestimua. Ea parte hartzen duen Etxean dugu txoria 
jolasean, autoestimua garatzeko. 

Lankidetza jolasak 
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1. unitatea: Besarkadak eta laztanak 
 
Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 

Ea erantzuten dien Musuen giltza ipuinari 
buruzko galdera errazei. 

Ipuina 

Ea ipuinak eta narrazioak gozatzen eta arretaz 
entzuten dituen. 

Ipuina 
Literatura baliabideak 

Ea entzuten eta ulertzen duen aginduetako eta ipuinetako informazioa 
ahoz ematen zaionean, bai eta testu euskarriek ematen duten ikus 
informazioa ere, eta ea bereizten dituen haietako elementu 
adierazgarri eta esanguratsuenak. 

Ea badakien postontziko plaka testu euskarri 
bat dela. 

Koadernoa: 15. lam. 

Ea pixkanaka hiztegi egokia erabiltzen eta aberasten duen, espazioen, 
uneen, egoeren eta pertsonen deskribapen xumeak egiteko. 

Ea badakien eta esaldi arruntetan erabiltzen 
duen familiarekin, etxearekin eta etxeko 
objektuekin lotutako hiztegia. 

Lan proiektua 
Horma irudia 
Informazio liburua 
Irudien galeria 
Ahozko hizkuntza 
Irakurketa programa 
Koadernoa: 02., 10. lam. 
Nub@rijolasak CDa  

Ea ideiak, sentimenduak eta gertaerak egoki adierazten eta 
interpretatzen dituen, zenbait testuingurutan, bere jokabidea 
erregulatzeko. 

Ea sentimenduak, nahiak eta ideiak adierazten 
dituen, ahozko hizkuntzaren bidez. 

Lan proiektua 
Ahozko hizkuntza 
Ipuina 

Ea ari den garatzen artikulazio trebetasunak, 
soinuak ekoizteko. 

Ahozko hizkuntza Ea zenbait solaskiderekin jardutean adierazpen egokia erabiltzen 
duen, keinuak eta gorputz mugimendua behar bezala baliatuz, eta ea 
informazio trukea zuzen egiten duen. Ea parte hartzen duen kontzientzia fonologikoa 

garatzeko jardueretan, hitzen soinua dagokien 
irudiekin lotuz. 

Kontzientzia fonologikoa 

Ea identifikatzen dituen proiektuetako, ipuinetako, marrazkietako, 
argazkietako eta abarretako eduki nagusiak.  

Ea postontziaren plakan elementu eta eduki 
garrantzitsuenak identifikatzen dituen. 

Koadernoa: 15. lam. 

Ea buruz ikasten dituen olerkiak, abestiak eta esaerak, eta ea 
errezitatzen edo abesten dituen. 

Ea ikasi duen Hotz, hotz abestia, keinuz eta 
mugimenduz lagunduta. 

Abestia 



Nubaris Dimentsioa – Bigarren zikloa      © Ibaizabal 
 

 

Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 
Ea piktogramak erabiliz esaldiak irakurtzen eta egiten dituen, zeregin 
bakoitzerako komunikazio beharrak aintzat hartuta. 

Ea esaldi soilak osatzen dituen, piktogramak 
eta hiztegi txartelak erabiliz. 

Irakurketa programa 
Lankidetza tailerra 
Koadernoa: 10. lam. 

Ea ongi ahoskatzen dituen bere izena eta 
inguru hurbileko senitartekoen izenak. 

Ahozko hizkuntza 
Lankidetza jolasak 

Ea gero eta trazu zehatzagoak egiten dituen, 
idatzizko hizkuntzarako bidean. 

Koadernoa: 03., 07., 11., 17., 
21. lam. 
Fotokopiatzekoa 5 

Ea irakurtzen, ulertzen eta idazten dituen bere izena eta bere hurbileko 
ingurunearekin eta bizipenekin lotutako hitz eta esaldi garrantzitsu 
batzuk.  

Ea begien eta eskuaren arteko koordinazioa 
lortzen duen, trazu bertikalak eta horizontalak 
egitean. 

Koadernoa: 03., 07., 11., 17., 
21. lam. 
Fotokopiatzekoa 5 

Matematikarako gaitasuna 

Ea zenbakiak identifikatzen dituen eta dagokien kantitatearekin lotzen 
dituen. 

Ea identifikatzen duen bat zenbakia eta ea 
haren grafia egiten duen. 

Koadernoa: 05., 09., 22. lam. 
Fotokopiatzekoa 1 

Ea bereizten dituen inguruan zenbait forma eta irudi geometriko.  Ea identifikatzen duen zirkulu forma. Koadernoa: 20. lam. 
Fotokopiatzekoa 4 

Ea bereizten eta erabiltzen dituen zenbait 
zenbatzaile: bat/asko. 

Koadernoa: 16., 24. lam. 
Fotokopiatzekoa 2 

Ea egoki erabiltzen dituen, zenbait egoeratan, kantitatea adierazten 
duten oinarrizko zenbatzaileak eta tamaina adierazten duten oinarrizko 
izenondoak, bai eta espazio eta denbora kontzeptuak ere.  Ea bereizten dituen espazio kokapenak: 

barruan/kanpoan. 
Koadernoa: 18., 24. lam. 
Fotokopiatzekoa 3 

Ea identifikatzen eta erabiltzen duen kolore 
gorria. 

Koadernoa: 06., 24. lam. 
Nub@rijolasak CDa  
Plastikako lam.: taldekakoa 

Ea identifikatzen dituen, zenbait testuinguru eta egoeratan, objektuen, 
pertsonen eta animalien zenbait ezaugarri, hala nola kolorea, testura, 
forma eta beste ezaugarri batzuk. 

Ea bereizten dituen objektuen ezaugarriak: 
hotza/beroa. 

Koadernoa: 13. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna  

Ea badakien zein diren familiako kideak eta 
zein den bere lekua haien artean. 

Koadernoa: 02., 08. lam. 
Kontzeptu mapa 
Nub@rijolasak CDa  
Lan proiektua 

Ea identifikatzen dituen etxeko gelak eta 
haietako objektuak. 

Lan proiektua 
Horma irudia 
Informazio liburua  
Koadernoa: 02., 12. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea ezagutzen dituen hurbileko ingurunea eta bertako pertsonak eta 
objektuak. 

Ea identifikatzen dituen familia giroko jarduera 
batzuk. 

Lan proiektua 
Koadernoa: 19. lam. 
Ipuina 

Ea hautematen eta bereizten dituen 
sentsazioak: hotza/beroa. 

Koadernoa: 13. lam. Ea egoki lotzen duen zentzumen organo bakoitza dagokion funtzioarekin, 
zenbait motatako esperientziatan (familiakoak, eskolakoak, gizartekoak, 
naturakoak). Ea bereizten dituen etxeko eguneroko 

objektuen soinuak. 
Koadernoa: 23. lam. 
Nub@rijolasak CDa  
Ahozko hizkuntza 
Ipuina 

Ea kontuz aritzen den objektu arriskutsuekin edota animaliak edo 
landareak ukitzean, arriskuak prebenitzeko. 

Ea kontuz ibiltzen den etxetresna 
arriskutsuekin. 

Koadernoa: 14. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea identifikatzen dituen ingurune hurbilean gertaera garrantzitsuak eta 
elementu adierazgarriak: langileak, hiriko elementuak, gizarte taldeak, 
naturako objektuak, etab. 

Ea badakien zer lanbide daukan familiako kide 
bakoitzak. 

Koadernoa: 8. lam. 

Ea badakizkien eta ulertzen dituen bizitza antolatzeko denbora nozioak 
(denbora kontzeptuak, urtaroak, asteko egunak, etab.). 

Ea baduen interesa eta parte hartzen duen 
inguruneko jardueretan: udazkena. 

Lan proiektua 
Horma irudia: udazkena 
Udazkenaren 1., 2., 3., 4. lam. 

Ea arduratzen den etxea, eskola eta natura ingurunea garbi edukitzeaz 
eta zaintzeaz. 

Ea laguntzen duen etxean jostailuak jasotzen. Koadernoa: 04. lam. 
Nub@rijolasak CDa  

Ea garatzen dituen bizirik irauteko eta osasunerako oinarrizko ohiturak: 
arropa egokiak erabiltzea, elikadura, etab. 

Ea identifikatzen dituen udazkenerako egokiak 
diren arropak. 

Lan proiektua  
Horma irudia: udazkena 
Udazkenaren 4. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna 
Ea ordenagailua eta oinarrizko periferikoak trebetasunez erabiltzen 
dituen, hainbat helburutarako. 

Ea hasi den ordenagailua erabiltzen.  IKTen tailerra ikaslearentzat 

Ea bereizten dituen zenbait ordenagailu motaren atalak eta osagarriak. Ea identifikatzen dituen ordenagailuaren 
pantaila, teklatua, PUZa eta sagua. 

IKTen tailerra ikaslearentzat 

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 
Ea badakien bizikidetza arauen berri, eta ea onartzen eta betetzen 
dituen, jokabide ezegokia izateak zer ondorio dituen aintzat hartuta. 

Ea badakien etxeko zer zereginetan lagundu 
dezakeen eta ea badakien bizikidetzarako 
arauen berri. 

Lan proiektua 
Horma irudia 
Koadernoa: 02., 04. lam. 
Nub@rijolasak CDa  

Ea balioesten dituen gizarteko askotariko ohiturak eta balioak, bai eta 
gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna ere. 

Ea baduen interesa eta parte hartzen duen 
inguruneko jardueretan: Adinekoen Eguna. 

Tailerra: Egun berezia 1 

Ea arretaz entzuten duen hitz egiten diotenean, eta ea bere ideiak 
adierazten dituen eta besteenak errespetatzen dituen. 

Ea ongi onartzen dituen gainerakoek bere 
sorkuntza plastikoei buruz dituzten iritziak. 

Plastikako lam.: bakarkakoa, 
taldekakoa, artea 
Udazkenaren 1., 2., 3., 4. lam. 
Tailerra: Egun berezia  1 

Ea ari den ikasten lankidetzan lan egiten, 
Esaldiak piktograma bidez irakurtzen eta 
egiten tailerrean parte hartuz. 

Lankidetza tailerra Ea pixkanaka ikaskideekin lankidetzan jarduten duen, taldekako 
jarduerak prestatzeko eta garatzeko. 

Ea parte hartzen duen taldekako jarduera 
plastikoetan. 

Lan proiektua 
Lankidetza tailerra 
Plastikako lam.: taldekakoa 
Lankidetza jolasak 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Giza eta arte kulturarako gaitasuna 

Ea bereizten eta aztertzen duen Mary Cassatt-
en Ama eta semea margolana. 

IrudimenArtea Ea ezagutzen dituen ondare unibertsala osatzen duten kultura eta arte 
adierazpen batzuk, eta ea balioesten eta errespetatzen dituen. 

Ea aktiboki parte hartzen duen musika piezak 
entzuten. 

Audioak 

Ea gozatzen duen sorkuntza artistikoko lanak 
eginez. 

Plastikako lam.: bakarkakoa, 
taldekakoa, artea 
Udazkenaren 1., 2., 3., 4. lam. 
Tailerra: Egun berezia 1 

Ea jarduten duen papera zimurtzeko eta 
itsasteko teknika plastikoekin. 

Koadernoa: 04., 18. lam. 
Plastikako lam.: bakarkakoa, artea 
Udazkenaren 1. lam. 

Ea ulertzen eta egiten dituen lan plastikoak, askotariko teknikak eta 
materialak erabiliz, ea ahaleginez aritzen den, eta ea balio estetikoak 
zaintzeko sentsibilitatea erakusten duen (konposizioa, koloreak, 
formak). 

Ea probatzen duen hatz margoek 
estanpazioak egiteko zer aukera ematen 
dituzten. 

Koadernoa: 05., 16., 19. lam. 
Plastikako lam.: taldekakoa, artea 

Ea soinuak eta isiltasuna bereizten dituen. Soinuak bereiztea 
Koadernoa: 23. lam. 

Ea gustura parte hartzen duen taldekako 
antzezpenetan. 

Gorputz eta musika adierazpena 

Ea hasi den ikasten erritmoari nola jarraitu. Gorputz adierazpena eta 
mugimendua 
Abestia 

Ea erabiltzen dituen gorputza, hizkuntza, musika eta artea, emozioak, 
bizipenak eta sentimenduak adierazteko. 

Ea familia egoerak imitatzen dituen. Lan proiektua 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Ikasten ikasteko gaitasuna 

Ea inplikatzen den eta parte hartzen duen 
Ipuinen etxea lan proiektuko jardueretan. 

Lan proiektua Ea hautatzen eta antolatzen duen informazioa, kontuan hartuta 
ezaugarriak eta kategoriak. 

Ea ezkerretik eskuinera irakurtzen duen. Irakurketa programa 
Lankidetza tailerra 
Koadernoa: 10. lam. 

Ea jabetzen den zer dakien eta zer ikasi behar duen. Ea baduen interesa Kax-kax! Sartu nahi al 
duzu? informazio liburuan. 

Informazio liburua 

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 
Ea garatzen dituen gorputz mugimenduak: 
azkar/poliki. 

Psikomotrizitatea: 
1. saioa 

Ea bereizten duen jardueraren eta 
atsedenaren artean. 

Psikomotrizitatea: 
1. saioa 

Ea bere gorputza ezagutzen duen eta gero eta modu eraginkorragoan 
kontrolatzen eta erabiltzen duen, eguneroko bizitzako zereginak egiteko. 

Ea identifikatzen dituen espazio kokapenak: 
barruan/kanpoan. 

Psikomotrizitatea: 
2. saioa 

Ea arduraz jokatzen duen eguneroko bizitzako egoera arriskutsuetan. Ea identifikatzen dituen etxetresna 
arriskutsuak. 

Koadernoa: 14. lam. 

Ea parte hartzen duen Herrixkako festa 
jolasean, denen arteko lankidetza hobetzeko. 

Lankidetza jolasak Ea garatzen dituen bere ongizatea eta besteena dakarten ohiturak. 

Ea parte hartzen duen Txiki, txiki, txikia 
jolasean, taldeko bizikidetza hobetzeko. 

Lankidetza jolasak 

Ea bere emozioak eta besteenak bereizten dituen, eta ea lotzen dituen 
bizipenekin. 

Ea adierazten dituen besteekiko maitasun eta 
txera emozioak. 

Ipuina 

Ea garatzen dituen autokontzeptua eta autoestimua. Ea autoestimua lantzen duen, maitasunezko 
adierazpenetan. 

Ipuina 
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2. unitatea: Bizkotxo usaina 
 
Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 

Ea Mandarina zaporedun Klementina ipuinari 
buruzko galdera errazei erantzuten dien. 

Ipuina Ea entzuten eta ulertzen duen aginduetako eta ipuinetako informazioa 
ahoz ematen zaionean, bai eta testu euskarriek ematen duten ikus 
informazioa ere, eta ea bereizten dituen haietako elementu 
adierazgarri eta esanguratsuenak. 

Ea badakien otordu bateko menua testu 
euskarri bat dela. 

Koadernoa: 15. lam. 

Ea bere burua deskribatzen duen, hiztegi 
egokia erabiliz. 

Ahozko hizkuntza Ea pixkanaka hiztegi egokia erabiltzen eta aberasten duen, espazioen, 
uneen, egoeren eta pertsonen deskribapen xumeak egiteko. 

Ea gorputzarekin eta gorputzaren higiene eta 
elikadura premiekin lotutako hiztegia esaldi 
arruntetan erabiltzen duen. 

Lan proiektua 
Horma irudia 
Ipuina 
Informazio liburua 
Irudien galeria 
Koadernoa: 02., 10. lam. 

Ea sentimenduak eta laguntza premiak argi 
eta modu ulerkorrean adierazten dituen. 

Ipuina 
Ahozko hizkuntza 

Ea ideiak, sentimenduak eta gertaerak egoki adierazten eta 
interpretatzen dituen, zenbait testuingurutan, bere jokabidea 
erregulatzeko. Ea gustuak eta lehentasunak adierazten 

dituen, ahozko hizkuntzaren bidez. 
Lan proiektua 
Ipuina  
Koadernoa: 01. lam. 

Ea aho soinuak identifikatzen, ezagutzen eta 
egiten dituen.  

Ahozko hizkuntza 

Ea artikulazio trebetasunak garatzen dituen, 
ahoskera hobetzeko. 

Ahozko hizkuntza 

Ea zenbait solaskiderekin jardutean adierazpen egokia erabiltzen 
duen, keinuak eta gorputz mugimendua behar bezala baliatuz, eta ea 
informazio trukea zuzen egiten duen. 

Ea kontzientzia fonologikoa garatzeko 
jardueretan parte hartzen duen eta esaldi 
bateko hitzak identifikatzen dituen. 

Kontzientzia fonologikoa 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 
Ea jarduten duen biribilekoetan eta hizketaldietan landutako gaiei 
buruz, ea egiten dituen ekarpenak, eta ea ari den pixkanaka ideiak 
ordenatuta eta argi azaltzen. 

Ea hizketaldietan ekimenez parte hartzen 

duen. 

Lan proiektua 
Ipuina 
Informazio liburua 
Ahozko hizkuntza 

Ea identifikatzen dituen proiektuetako, ipuinetako, marrazkietako, 
argazkietako eta abarretako eduki nagusiak.  

Ea identifikatzen dituen otordu bateko menuan 
elementu eta eduki garrantzitsuenak. 

Koadernoa: 15. lam. 

Ea buruz ikasten dituen olerkiak, abestiak eta esaerak, eta ea 
errezitatzen edo abesten dituen. 

Ea ikasi duen Bost zentzumenak abestia, 
keinuz eta mugimenduz lagunduta. 

Abestia 

Ea piktogramak erabiliz esaldiak irakurtzen eta egiten dituen, zeregin 
bakoitzerako komunikazio beharrak aintzat hartuta. 

Ea esaldi soilak osatzen dituen, piktogramak 
eta hiztegi txartelak erabiliz. 

Irakurketa programa 
Koadernoa: 10. lam. 

Ea irakurtzen, ulertzen eta idazten dituen bere izena eta bere hurbileko 
ingurunearekin eta bizipenekin lotutako hitz eta esaldi garrantzitsu 
batzuk.  

Ea begien eta eskuaren arteko koordinazioa 
lortzen duen, trazu bertikal eta horizontalak 
konbinatuta egitean. 

Koadernoa: 03., 07., 
11., 17., 21. lam. 

Matematikarako gaitasuna 
Ea zenbakiak identifikatzen dituen eta dagokien kantitatearekin lotzen 
dituen. 

Ea bat zenbakiaren kantitatea eta grafia 
elkarrekin lotzen dituen. 

Koadernoa: 05. lam. 
Fotokopiatzekoa 1 
Lankidetza tailerra 

Ea bereizten dituen inguruan zenbait forma eta irudi geometriko.  Ea identifikatzen duen zirkulu forma. Koadernoa: 20. lam. 

Ea egiten dituen bi koloreren segidak. Koadernoa: 22. lam. Ea objektuak ordenatzen eta sailkatzen dituen, bi irizpide edo gehiago 
oinarri hartuta. Ea bereizten dituen elikagai gozoak eta 

gaziak. 

Koadernoa: 13. lam. 
Lan proiektua 

Ea bereizten eta erabiltzen dituen zenbait 
zenbatzaile: asko/ gutxi.  

Koadernoa: 16. lam. 
Fotokopiatzekoa 3 

Ea tamainak bereizten dituen: handia/txikia. Koadernoa: 09., 24. lam. 
Fotokopiatzekoa 2 

Ea egoki erabiltzen dituen, zenbait egoeratan, kantitatea adierazten 
duten oinarrizko zenbatzaileak eta tamaina adierazten duten oinarrizko 
izenondoak, bai eta espazio eta denbora kontzeptuak ere.  

Ea bereizten dituen gauzen espazio 
kokapenak: goian/behean. 

Koadernoa: 18., 24. lam. 
Fotokopiatzekoa 4 
Horma irudia 

Ea identifikatzen dituen, zenbait testuinguru eta egoeratan, objektuen, 
pertsonen eta animalien zenbait ezaugarri, hala nola kolorea, testura, 
forma eta beste ezaugarri batzuk. 

Ea bereizten duen urdina gauzen ezaugarri 
dela. 

Horma irudia 
Koadernoa: 06., 24. lam. 
Nub@rijolasak CDa  
Plastikako lam.: taldekakoa 
IrudimenArtea 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna  

Ea identifikatzen eta ezagutzen dituen elikagai 
motak. 

Lan proiektua 
Irudien galeria 
Koadernoa: 13., 19. lam. 

Ea ezagutzen dituen hurbileko ingurunea eta bertako pertsonak eta 
objektuak. 

Ea badakien elikagaiak animalia edo landare 
jatorrikoak diren. 

Lan proiektua 
Irudien galeria 
Koadernoa: 19. lam. 

Ea zentzumen organo bakoitza dagokion 
funtzioarekin lotzen duen. 

Lan proiektua 
Informazio liburua 
Koadernoa: 12. lam. 
Abestia 

Ea egoki lotzen duen zentzumen organo bakoitza dagokion funtzioarekin, 
zenbait motatako esperientziatan (familiakoak, eskolakoak, gizartekoak, 
naturakoak). 

Ea elikagaiak hautematen eta bereizten dituen, 
zaporea oinarri hartuta: gozoak eta gaziak. 

Lan proiektua 
Koadernoa: 13. lam. 

Ea identifikatzen dituen ingurune hurbilean gertaera garrantzitsuak eta 
elementu adierazgarriak: langileak, hiriko elementuak, gizarte taldeak, 
naturako objektuak, etab. 

Ea identifikatzen dituen elikadurarekin eta 
osasunarekin lotutako lanbideak. 

Lan proiektua 
Horma irudia 
Ipuina 
Koadernoa: 02., 24. lam. 

Ea badakien elikadura osasungarria oso 
garrantzitsua dela. 

Lan proiektua 
Ipuina 
Horma irudia 

Ea badituen higiene ohiturak: otordu 
bakoitzaren aurretik eta ondoren eskuak 
garbitzea, eta jan ondoren hortzak garbitzea. 

Lan proiektua 
Horma irudia 
Koadernoa: 14. lam. 
Nub@rijolasak CDa  

Ea garatzen dituen bizirik irauteko eta osasunerako oinarrizko ohiturak: 
arropa egokiak erabiltzea, elikadura, etab. 

Ea identifikatzen duen une horretako 
urtarorako arropa egokia zein den. 

Lan proiektua 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna 
Ea ordenagailua eta oinarrizko periferikoak trebetasunez erabiltzen 
dituen, hainbat helburutarako. 

Ea bereizten eta erabiltzen dituen saguaren 
botoiak: seinalatzea eta klik egitea.  

IKTen tailerra ikaslearentzat 

Ea bereizten dituen zenbait ordenagailu motaren atalak eta osagarriak. Ea ordenagailuaren teklak sakatzen dituen.  IKTen tailerra ikaslearentzat 

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 
Ea balioesten dituen gizarteko askotariko ohiturak eta balioak, bai eta 
gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna ere. 

Ea baduen interesa eta parte hartzen duen 
inguruneko jardueretan: Eguberriak, Haurren 
Eskubideen Eguna eta Elikaduraren Munduko 
Eguna. 

Lan proiektua 
Eguberrien 1., 2., 3., 4. lam. 
Tailerra: Egun berezia 2, 3 

Ea harremanetan eskuzabaltasuna, begirunea, laguntzeko jarrera, 
jarraitutasuna eta pazientzia erakusten dituen. 

Ea eskuzabala den ikaskideekin. Ipuina 

Ea arretaz entzuten duen hitz egiten diotenean, eta ea bere ideiak 
adierazten dituen eta besteenak errespetatzen dituen. 

Ea ongi onartzen dituen gainerakoek bere 
sorkuntza plastikoei buruz dituzten iritziak. 

Plastikako lam.: bakarkakoa, 
taldekakoa, artea 
Eguberrien 1., 2., 3., 4. lam. 
Tailerra: Egun berezia 2, 3 

Ea taldekako jarduera plastikoetan parte 
hartzen duen. 

Plastikako lam.: taldekakoa Ea pixkanaka ikaskideekin lankidetzan jarduten duen, taldekako 
jarduerak prestatzeko eta garatzeko. 

Ea ikasten ari den lankidetzan lan egiten, Bi 
eta bi: aurpegiko eta gorputzeko atalak 
tailerrean parte hartuz. 

Lankidetza tailerra 

Giza eta arte kulturarako gaitasuna 
Ea ezagutzen eta aztertzen duen Matisseren 
Biluzi urdina IV margolana. 

Plastikako lam.: artea 
IrudimenArtea 

Ea ezagutzen dituen ondare unibertsala osatzen duten kultura eta arte 
adierazpen batzuk, eta ea balioesten eta errespetatzen dituen. 

Ea musika piezak isiltasunean entzuten dituen. Audioak 

Ea ulertzen eta egiten dituen lan plastikoak, askotariko teknikak eta 
materialak erabiliz, ea ahaleginez aritzen den, eta ea balio estetikoak 
zaintzeko sentsibilitatea erakusten duen (konposizioa, koloreak, 
formak). 

Ea zanpatzeko, urratzeko eta zulatzeko 
teknika plastikoekin esperimentatzen duen, 
gune zabaletan. 

Koadernoa: 08., 09., 15., 16., 18., 
20., 23. lam. 
Plastikako lam.: bakarkakoa, artea 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Giza eta arte kulturarako gaitasuna 

Ea gorputzaren bidez erritmoak errepikatzen 
dituen, txalo eginez, oinekin eta hankekin. 

Koadernoa: 23. lam. 
Abestia 
Gorputz  eta musika 
adierazpena 
Soinuak bereiztea 

Ea erabiltzen dituen gorputza, hizkuntza, musika eta artea, emozioak, 
bizipenak eta sentimenduak adierazteko. 

Ea espresioak, sentimenduak eta ekintzak 
adierazten dituen gorputzaren bidez. 

Abestia 
Gorputz eta musika 
adierazpena 

Ikasten ikasteko gaitasuna 
Ea hautatzen eta antolatzen duen informazioa, kontuan hartuta 
ezaugarriak eta kategoriak. 

Ea inplikatzen den eta parte hartzen duen Giza 
gorputza lan proiektuan. 

Lan proiektua 

Ea baduen interesa Nolakoa da zure 
gorputza? informazio liburuan. 

Informazio liburua Ea jabetzen den zer dakien eta zer ikasi behar duen. 

Ea irakurtzeko eta idazteko interesa agertzen 
duen. 

Irakurketa programa 
Literatura baliabideak 
Ipuina 
Koadernoa: 10., 15. lam. 

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 
Ea espazio kontzeptuak identifikatzen dituen: 
bere gorputzarekiko goian/behean. 

Psikomotrizitatea:  
2. saioa 

Ea bereizten dituen gorputzeko eta aurpegiko 
atal nagusiak. 

Lan proiektua 
Horma irudia 
Informazio liburua 
Koadernoa: 08. lam. 
Lankidetza tailerra 

Ea bere gorputza ezagutzen duen eta gero eta modu eraginkorragoan 
kontrolatzen eta erabiltzen duen, eguneroko bizitzako zereginak egiteko. 

Ea identifikatzen dituen zentzumen organoak. Lan proiektua 
Horma irudia 
Informazio liburua 
Koadernoa: 08., 12. lam. 
Abestia 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 
Ea mugitzen den mugimendu koordinatuak eginez (orokorrak eta 
atalenak) 

Ea orekari eusten dion atzeraka oinez 
ibiltzean. 

Psikomotrizitatea: 
1. saioa 

Ea behar bezala esertzen den jatorduetan. Lan proiektua 
Koadernoa: 04. lam. 
Nub@rijolasak CDa  

Ea garatzen dituen bere ongizatea eta besteena dakarten ohiturak. 

Ea parte hartzen duen 0! Bugui-bugui, bai!, 
gorputzeko atalak bizitasunez mugitzeko, 
ikaskideekin harmonian. 

Lankidetza jolasak 

Ea adierazpenak naturaltasunez eta inhibiziorik gabe egiten dituen, bizi 
dituen hainbat egoeratan.  

Ea parte hartzen duen Nire gorputza bat 
jolasean, taldekideekin batera lasaitzeko.  

Lankidetza jolasak 

Ea gai den bere jokabidea eta bulkadak kontrolatzeko, zerbait lortu ez 
duelako frustrazioa sentitzen duenean. 

Ea badakien haserrea kontrolatzen. Ipuina 

Ea garatzen dituen autokontzeptua eta autoestimua. Ea jabetzen den bere sexu identitateaz. Horma irudia 
Koadernoa: 02., 08. lam. 
Plastikako lam.: 
taldekakoa 
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3. unitatea: Kale magikoak 
 
Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 

Ea erantzuten dien Ostarte kalea ipuinari 
buruzko galdera errazei. 

Ipuina  Ea entzuten eta ulertzen duen aginduetako eta ipuinetako informazioa 
ahoz ematen zaionean, bai eta testu euskarriek ematen duten ikus 
informazioa ere, eta ea bereizten dituen haietako elementu 
adierazgarri eta esanguratsuenak. 

Ea badakien kaleko plakak testu euskarriak 
direla. 

Koadernoa: 15. lam. 

Ea aipatzen dituen familia bereko hitzak. Koadernoa: 01. lam. Ea pixkanaka hiztegi egokia erabiltzen eta aberasten duen, espazioen, 
uneen, egoeren eta pertsonen deskribapen xumeak egiteko. 

Ea kalearekin eta dendekin lotutako hiztegia 
erabiltzen duen, esaldi arruntetan. 

Lan proiektua 
Horma irudia 
Informazio liburua 
Irudien galeria 
Ipuina 
Irakurketa programa 
Ahozko hizkuntza 
Koadernoa: 02., 10. lam. 
Nub@rijolasak CDa  
Kontzeptu mapa 

Ea kaleko elementuen soinuak identifikatzen, 
hautematen eta sortzen dituen. 

Ahozko hizkuntza 
Soinuak bereiztea 
Koadernoa: 23. lam. 

Ea artikulazio trebetasunak garatzen dituen, 
ahoskera hobetzeko. 

Ahozko hizkuntza 

Ea zenbait solaskiderekin jardutean adierazpen egokia erabiltzen 
duen, keinuak eta gorputz mugimendua behar bezala baliatuz, eta ea 
informazio trukea zuzen egiten duen. 

Ea kontzientzia fonologikoa garatzeko 
jardueretan parte hartzen duen, eta ea esaldi 
batean isildutako hitza zein den identifikatzen 
duen. 

Kontzientzia fonologikoa 

Ea jarduten duen biribilekoetan eta hizketaldietan landutako gaiei 
buruz, ea egiten dituen ekarpenak, eta ea ari den pixkanaka ideiak 
ordenatuta eta argi azaltzen. 

Ea hizketaldietan ekimenez parte hartzen 
duen. 

Lan proiektua 
Horma irudia 
Ipuina 
Informazio liburua 
Ahozko hizkuntza 
IrudimenArtea 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 
Ea identifikatzen dituen proiektuetako, ipuinetako, marrazkietako, 
argazkietako eta abarretako eduki nagusiak.  

Ea kaleko plaketan elementu eta eduki 
garrantzitsuenak identifikatzen dituen. 

Koadernoa: 15. lam. 

Ea buruz ikasten dituen olerkiak, abestiak eta esaerak, eta ea 
errezitatzen edo abesten dituen. 

Ea ikasi duen Parkea abestia, keinuz eta 
mugimenduz lagunduta. 

Abestia 

Ea piktogramak erabiliz esaldiak irakurtzen eta egiten dituen, zeregin 
bakoitzerako komunikazio beharrak aintzat hartuta. 

Ea esaldi soilak osatzen dituen, piktogramak 
eta hiztegi txartelak erabiliz. 

Irakurketa programa 
Koadernoa: 10. lam. 

Ea irakurtzen, ulertzen eta idazten dituen bere izena eta bere hurbileko 
ingurunearekin eta bizipenekin lotutako hitz eta esaldi garrantzitsu 
batzuk.  

Ea begien eta eskuaren arteko koordinazioa 
lantzen duen, trazu inklinatuak egitean. 

Koadernoa: 03., 07., 
11., 17., 21. lam. 

Matematikarako gaitasuna 
Ea zenbakiak identifikatzen dituen eta dagokien kantitatearekin lotzen 
dituen. 

Ea bi zenbakia identifikatzen duen, dagokion 
kantitatearekin lotzen duen eta grafia egiten 
duen. 

Koadernoa: 05., 09. lam. 

Ea bereizten dituen inguruan zenbait forma eta irudi geometriko.  Ea identifikatzen dituen gauza karratuak. Koadernoa: 20. lam. 
Nub@rijolasak CDa  

Ea bereizten eta erabiltzen dituen zenbait 
zenbatzaile eta izenondo: dena/batere ez, eta 
handiena. 

Koadernoa: 16., 22. lam. 
Fotokopiatzekoak 1,3 

Ea egoki erabiltzen dituen, zenbait egoeratan, kantitatea adierazten 
duten oinarrizko zenbatzaileak eta tamaina adierazten duten oinarrizko 
izenondoak, bai eta espazio eta denbora kontzeptuak ere.  

Ea bereizten dituen gauzen espazio 
kokapenak: aurrean/atzean. 

Koadernoa: 18. lam. 
Fotokopiatzekoa 2 

Ea bereizten duen kolore horia gauzen 
ezaugarri dela. 

Koadernoa: 06. lam. 
Nub@rijolasak CDa  
Plastikako lam.: 
taldekakoa 

Ea identifikatzen dituen, zenbait testuinguru eta egoeratan, objektuen, 
pertsonen eta animalien zenbait ezaugarri, hala nola kolorea, testura, 
forma eta beste ezaugarri batzuk. 

Ea objektuen ezaugarriak bereizten eta 
probatzen dituen: gogorra/biguna. 

Koadernoa: 13., 24. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna  

Ea inguru hurbileko dendei erreparatzen dien, 
eta denda motak identifikatzen dituen. 

Lan proiektua 
Horma irudia 
Informazio liburua  
Irudien galeria 
Koadernoa: 02., 08., 19. lam. 
Plastikako lam.: taldekakoa 

Ea ezagutzen dituen hurbileko ingurunea eta bertako pertsonak eta 
objektuak. 

Ea kaleko eta parkeko elementu 
bereizgarrienen baliagarritasuna balioesten 
duen. 

Koadernoa: 02., 06., 08., 15. lam. 
Horma irudia 

Ea sentsazioak hautematen eta bereizten 
dituen: gogorra/biguna. 

Koadernoa: 13., 24. lam. Ea egoki lotzen duen zentzumen organo bakoitza dagokion funtzioarekin, 
zenbait motatako esperientziatan (familiakoak, eskolakoak, gizartekoak, 
naturakoak). Ea kaleko soinuak bereizten eta ezagutzen 

dituen. 
Soinuak bereiztea 
Koadernoa: 23. lam. 

Ea badakien zer jokabide diren egokiak eta desegokiak energia 
aurrezteko, ingurumena zaintzeko, arduraz kontsumitzeko eta natura 
ondarea iraunarazteko. 

Ea ari den barneratzen bizikidetzarako 
oinarrizko arauak eta ohiturak: ea kaleak garbi 
edukitzeko paperontziak behar bezala 
erabiltzen dituen.  

Horma irudia 
Koadernoa: 02., 04. lam. 

Ea bide segurtasunarekin lotutako elementuak 

eta pertsonak ezagutzen eta identifikatzen 

dituen: polizia, semaforoa eta zebra bidea. 

Horma irudia 
Koadernoa: 02., 10., 12. lam. 
Lankidetza jolasak 
Psikomotrizitatea: 
1. saioa 

Ea identifikatzen dituen ingurune hurbilean gertaera garrantzitsuak eta 
elementu adierazgarriak: langileak, hiriko elementuak, gizarte taldeak, 
naturako objektuak, etab. 

Ea identifikatzen dituen kalearekin eta 

dendekin lotutako profesionalak: kale 

garbitzailea, polizia eta saltzailea. 

Horma irudia 
Koadernoa: 02., 09., 10., 12. lam. 
Nub@rijolasak CDa  

Ea badakizkien eta ulertzen dituen bizitza antolatzeko denbora nozioak 
(denbora kontzeptuak, urtaroak, asteko egunak, etab.). 

Ea baduen interesa eta parte hartzen duen 

inguruneko jardueretan: negua. 

Lan proiektua 
Horma irudia: negua 
Neguaren 1., 2., 3., 4. lam. 

Ea garatzen dituen bizirik irauteko eta osasunerako oinarrizko ohiturak: 
arropa egokiak erabiltzea, elikadura, etab. 

Ea identifikatzen duen neguko arropa egokia 
zein den. 

Lan proiektua 
Horma irudia: negua 
Neguaren 04. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna 
Ea ordenagailua eta oinarrizko periferikoak trebetasunez erabiltzen 
dituen, hainbat helburutarako. 

Ea bereizten eta erabiltzen dituen saguaren 
botoiak: klik egitea, eta bi klik egitea. 

IKTen tailerra ikaslearentzat 

Ea erabiltzen dituen marrazketa programak. IKTen tailerra ikaslearentzat Ea teknologia eta informatika programa erraz batzuk erabiltzen dituen, 
bizipenak eta emozioak komunikatzeko eta informazioa lortzeko. Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen kamera 

digitala eta arbel digitala. 

IKTen tailerra ikaslearentzat 

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 
Ea badakien bizikidetza arauen berri, eta ea onartzen eta betetzen 
dituen, jokabide ezegokia izateak zer ondorio dituen aintzat hartuta. 

Ea balioesten dituen bide segurtasuneko 
arauak. 

Koadernoa: 12., 14. lam. 
Lankidetza jolasak 
Psikomotrizitatea:  
1. saioa 

Ea balioesten dituen gizarteko askotariko ohiturak eta balioak, bai eta 
gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna ere. 

Ea baduen interesa eta parte hartzen duen 
inguruneko jardueretan: Bakearen Eguna, eta 
Maitasunaren eta Adiskidetasunaren Eguna. 

Tailerra: Egun berezia 1, 2 

Ea harremanetan eskuzabaltasuna, begirunea, laguntzeko jarrera, 
jarraitutasuna eta pazientzia erakusten dituen. 

Ea badakien laguntza eskaintzen eta 
eskatzen. 

Ipuina 

Ea arretaz entzuten duen hitz egiten diotenean, eta ea bere ideiak 
adierazten dituen eta besteenak errespetatzen dituen. 

Ea ongi onartzen dituen gainerakoek bere 
sorkuntza plastikoei buruz dituzten iritziak. 

Plastikako lam.: 
bakarkakoa, taldekakoa, 
artea 

Ea ari den ikasten lankidetzan lan egiten, Nire 
ikaskideen argazkien memoria jolasa tailerrean 
parte hartuz. 

Lankidetza tailerra Ea pixkanaka ikaskideekin lankidetzan jarduten duen, taldekako 
jarduerak prestatzeko eta garatzeko. 

Ea taldekako jarduera plastikoetan parte 
hartzen duen. 

Plastikako lam.: taldekakoa 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Giza eta arte kulturarako gaitasuna 

Ea identifikatzen eta aztertzen duen Wassily 
Kandinskyren Murnau, Obermarkt-eko etxeak 
margolana. 

IrudimenArtea 
Plastikako lam.: artea 

Ea ezagutzen dituen ondare unibertsala osatzen duten kultura eta arte 
adierazpen batzuk, eta ea balioesten eta errespetatzen dituen. 

Ea gozatzen duen musika konposizio 
klasikoak entzuten. 

Audioak 

Ea ulertzen eta egiten dituen lan plastikoak, askotariko teknikak eta 
materialak erabiliz, ea ahaleginez aritzen den, eta ea balio estetikoak 
zaintzeko sentsibilitatea erakusten duen (konposizioa, koloreak, 
formak). 

Ea jarduten duen papera urratzeko, itsasteko 
eta adierazitako lekutik zulatzeko teknika 
plastikoekin, bai eta zeta paperezko 
bolatxoekin ere. 

Koadernoa: 01., 04., 09., 15., 
18., 22. lam. 
Plastikako lam.: bakarkakoa, 
taldekakoa, artea 
Neguaren 01., 02., 03., 04. lam. 

Ea soinu ozenak eta ahulak bereizten dituen. Soinuak bereiztea 
Koadernoa: 23. lam. 

Ea gustura parte hartzen duen taldekako 
antzezpenetan. 

Audioak 
Abestia 
Psikomotrizitatea:  
1., 2. saioak 
Lankidetza jolasak 

Ea espresioak, sentimenduak eta ekintzak 
adierazten dituen gorputzaren bidez. 

Abestia 
Lankidetza jolasak 
Psikomotrizitatea: 
1. saioa 

Ea erabiltzen dituen gorputza, hizkuntza, musika eta artea, emozioak, 
bizipenak eta sentimenduak adierazteko. 

Ea gorputzean erlaxazio egoerak 
esperimentatzen dituen.  

Psikomotrizitatea: 
2. saioa 
Audioak 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Ikasten ikasteko gaitasuna 

Ea inplikatzen den eta parte hartzen duen Nire 
kalea lan proiektuko jardueretan. 

Lan proiektua Ea hautatzen eta antolatzen duen informazioa, kontuan hartuta 
ezaugarriak eta kategoriak. 

Ea ezkerretik eskuinera irakurtzen duen. Irakurketa programa 
Koadernoa: 10., 15. lam. 

Ea irtenbideak bilatzen irmotasunez jarduten duen, ea jabetzen den zer 
gaitasun dituen, eta ea onartzen dituen bere akatsak. 

Ea sustatzen dituen irudimena, sormena eta 
sorkuntza artistikoa. 

IrudimenArtea 
Literatura baliabideak 
Plastikako lam.: bakarkakoa, 
taldekakoa, artea 
Neguaren 01., 02., 03., 04. lam. 

Ea baduen interesa Goazen erosketak egitera! 
informazio liburuan. 

Informazio liburua Ea jabetzen den zer dakien eta zer ikasi behar duen. 

Ea liburua balioesten duen, informazio iturri 
den aldetik. 

Informazio liburua 
Ipuina 

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 
Ea bere gorputza ikaskideenekin koordinatzen 
duen. 

Audioak 
Psikomotrizitatea: 
1. saioa 

Ea bere gorputza ezagutzen duen eta gero eta modu eraginkorragoan 
kontrolatzen eta erabiltzen duen, eguneroko bizitzako zereginak egiteko. 

Ea identifikatzen dituen espazio kontzeptuak: 
bere gorputzarekiko aurrean/atzean. 

Psikomotrizitatea: 
2. saioa 

Ea mugitzen den mugimendu koordinatuak eginez (orokorrak eta 
atalenak) 

Ea ibili, alde batera biratu eta ibiltzen 
jarraitzean orekari eusten dion. 

Psikomotrizitatea: 
1. saioa 

Ea arduraz jokatzen duen eguneroko bizitzako egoera arriskutsuetan. Ea kontuz ibiltzen den espaloietan. Koadernoa: 12., 14. lam. 
Lankidetza jolasak 

Ea garatzen dituen bere ongizatea eta besteena dakarten ohiturak. Ea Semaforoa eta autoa jolasean parte 
hartzen duen, gatazkak nola konpondu 
lantzeko. 

Lankidetza jolasak 

Ea bere emozioak eta besteenak bereizten dituen, eta ea lotzen dituen 
bizipenekin. 

Ea tristura emoziotzat identifikatzen duen. Ipuina 

Ea adierazpenak naturaltasunez eta inhibiziorik gabe egiten dituen, bizi 
dituen hainbat egoeratan.  

Ea parte hartzen duen zapatain dantza 
jolasean, lasaitzea jolasaren bitartez lantzeko. 

Lankidetza jolasak 
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4. unitatea: Tximeletak eta barraskiloak  
 
Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 

Ea erantzuten dien Orbel eta Marinel ipuinari 
buruzko galdera errazei. 

Ipuina Ea entzuten eta ulertzen duen aginduetako eta ipuinetako informazioa 
ahoz ematen zaionean, bai eta testu euskarriek ematen duten ikus 
informazioa ere, eta ea bereizten dituen haietako elementu 
adierazgarri eta esanguratsuenak. 

Ea badakien ipuinen azalak testu euskarriak 
direla. 

Koadernoa: 15. lam. 

Ea ezagutzen eta erabiltzen duen animaliekin eta 
landareekin lotutako hiztegia. 

Lan proiektua 
Ipuina 
Horma irudia 
Informazio liburua 
Irudien galeria 
Ahozko hizkuntza 
Koadernoa: 01., 02., 10. lam. 
Nub@rijolasak CDa  

Ea pixkanaka hiztegi egokia erabiltzen eta aberasten duen, espazioen, 
uneen, egoeren eta pertsonen deskribapen xumeak egiteko. 

Ea hasi den animaliak ahoz deskribatzen. Koadernoa: 01. lam. 
Ahozko hizkuntza 

Ea identifikatzen, bereizten eta errepikatzen 
dituen animalien soinuak. 
 

Lan proiektua 
Horma irudia 
Koadernoa: 01., 23. lam. 
Soinuak bereiztea 
Ahozko hizkuntza 
Lankidetza jolasak 
Lankidetza tailerra 
Nub@rijolasak CDa  

Ea artikulazio trebetasunak lantzen dituen. Ahozko hizkuntza 

Ea zenbait solaskiderekin jardutean adierazpen egokia erabiltzen 
duen, keinuak eta gorputz mugimendua behar bezala baliatuz, eta ea 
informazio trukea zuzen egiten duen. 

Ea kontzientzia fonologikoa garatzen hasi den, 
soinu berarekin hasten diren hitzak identifikatuz. 

Kontzientzia fonologikoa 

Ea jarduten duen biribilekoetan eta hizketaldietan landutako gaiei 
buruz, ea egiten dituen ekarpenak, eta ea ari den pixkanaka ideiak 
ordenatuta eta argi azaltzen. 

Ea hizketaldietan ekimenez parte hartzen duen. Lan proiektua 
Horma irudia 
Ipuina 
Informazio liburua 
Ahozko hizkuntza 
IrudimenArtea 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 

Ea identifikatzen dituen proiektuetako, ipuinetako, marrazkietako, 
argazkietako eta abarretako eduki nagusiak.  

Ea ipuinen azaletako elementu eta eduki 
garrantzitsuenak identifikatzen dituen. 

Koadernoa: 15. lam. 

Ea buruz ikasten dituen olerkiak, abestiak eta esaerak, eta ea 
errezitatzen edo abesten dituen. 

Ea ikasi duen Ez dira hain basatiak abestia, 
keinuz eta mugimenduz lagunduta. 

Abestia 

Ea piktogramak erabiliz esaldiak irakurtzen eta egiten dituen, zeregin 
bakoitzerako komunikazio beharrak aintzat hartuta. 

Ea esaldi soilak osatzen dituen, piktogramak 
eta hiztegi txartelak erabiliz. 

 

Irakurketa programa  
Koadernoa: 10. lam. 

Ea irakurtzen, ulertzen eta idazten dituen bere izena eta bere hurbileko 
ingurunearekin eta bizipenekin lotutako hitz eta esaldi garrantzitsu 
batzuk.  

Ea begien eta eskuaren arteko koordinazioa 
lantzen duen, trazu inklinatuak egitean. 

Koadernoa: 03., 07., 11., 17., 21. lam. 

Matematikarako gaitasuna 
Ea zenbakiak identifikatzen dituen eta dagokien kantitatearekin lotzen 
dituen. 

Ea bi zenbakia identifikatzen duen, dagokion 
kantitatearekin lotzen duen eta grafia egiten 
duen.  

Koadernoa: 05. lam. 
Fotokopiatzekoa 1 

Ea bereizten dituen zenbaki ordinalak eta kardinalak, zenbait egoera eta 
testuingurutan.  

Ea ordinalak espazioan kokatzen dituen: 
lehena/azkena. 

Koadernoa: 09. lam. 
Fotokopiatzekoa 2 

Ea bereizten dituen inguruan zenbait forma eta irudi geometriko.  Ea irudi lauak bereizten dituen: karratua. Koadernoa: 20. lam. 
Nub@rijolasak CDa  

Ea objektuak ordenatzen eta sailkatzen dituen, bi irizpide edo gehiago 
oinarri hartuta. 

Ea bi tamainatako elementuen segidak egiten 
dituen. 

Koadernoa: 22. lam. 
Fotokopiatzekoa 5 

Ea identifikatzen eta erabiltzen dituen luzera 
neurriak: altua/baxua. 

Koadernoa: 22., 24. lam. 
Fotokopiatzekoa 4 

Ea denbora nozioak ongi erabiltzen dituen: 
azkar/poliki. 

Koadernoa: 16. lam. 

Ea egoki erabiltzen dituen, zenbait egoeratan, kantitatea adierazten 
duten oinarrizko zenbatzaileak eta tamaina adierazten duten oinarrizko 
izenondoak, bai eta espazio eta denbora kontzeptuak ere.  

Ea hurbil/urruti espazio kokapenaz ohartzen 
den, objektu bat erreferentziatzat hartuta. 

Koadernoa: 18., 24. lam. 
Fotokopiatzekoa 3 

Ea bereizten duen kolore berdea gauzen 
ezaugarri dela. 

Koadernoa: 06., 24. lam. 
Nub@rijolasak CDa  

Ea identifikatzen dituen, zenbait testuinguru eta egoeratan, objektuen, 
pertsonen eta animalien zenbait ezaugarri, hala nola kolorea, testura, 
forma eta beste ezaugarri batzuk. Ea objektuen ezaugarriak bereizten eta 

probatzen dituen: leuna/zimurra. 
Koadernoa: 13. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna  

Ea bereizten dituen etxeko animaliak eta 
animalia basatiak. 

Lan proiektua 
Koadernoa: 02., 08. lam. 
Nub@rijolasak CDa  
Abestia 
Kontzeptu mapa 

Ea animaliak ezagutzen eta identifikatzen 
dituen, haien ezaugarri fisikoei erreparatuta, 
eta ea sailkatzen dituen, lekualdatzeko 
moduaren arabera. 

Lan proiektua 
Horma irudia 
Informazio liburua 
Koadernoa: 02., 12., 16. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea ezagutzen dituen hurbileko ingurunea eta bertako pertsonak eta 
objektuak. 
 

Ea badakien zein diren landare landuen eta 
basalandareen arteko desberdintasunak. 

Lan proiektua 
Horma irudia 
Koadernoa: 19. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea egoki lotzen duen zentzumen organo bakoitza dagokion funtzioarekin, 
zenbait motatako esperientziatan (familiakoak, eskolakoak, gizartekoak, 
naturakoak). 

Ea sentsazioak hautematen eta bereizten 
dituen: leuna/zimurra. 

Koadernoa: 13. lam. 

Ea badakien zer jokabide diren egokiak eta desegokiak energia 
aurrezteko, ingurumena zaintzeko, arduraz kontsumitzeko eta natura 
ondarea iraunarazteko. 

Ea badakien landareak bizitzeko ura funtsezko 
elementua dela.  

Koadernoa: 04. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea kontuz aritzen den objektu arriskutsuekin edota animaliak edo 
landareak ukitzean, arriskuak prebenitzeko. 

Ea kontuz ibiltzen den animaliak eta landareak 
ukitzean. 

Koadernoa: 04., 08. lam. 

Ea identifikatzen dituen ingurune hurbilean gertaera garrantzitsuak eta 
elementu adierazgarriak: langileak, hiriko elementuak, gizarte taldeak, 
naturako objektuak, etab. 

Ea identifikatzen dituen landan lan egiten 
duten pertsonen funtzioak. 

Lan proiektua 
Horma irudia 
Koadernoa: 02. lam. 

Ea garatzen dituen bizirik irauteko eta osasunerako oinarrizko ohiturak: 
arropa egokiak erabiltzea, elikadura, etab. 

Ea identifikatzen duen une horretako 

urtarorako arropa egokia zein den. 
Lan proiektua 

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna 
Ea teknologia eta informatika programa erraz batzuk erabiltzen dituen, 
bizipenak eta emozioak komunikatzeko eta informazioa lortzeko. 

Ea arbel digitala ezagutzen eta erabiltzen 
duen. 

IKTen tailerra ikaslearentzat 

Ea badakien musika entzuteko eta/edo filmak eta dokumentalak ikusteko 
balio duten erreproduzitzaileen eta beste gailu batzuen berri. 

Ea badakien zer funtzio dituen 
ordenagailuaren erreproduzitzaileak. 

IKTen tailerra ikaslearentzat 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 

Ea helduekiko eta ikaskideekiko begirunezko jarrera erakusten duen, 
zenbait testuingurutan. 

Ea errespetua adierazten dien ikaskideei. Ipuina  
Lankidetza tailerra 

Ea badakien bizikidetza arauen berri, eta ea onartzen eta betetzen 
dituen, jokabide ezegokia izateak zer ondorio dituen aintzat hartuta. 

Ea ezagutzen dituen landareak eta animaliak 
zaintzeko bizikidetza ohiturak eta arauak. 

Koadernoa: 08. lam. 

Ea balioesten dituen gizarteko askotariko ohiturak eta balioak, bai eta 
gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna ere. 

Ea baduen interesa eta parte hartzen duen 
inguruneko jardueretan: inauteriak, Aitaren 
Eguna. 

Lan proiektua: Inauteriak 
Horma irudia: Inauteriak 
Inauterien 1., 2., 3., 4. lam. 
Tailerra: Egun berezia 3 

Ea arretaz entzuten duen hitz egiten diotenean, eta ea bere ideiak 
adierazten dituen eta besteenak errespetatzen dituen. 

Ea ongi onartzen dituen gainerakoek bere 
sorkuntza plastikoei buruz dituzten iritziak. 

Plastikako lam.: bakarkakoa, 
taldekakoa, artea 

Ea ari den ikasten lankidetzan lan egiten, Bi 
eta bi. Onomatopeiak erreproduzitzea 
tailerrean parte hartuz.  

Lankidetza tailerra Ea pixkanaka ikaskideekin lankidetzan jarduten duen, taldekako 
jarduerak prestatzeko eta garatzeko. 

Ea parte hartzen duen taldekako jarduera 
plastikoetan. 

Plastikako lam.: taldekakoa 
Lan proiektua 

Giza eta arte kulturarako gaitasuna 
Ea ezagutzen eta aztertzen duen Gabrielle 
Münter-en Neska katuekin margolana. 

IrudimenArtea Ea ezagutzen dituen ondare unibertsala osatzen duten kultura eta arte 
adierazpen batzuk, eta ea balioesten eta errespetatzen dituen. 

Ea gozatzen duen musika konposizio 
klasikoak entzuten.  

Audioak 

Ea ulertzen eta egiten dituen lan plastikoak, askotariko teknikak eta 
materialak erabiliz, ea ahaleginez aritzen den, eta ea balio estetikoak 
zaintzeko sentsibilitatea erakusten duen (konposizioa, koloreak, 
formak). 

Ea ari den trebatzen argizari lodiz puntuz 
estaltzeko eta zenbait testura nahasteko 
teknika plastikoetan.  

Koadernoa: 05., 15., 20., 22. lam. 
Plastikako lam.: bakarkakoa, 
taldekakoa, artea 
Inauterien 02., 03. lam.  

Ea bereizten dituen soinuak iraupena oinarri 
hartuta: luzeak/laburrak. 

Koadernoa: 23. lam. 
Soinuak bereiztea 

Ea erabiltzen dituen gorputza, hizkuntza, musika eta artea, emozioak, 
bizipenak eta sentimenduak adierazteko. 

Ea gustura parte hartzen duen taldekako 
antzezpenetan eta koreografietan. 

Abestia 
Audioak 
Lankidetza jolasak 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Ikasten ikasteko gaitasuna 

Ea inplikatzen den eta parte hartzen duen 
Baserria eta baratzea lan proiektuan. 

Lan proiektua 
 

Ea ezkerretik eskuinera irakurtzen duen. Irakurketa programa 
Koadernoa: 10., 15. lam. 

Ea hautatzen eta antolatzen duen informazioa, kontuan hartuta 
ezaugarriak eta kategoriak. 

Ea pentsamenduaren trebetasunak lantzen 
dituen artearen bidez. 

IrudimenArtea 

Ea baduen interesa Animaliak eta koloreak 
informazio liburuan. 

Informazio liburua 
 

Ea jabetzen den zer dakien eta zer ikasi behar duen. 
 

Ea ipuinak balioesten dituen, ikasteko 
baliabide diren aldetik. 

Ipuina 
Literatura baliabideak 

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 
Ea gorputzaren kontrol tonikoa hobetzen duen. Psikomotrizitatea:  

1. saioa 
Ea ukimenaren bitartez gorputza erlaxatzen 
duen. 

Psikomotrizitatea:  
2. saioa 

Ea bere gorputza ezagutzen duen eta gero eta modu eraginkorragoan 
kontrolatzen eta erabiltzen duen, eguneroko bizitzako zereginak egiteko. 

Ea identifikatzen dituen espazio kontzeptuak: 
bere gorputzarekiko hurbil/urruti. 

Psikomotrizitatea:  
2. saioa 

Ea orekari eusten dion erritmo hauetan 
ibiltzean: azkar eta poliki. 

Psikomotrizitatea:  
1. saioa 

Ea mugitzen den mugimendu koordinatuak eginez (orokorrak eta 
atalenak) 

Ea eremu zabaletan mugitzen den hainbat 
modutan: lau hankan patroi gurutzatuari 
jarraituz, herrestan eta jauzika. 

Psikomotrizitatea:  
1. saioa 

Ea garatzen dituen bere ongizatea eta besteena dakarten ohiturak. Ea parte hartzen duen Animaliak imitatzen eta 
Untxitxoa jolasetan, eta ea egiten dituen 
ukipen fisikoa dakarten jarduerak ikaskideekin, 
minik hartu gabe. 

Lankidetza jolasak  

Ea bere emozioak eta besteenak bereizten dituen, eta ea lotzen dituen 
bizipenekin. 

Ea identifikatzen duen beldurra emozio bat 
dela. 

Ipuina 

Ea adierazpenak naturaltasunez eta inhibiziorik gabe egiten dituen, bizi 
dituen hainbat egoeratan.  

Ea parte hartzen duen Pingui puinguinoa 
jolasean, bere burua ikaskideei aurkezteko, 
modu lasaian. 

Lankidetza jolasak 
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5. unitatea: Bidaia dibertigarria 
 
Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 

Ea erantzuten dien Zaldiko-maldiko magikoa 
ipuinari buruzko galdera errazei. 

Ipuina Ea entzuten eta ulertzen duen aginduetako eta ipuinetako informazioa 
ahoz ematen zaionean, bai eta testu euskarriek ematen duten ikus 
informazioa ere, eta ea bereizten dituen haietako elementu 
adierazgarri eta esanguratsuenak. 

Ea badakien garraio txartela testu euskarri bat 
dela. 

Koadernoa: 15. lam. 

Ea garraiobideekin lotutako hiztegia ezagutzen 
duen eta esaldi arruntetan erabiltzen duen. 

Lan proiektua 
Horma irudia 
Informazio liburua 
Irudien galeria 
Ahozko hizkuntza 
Koadernoa: 01., 02. lam. 

Ea pixkanaka hiztegi egokia erabiltzen eta aberasten duen, espazioen, 
uneen, egoeren eta pertsonen deskribapen xumeak egiteko. 

Ea aditz denborak behar bezala erabiltzen 
dituen esaldietan. 

Ahozko hizkuntza 

Ea identifikatzen, ezagutzen eta errepikatzen 
dituen garraiobideen soinuak. 

Ahozko hizkuntza 
Abestia 
Koadernoa: 23. lam. 
Lankidetza jolasak 
Nub@rijolasak CDa  

Ea ari den garatzen artikulazio trebetasunak, 
soinuak ekoizteko. 

Ahozko hizkuntza 

Ea zenbait solaskiderekin jardutean adierazpen egokia erabiltzen 
duen, keinuak eta gorputz mugimendua behar bezala baliatuz, eta ea 
informazio trukea zuzen egiten duen. 

Ea kontzientzia fonologikoa garatzeko 
jardueretan parte hartzen duen, eta ea hitz 
silababakarrak eta bi silabakoak identifikatzen 
dituen. 

Kontzientzia fonologikoa 

Ea jarduten duen biribilekoetan eta hizketaldietan landutako gaiei 
buruz, ea egiten dituen ekarpenak, eta ea ari den pixkanaka ideiak 
ordenatuta eta argi azaltzen. 

Ea hizketaldietan ekimenez parte hartzen 
duen. 

Lan proiektua 
Horma irudia 
Ipuina 
Informazio liburua 
Ahozko hizkuntza 
IrudimenArtea 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 
Ea identifikatzen dituen proiektuetako, ipuinetako, marrazkietako, 
argazkietako eta abarretako eduki nagusiak.  

Ea garraio txarteleko elementu eta eduki 
garrantzitsuenak identifikatzen dituen. 

Koadernoa: 15. lam. 

Ea buruz ikasten dituen olerkiak, abestiak eta esaerak, eta ea 
errezitatzen edo abesten dituen. 

Ea ikasi duen Biraka, geratu gabe abestia eta 
ea parte hartzen duen koreografietan. 

Abestia  

Ea istorioak asmatzen dituen, bere bizipenak, ipuinak eta irudiak 
oinarri hartuta. 

Ea istorioak kontatzen dituen irudi bat oinarri 
hartuta. 

Ahozko hizkuntza 
Koadernoa: 01. lam. 

Ea piktogramak erabiliz esaldiak irakurtzen eta egiten dituen, zeregin 
bakoitzerako komunikazio beharrak aintzat hartuta. 

Ea esaldi soilak osatzen dituen, piktogramak 
eta hiztegi txartelak erabiliz. 

Irakurketa programa 
Koadernoa: 10. lam. 

Ea irakurtzen, ulertzen eta idazten dituen bere izena eta bere hurbileko 
ingurunearekin eta bizipenekin lotutako hitz eta esaldi garrantzitsu 
batzuk.  

Ea begien eta eskuaren koordinazioa lantzen 
duen, goranzko eta beheranzko trazu 
erdizirkular etenak eta trazu kurbatu jarraituak 
egitean. 

Koadernoa: 03., 07., 11., 17., 
21. lam. 

Matematikarako gaitasuna 
Ea zenbakiak identifikatzen dituen eta dagokien kantitatearekin lotzen 
dituen. 

Ea hiru zenbakia identifikatzen duen, dagokion 
kantitatearekin lotzen duen eta grafia egiten 
duen.  

Koadernoa: 05., 09., 24. lam. 
Fotokopiatzekoa 1 
Nub@rijolasak CDa  

Ea bereizten dituen inguruan zenbait forma eta irudi geometriko.  Ea triangelu formako objektuak identifikatzen 
dituen.  

Koadernoa: 20. lam. 
Lankidetza tailerra 
Nub@rijolasak CDa  

Ea objektuak ordenatzen eta sailkatzen dituen, bi irizpide edo gehiago 
oinarri hartuta. 

Ea bi formaren segidak egiten dituen.  Koadernoa: 22. lam. 
Lankidetza tailerra 
Nub@rijolasak CDa  

Ea bereizten eta erabiltzen dituen edukiera 
neurriak: beteta/hutsik. 

Koadernoa: 16. lam. 
Fotokopiatzekoa 3 

Ea identifikatzen eta alderatzen dituen luzera 
neurriak: luzea/laburra. 

Koadernoa: 13., 24. lam. 
Fotokopiatzekoa 2 

Ea egoki erabiltzen dituen, zenbait egoeratan, kantitatea adierazten 
duten oinarrizko zenbatzaileak eta tamaina adierazten duten oinarrizko 
izenondoak, bai eta espazio eta denbora kontzeptuak ere.  

Ea gauzen espazio kokapenak bereizten 
dituen: gainean/azpian. 

Koadernoa: 18. lam. 
Nub@rijolasak CDa  

Ea identifikatzen dituen, zenbait testuinguru eta egoeratan, objektuen, 
pertsonen eta animalien zenbait ezaugarri, hala nola kolorea, testura, 
forma eta beste ezaugarri batzuk. 

Ea bereizten duen kolore laranja gauzen 
ezaugarri dela.  

Koadernoa: 06., 24. lam. 
Nub@rijolasak CDa  
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna  

Ea garraiobideak sailkatzen dituen, zer 
ingurunetan ibiltzen diren kontuan hartuta. 

Lan proiektua 
Informazio liburua 
Horma irudia 
Koadernoa: 08. lam. 
Psikomotrizitatea: 
1. saioa 
Kontzeptu mapa 

Ea ezagutzen dituen hurbileko ingurunea eta bertako pertsonak eta 
objektuak. 

Ea bereizten dituen bakarkako eta taldeko 
garraiobideak. 

Lan proiektua 
Informazio liburua 
Irudien galeria 
Koadernoa: 12. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea identifikatzen dituen ingurune hurbilean gertaera garrantzitsuak eta 
elementu adierazgarriak: langileak, hiriko elementuak, gizarte taldeak, 
naturako objektuak, etab. 

Ea identifikatzen dituen garraiobideekin 
lotutako lanbideak: pilotua, marinela, gidaria, 

txirrindularia. 

Liburua 
Horma irudia 
Koadernoa: 10., 19. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea badakizkien eta ulertzen dituen bizitza antolatzeko denbora nozioak 
(denbora kontzeptuak, urtaroak, asteko egunak, etab.). 

Ea baduen interesa eta parte hartzen duen 
inguruneko jardueretan: udaberria. 

Lan proiektua  
Horma irudia: udaberria 
Udaberriaren 1., 2., 3., 
4. lam. 

Ea garatzen dituen bizirik irauteko eta osasunerako oinarrizko ohiturak: 
arropa egokiak erabiltzea, elikadura, etab. 

Ea identifikatzen dituen udaberrirako egokiak 
diren arropak.  

Lan proiektua 

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna 
Ea ordenagailua eta oinarrizko periferikoak trebetasunez erabiltzen 
dituen, hainbat helburutarako. 

Ea bereizten eta erabiltzen dituen teklatuko 
Bloq Mayús eta Supr teklak.  

IKTen tailerra 
ikaslearentzat 

Ea teknologia eta informatika programa erraz batzuk erabiltzen dituen, 
bizipenak eta emozioak komunikatzeko eta informazioa lortzeko. 

Ea badakien nolakoa den testu prozesadorea. IKTen tailerra 
ikaslearentzat 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 

Ea behar bezala jokatzen duen garraiobide 
publikoetan. 

Koadernoa: 04. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea badakien bizikidetza arauen berri, eta ea onartzen eta betetzen 
dituen, jokabide ezegokia izateak zer ondorio dituen aintzat hartuta. 

Ea ezagutzen eta hartzen dituen bide 
segurtasuneko neurriak, kalean istripurik ez 
gertatzeko. 

Lan proiektua 
Horma irudia 
Koadernoa: 02., 14., 19. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea balioesten dituen gizarteko askotariko ohiturak eta balioak, bai eta 
gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna ere. 

Ea baduen interesa eta parte hartzen duen 
inguruneko jardueretan: Liburuaren Eguna eta 
Amaren Eguna.  

Tailerra: Egun berezia 1, 2  

Ea arretaz entzuten duen hitz egiten diotenean, eta ea bere ideiak 
adierazten dituen eta besteenak errespetatzen dituen. 

Ea ongi onartzen dituen gainerakoek bere 
sorkuntza plastikoei buruz dituzten iritziak. 

Plastikako lam.: bakarkakoa, 
taldekakoa, artea 

Ea ari den ikasten lankidetzan lan egiten, 
Errepide bat egitea tailerrean parte hartuz. 

Lankidetza tailerra 

Ea parte hartzen duen Martuteneko trena eta 
Garraiatu jolasetan, denen arteko lankidetza 
hobetzeko.  

Lankidetza jolasak 

Ea pixkanaka ikaskideekin lankidetzan jarduten duen, taldekako 
jarduerak prestatzeko eta garatzeko. 

Ea taldekako jarduera plastikoetan parte 
hartzen duen. 

Plastikako lam.: taldekakoa 
Lan proiektua 

Ea balioesten duen inguruko pertsonek erakusten dioten maitasuna 
eta arreta. 

Ea adiskidetasunaren garrantzia sustatzen eta 
balioesten duen. 

Ipuina  

Giza eta arte kulturarako gaitasuna 
Ea ezagutzen eta aztertzen duen Joaquín 
Torres Garcíaren Uruguai margolana. 

IrudimenArtea Ea ezagutzen dituen ondare unibertsala osatzen duten kultura eta arte 
adierazpen batzuk, eta ea balioesten eta errespetatzen dituen. 

Ea gozatzen duen musika konposizio 
klasikoak entzuten.  

Audioak 

Ea esperimentatzen duen hondakinak erabiliz 
eraikitzeko teknika plastikoarekin. 

Plastikako lam.: bakarkakoa 

Ea erabiltzen duen kolore laranja, hizkuntza 
plastikoaren elementu den aldetik. 

Koadernoa: 06. lam. 
Nub@rijolasak CDa  

Ea ulertzen eta egiten dituen lan plastikoak, askotariko teknikak eta 
materialak erabiliz, ea ahaleginez aritzen den, eta ea balio estetikoak 
zaintzeko sentsibilitatea erakusten duen (konposizioa, koloreak, 
formak). 

Ea ari den garatzen nahi bezala mozteko 
teknika.  

Plastikako lam.: bakarkakoa, 
taldekakoa 
Koadernoa: 08., 12., 20. lam.  
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Giza eta arte kulturarako gaitasuna 

Ea gustura parte hartzen duen taldekako 
antzezpenetan eta koreografietan. 

Abestia 
Audioak 
Lankidetza jolasak 

Ea identifikatzen eta bereizten dituen 
garraiobideen soinuak. 

Koadernoa: 23. lam. 
Soinuak bereiztea 
Nub@rijolasak CDa  

Ea erabiltzen dituen gorputza, hizkuntza, musika eta artea, emozioak, 
bizipenak eta sentimenduak adierazteko. 

Ea gorputzarekin musika erritmo bati jarraitzen 
dion. 

Abestia 
Audioak 

Ikasten ikasteko gaitasuna 
Ea inplikatzen den eta parte hartzen duen 
Garraiobideak lan proiektuko jardueretan. 

Lan proiektua Ea hautatzen eta antolatzen duen informazioa, kontuan hartuta 
ezaugarriak eta kategoriak. 

Ea ezkerretik eskuinera irakurtzen duen. Irakurketa programa 
Koadernoa: 10. lam. 

Ea baduen interesa Lehorrez, itsasoz eta airez 
informazio liburuan.  

Informazio liburua Ea jabetzen den zer dakien eta zer ikasi behar duen. 

Ea ipuinak balioesten dituen, ikasteko eta 
gozatzeko baliabide diren aldetik.  

Ipuina 
Literatura baliabideak 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 

Ea gorputzaren kontrol tonikoa hobetzen duen. Psikomotrizitatea: 
1. saioa 

Ea identifikatzen dituen espazio kontzeptuak: 
bere gorputzaren gainean/azpian. 

Psikomotrizitatea:  
2. saioa 

Ea bere gorputza ezagutzen duen eta gero eta modu eraginkorragoan 
kontrolatzen eta erabiltzen duen, eguneroko bizitzako zereginak egiteko. 

Ea ariketa fisikoak egitean arnasketa 
kontrolatzen duen. 

Psikomotrizitatea:  
1., 2. saioak 

Ea ari den garatzen mugimenduen koordinazio 
orokorra, zenbait modutan lekualdatzean: 
biraka, herrestan, lasterka. 

Psikomotrizitatea:  
1. saioa 

Ea mugitzen den mugimendu koordinatuak eginez (orokorrak eta 
atalenak) 

Ea lekualdatzen den eremu mugatuetan, 
pertsonen eta objektuen artean. 

Psikomotrizitatea: 
1. saioa 

Ea arduraz jokatzen duen eguneroko bizitzako egoera arriskutsuetan. Ea jokabide egokiak dituen autoan: segurtasun 
uhala ez kentzea, eserlekuan behar bezala 
esertzea. 

Koadernoa: 02., 14. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea garatzen dituen bere ongizatea eta besteena dakarten ohiturak. Ea bide segurtasuneko oinarrizko ohiturak 
garatu dituen.  

Koadernoa: 14. lam.  
Kontzeptu mapa 

Ea bere emozioak eta besteenak bereizten dituen, eta ea lotzen dituen 
bizipenekin. 

Ea lotsa emoziotzat identifikatzen duen.  Ipuina 
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6. unitatea: Ostadarraren atzetik 
 
Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 

Ea erantzuten dien Koloretako hodeiak ipuinari 
buruzko galdera errazei. 

Ipuina Ea entzuten eta ulertzen duen aginduetako eta ipuinetako informazioa 
ahoz ematen zaionean, bai eta testu euskarriek ematen duten ikus 
informazioa ere, eta ea bereizten dituen haietako elementu 
adierazgarri eta esanguratsuenak. 

Ea badakien informazio kartelak testu 
euskarriak direla. 

Koadernoa: 15. lam. 

Ea behar bezala erabiltzen dituen esaldietan 
iraganaldiko, orainaldiko eta geroaldiko aditz 
denborak. 

Koadernoa: 01. lam. 
Ahozko hizkuntza 

Ea paisaiarekin eta urarekin lotutako hiztegia 
erabiltzen duen esaldi arruntetan. 

Lan proiektua 
Horma irudia 
Informazio liburua 
Irudien galeria 
Koadernoa: 01., 02. lam. 
Ahozko hizkuntza 
Nub@rijolasak CDa  

Ea pixkanaka hiztegi egokia erabiltzen eta aberasten duen, espazioen, 
uneen, egoeren eta pertsonen deskribapen xumeak egiteko. 

Ea lekuak eta paisaiak deskribatzen dituen. Koadernoa: 01. lam. 
Ahozko hizkuntza 

Ea naturako soinuak identifikatzen, ezagutzen 
eta sortzen dituen. 

Koadernoa: 23. lam. 
Soinuak bereiztea 
Ahozko hizkuntza 
Lankidetza jolasak 

Ea ari den garatzen artikulazio trebetasunak, 
soinuak ekoizteko. 

Ahozko hizkuntza  

Ea zenbait solaskiderekin jardutean adierazpen egokia erabiltzen 
duen, keinuak eta gorputz mugimendua behar bezala baliatuz, eta ea 
informazio trukea zuzen egiten duen. 

Ea parte hartzen duen kontzientzia fonologikoa 
garatzeko jardueretan, eta ea hitzen hasierako 
eta amaierako hots fonetikoak identifikatzen 
dituen. 

Kontzientzia fonologikoa 

Ea identifikatzen dituen proiektuetako, ipuinetako, marrazkietako, 
argazkietako eta abarretako eduki nagusiak.  

Ea identifikatzen dituen informazio kartel 
bateko elementu eta eduki garrantzitsuenak. 

Koadernoa: 15. lam. 

Ea buruz ikasten dituen olerkiak, abestiak eta esaerak, eta ea 
errezitatzen edo abesten dituen. 

Ea ikasten duen Aterki gizon, Aterki andre 
abestia, keinuz eta mugimenduz lagunduta. 

Abestia 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 
Ea piktogramak erabiliz esaldiak irakurtzen eta egiten dituen, zeregin 
bakoitzerako komunikazio beharrak aintzat hartuta. 

Ea esaldi soilak osatzen dituen, piktogramak 
eta hiztegi txartelak erabiliz. 

Irakurketa programa 
Koadernoa: 10. lam. 

Ea irakurtzen, ulertzen eta idazten dituen bere izena eta bere hurbileko 
ingurunearekin eta bizipenekin lotutako hitz eta esaldi garrantzitsu 
batzuk.  

Ea behar bezala egiten dituen trazu 
erdizirkularrak eta zirkularrak. 

Koadernoa: 03., 07., 
11., 17., 21. lam. 

Matematikarako gaitasuna 
Ea zenbakiak identifikatzen dituen eta dagokien kantitatearekin lotzen 
dituen. 

Ea hiru zenbakia identifikatzen duen, dagokion 
kantitatearekin lotzen duen eta grafia egiten 
duen. 

Koadernoa: 05. lam. 
Fotokopiatzekoa 1 
Nub@rijolasak CDa  

Ea bereizten dituen inguruan zenbait forma eta irudi geometriko.  Ea irudi lauak identifikatzen dituen: triangelua. Koadernoa: 20. lam. 
Fotokopiatzekoa 5 
Nub@rijolasak CDa  

Ea bereizten eta erabiltzen dituen zenbait 
zenbatzaile: denak/batere ez. 

Koadernoa: 09., 24. lam. 
Fotokopiatzekoa 2 
Nub@rijolasak CDa  

Ea erabiltzen eta bereizten dituen tamaina 
izenondoak: txikiena. 

Koadernoa: 16., 24. lam. 
Fotokopiatzekoa 3 

Ea egoki erabiltzen dituen, zenbait egoeratan, kantitatea adierazten 
duten oinarrizko zenbatzaileak eta tamaina adierazten duten oinarrizko 
izenondoak, bai eta espazio eta denbora kontzeptuak ere.  

Ea espazio egoerak bereizten dituen: 
irekita/itxita. 

Koadernoa: 18. lam. 
Psikomotrizitatea 
2. saioa 
Nub@rijolasak CDa  

Ea identifikatzen duen kolore morea eta ea 
erabiltzen duen bere ekoizpenetan. 

Koadernoa: 06., 24. lam. 
Plastikako lam.: 
taldekakoa 
Nub@rijolasak CDa  

Ea identifikatzen dituen, zenbait testuinguru eta egoeratan, objektuen, 
pertsonen eta animalien zenbait ezaugarri, hala nola kolorea, testura, 
forma eta beste ezaugarri batzuk. 

Ea bereizten dituen objektuen ezaugarriak: 
lehor/bustita. 

Koadernoa: 13. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna  

Ea paisaiako zenbait elementu eta haien 
ezaugarriak identifikatzen dituen: mendia, 
itsasoa, ibaia, haitzuloa. 

Horma irudia 
Koadernoa: 02., 08. lam. 
Nub@rijolasak CDa  
Kontzeptu mapa 

Ea paisaia motak bereizten dituen. Koadernoa: 02. lam. 
Nub@rijolasak CDa  
Kontzeptu mapa 

Ea ezagutzen dituen hurbileko ingurunea eta bertako pertsonak eta 
objektuak. 

Ea badakien zer ezaugarri dituzten fenomeno 
atmosferikoek. 

Informazio liburua 
Koadernoa: 19. lam. 
Nub@rijolasak CDa  
Lan proiektua 

Ea sentsazioak hautematen eta bereizten 
dituen: lehor/bustita. 

Koadernoa: 13. lam. 

Ea identifikatzen duen leku ireki edo itxi batean 
dagoen. 

Koadernoa: 18. lam. 
Psikomotrizitatea 
2. saioa 
Nub@rijolasak CDa  

Ea ezagutzen dituen naturako hainbat soinu. Koadernoa: 23. lam. 
Soinuak bereiztea 

Ea egoki lotzen duen zentzumen organo bakoitza dagokion funtzioarekin, 
zenbait motatako esperientziatan (familiakoak, eskolakoak, gizartekoak, 
naturakoak). 

Ea soinu ozenak eta ahulak bereizten dituen. Koadernoa: 23. lam. 
Soinuak bereiztea 

Ea natura ingurunea zaintzen duen. Lan proiektua 
Informazio liburua 
Ipuina 
Horma irudia 
Koadernoa: 04. lam. 

Ea badakien zer jokabide diren egokiak eta desegokiak energia 
aurrezteko, ingurumena zaintzeko, arduraz kontsumitzeko eta natura 
ondarea iraunarazteko. 

Ea edalontzia kontuz betetzen duen, gainezka 
egin ez dezan. 

Koadernoa: 04. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna  

Ea aire zabaleko jarduerekin lotutako 
lanbideak identifikatzen dituen. 

Koadernoa: 02. lam. 
Horma irudia 
Kontzeptu mapa 

Ea identifikatzen dituen ingurune hurbilean gertaera garrantzitsuak eta 
elementu adierazgarriak: langileak, hiriko elementuak, gizarte taldeak, 
naturako objektuak, etab. 

Ea badakien ura oso garrantzitsua dela 
naturan. 

Lan proiektua 
Informazio liburua 
Koadernoa: 12. lam. 

Ea denbora kontzeptuak bereizten dituen: 
eguna/gaua. 

Koadernoa: 22. lam. 
Nub@rijolasak CDa  

Ea badakizkien eta ulertzen dituen bizitza antolatzeko denbora nozioak 
(denbora kontzeptuak, urtaroak, asteko egunak, etab.). 

Ea baduen interesa eta parte hartzen duen 
inguruneko jardueretan: uda. 

Lan proiektua 
Horma irudia: uda 
Udaren 1., 2., 3., 4. lam. 

Ea identifikatzen duen udako arropa egokia 
zein den. 

Lan proiektua 
Horma irudia: uda 

Ea garatzen dituen bizirik irauteko eta osasunerako oinarrizko ohiturak: 
arropa egokiak erabiltzea, elikadura, etab. 

Ea eguzkitik babesten den, baita hidratatzen 
ere, ura edanez. 

Lan proiektua 
Horma irudia: uda 
Koadernoa: 14. lam. 

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna 
Ea ordenagailua eta oinarrizko periferikoak trebetasunez erabiltzen 
dituen, hainbat helburutarako. 

Ea sagua erabiltzen duen, mugituz, eta ea klik 
egiteko eta klik egin eta arrastatzeko teknikak 
baliatzen dituen. 

IKTen tailerra 
ikaslearentzat 

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 
Ea balioesten dituen gizarteko askotariko ohiturak eta balioak, bai eta 
gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna ere. 

Ea baduen interesa eta parte hartzen duen 
inguruneko jardueretan: Ingurumenaren 
Eguna. 

Tailerra: Egun berezia 3 

Ea arretaz entzuten duen hitz egiten diotenean, eta ea bere ideiak 
adierazten dituen eta besteenak errespetatzen dituen. 

Ea ongi onartzen dituen gainerakoek bere 
sorkuntza plastikoei buruz dituzten iritziak. 

Plastikako lam.: 
bakarkakoa, taldekakoa, 
artea 

Ea ari den lankidetzan lan egiten ikasten, 
Elkarrizketa. Abestirik gustukoena tailerrean 
parte hartuz. 

Lankidetza tailerra 

Ea taldekako jarduera plastikoetan parte 
hartzen duen. 

Plastikako lam.: 
taldekakoa 

Ea pixkanaka ikaskideekin lankidetzan jarduten duen, taldekako 
jarduerak prestatzeko eta garatzeko. 

Ea lankidetza elkarrekin helburu bat lortzeko 
baliotzat jotzen duen. 

Ipuina 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Giza eta arte kulturarako gaitasuna 

Ea ezagutzen eta aztertzen duen René 
Magritteren Promesa margolana. 

IrudimenArtea Ea ezagutzen dituen ondare unibertsala osatzen duten kultura eta arte 
adierazpen batzuk, eta ea balioesten eta errespetatzen dituen. 

Ea gozatzen duen musika konposizio 
klasikoak entzuten. 

Audioak 

Ea jarduten duen irudi soilak mozteko, lerro 
artean zulatzeko eta modelatzeko teknika 
plastikoekin. 

Koadernoa: 08., 09., 
14., 16., 18., 19. lam. 
Plastikako lam.: 
bakarkakoa 
Udaren 1., 3., 4. lam. 

Ea ari den garatzen pintzelez margotzeko 
teknika.  

Koadernoa: 08., 13. lam. 
Plastikako lam.: 
taldekakoa, artea 
Udaren 1. lam. 

Ea ulertzen eta egiten dituen lan plastikoak, askotariko teknikak eta 
materialak erabiliz, ea ahaleginez aritzen den, eta ea balio estetikoak 
zaintzeko sentsibilitatea erakusten duen (konposizioa, koloreak, 
formak). 

Ea erabiltzen duen kolore morea, hizkuntza 
plastikoaren elementu den aldetik. 

Koadernoa: 06. lam. 
Plastikako lam.: 
taldekakoa 
Nub@rijolasak CDa  
Udaren 1., 2., 3., 4. lam. 

Ea soinu ozenak eta ahulak bereizten dituen. Koadernoa: 23. lam. 

Ea gustura parte hartzen duen taldekako 
antzezpenetan. 

Soinuak bereiztea 
Abestia 
Audioak 

Ea espresioak, sentimenduak eta ekintzak 
adierazten dituen gorputzaren bidez. 

Gorputz eta musika 
adierazpena 

Ea erabiltzen dituen gorputza, hizkuntza, musika eta artea, emozioak, 
bizipenak eta sentimenduak adierazteko. 

Ea erritmikoki mugitzen den, musika pasarte 
bat entzutean. 

Gorputz eta musika 
adierazpena 
Audioak 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Ikasten ikasteko gaitasuna 

Ea inplikatzen den eta parte hartzen duen Ura 
lan proiektuko jardueretan. 

Lan proiektua Ea hautatzen eta antolatzen duen informazioa, kontuan hartuta 
ezaugarriak eta kategoriak. 

Ea ezkerretik eskuinera irakurtzen duen. Irakurketa programa 
Koadernoa: 10. lam. 

Ea baduen interesa Ura informazio liburuan. Informazio liburua Ea jabetzen den zer dakien eta zer ikasi behar duen. 

Ea ipuinak balioesten dituen, ikasteko 
baliabide diren aldetik. 

Ipuina 
Literatura baliabideak 

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 
Ea garatu duen gauzak hartzeko eta pilota 

punparazteko begien eta eskuaren arteko 

koordinazioa. 

Psikomotrizitatea: 
1., 2. saioak 

Ea bere gorputza ezagutzen duen eta gero eta modu eraginkorragoan 
kontrolatzen eta erabiltzen duen, eguneroko bizitzako zereginak egiteko. 

Ea jarraitzen duen bere gorputzarekiko 
espazio kokapenak bereizten. 

Psikomotrizitatea: 
1. saioa 

Ea parte hartzen duen Ibilaldia zaldiz jolasean, 
lasai eta bizitasunez. 

Lankidetza jolasak Ea garatzen dituen bere ongizatea eta besteena dakarten ohiturak. 

Ea parte hartzen duen Tanta bat, bi tanta, hiru 
tanta... jolasean, lasai. 

Lankidetza jolasak 

Ea bere emozioak eta besteenak bereizten dituen, eta ea lotzen dituen 
bizipenekin. 

Ea pozaren emozioa bereizten duen. Ipuina 

 

 

 


