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• Norberaren emozioak eta sentimenduak eta 
besteenak bereiztea eta adieraztea.  

• Mugitzean, gorputzaren kontrol tonikoa hobetzea. 

• Lekualdatzean, geldialdia eta mugimendua 
kontrolatzea. 

• Autonomiaz jokatzea, eskolan egiten dituzten 
jardueretan. 

• Manipulazio xeherako trebetasuna eskatzen duten 
jarduerak egitea: trokelak askatu, marraztu, 
margotu. 

• Autoestimua eta laguntzeko jarrera garatzea, 
lankidetza jolasen bidez. 

• Eskolako ordena ohiturak barneratzen hastea: 
berokiak esekitzea eta paperak paperontzira 
botatzea. 

• Pixkana, adeitasun arauak barneratzea: agurtzea. 

• Besteak errespetatzeko, laguntzeko eta lankidetzan 
jarduteko jarrerak eta ohiturak garatzea, eguneroko 
bizitzako problemak ebazteko. 

Gorputza eta norberaren irudia 

• Sentimenduak eta emozioak: triste, 
pozik, alai… 

 
Jolasa eta mugimendua 

• Gorputz jarrerak eta mugimendua: 
geldialdia, mugimendua 

• Autonomia, ohiko jarduerak egitean 

• Parte hartze aktiboa, mugimendu 
trebetasunak eskatzen dituzten 
jardueretan 

• Pixkanaka, manipulazio trebetasunak 
kontrolatzea 

• Lankidetza jolasak: Etxean dugu txoria; 
Ilaran goaz  

 
Jarduera eta egunerokotasuna 

• Ordena ohiturak: berokiak esekitzea eta 
paperak paperontzira botatzea. 

• Adeitasun arauak onartzea: agurrak 

• Lankidetza tailerra: Pilota 

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

• Ea egiten dituen 
lekualdatzeak, geldialdia eta 
mugimendua kontrolatuz. 

• Ea autonomiaz moldatzen 
den ikastetxean. 

• Ea garatzen dituen 
manipulazio xeherako 
trebetasunak. 

• Ea parte hartzen duen 
Etxean dugu txoria 
jolasean, autoestimua 
garatzeko. 

• Ea parte hartzen duen 
Ilaran goaz jolasean, 
autoestimua eta lankidetza 
garatzeko. 

• Ea garatzen dituen higiene 
eta ordena ohiturak. 

• Ea ikaskideak agurtzen 
dituen. 

• Ea ari den ikasten 
lankidetzan lan egiten, 
Pilota tailerrean parte 
hartuz. 

• Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna 

• Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna 
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• Ikasgelako elementuak identifikatzea. 

• Ikastetxeko eremuak aztertzea eta haietan 
orientatzea: ikasgelan, jolastokian, jangelan, 
komunetan, erabilera anitzerako gelan.  

• Ikasgelako objektuak non jarri behar diren jakitea. 

• Kolore urdina identifikatzea eta erabiltzea.  

• Ikastetxeko helduak eta ikaskideak ezagutzea. 

Ingurune fisikoa: elementuak, 
harremanak eta neurria  

• Ikasgelako objektuak 

• Objektu multzoak 

• Kolorea: urdina 
 
Kultura eta bizitza gizartean  

• Ikastetxea: haurrak, helduak, ikasgela, 
jolastokia, jangela, komunak, erabilera 
anitzerako gela. 

• Ea bereizten eta 
identifikatzen dituen 
ikasgelako objektuak. 

• Ea orientatzen den 
ikastetxeko eremuetan.  

• Ea bereizten eta erabiltzen 
duen kolore urdina. 

• Ea ezagutzen dituen 
ikastetxeko helduak eta 
ikaskideak. 

• Matematikarako 
gaitasuna 

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna 

• Ikasten ikasteko 
gaitasuna 
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• Norberaren izena eta ikaskideenak behar bezala 
aipatzea. 

• Ahozko mezuak ulertzea.  

• Ikastetxearekin eta ikasgelarekin loturiko hiztegia 
aberastea. 

• Ipuinak eta narrazioak gozatzea eta arretaz 
entzutea. 

• Begien eta eskuaren arteko koordinazioa garatzea, 
zirriborroak egitean. 

• Zenbait teknika plastiko erabiltzen hastea, 
pertsonaia motibatzailea apaintzeko. 

• Hatz markak estanpatzeko teknika plastikoarekin 
jardutea. 

• Horma irudiak egiten laguntzea. 

• Entzunaldietan eta musika antzezpenetan gustura 
parte hartzea. 

• Abestien erritmoari jarraitzen hastea. 

• Abesti bat ikastea, keinuz eta mugimenduz 
lagunduta. 

• Antzezpenetan gustura parte hartzea. 

Hitzezko hizkuntza. Entzutea, hitz egitea 
eta berbetan aritzea 

• Norberaren izena eta ikaskideenak 

• Ikastetxearekin eta ikasgelarekin 
loturiko askotariko hiztegia erabiltzea 

• Ipuinak, olerkiak eta igarkizunak 
entzutea eta ulertzea, gozatzeko eta 
ikasteko iturri diren aldetik: 

- Ipuin motibatzailea: Ongi etorri 
Nubarisera! Kolorez eta magiaz 
betetako mundua da hau! 

• Trazuak egitea: zirriborratzea 
 
Arte hizkuntza 

• Teknika plastikoa: hatz margoak, hatz 
markak estanpatzea 

• Abestiak abestea: Nubaris 

• Gorputzarekin erritmoei jarraitzea 
  
Gorputz hizkuntza 

• Taldekako antzezpenak: koreografiak 
eta dantzak 

• Ea behar bezala aipatzen 
dituen bere izena eta 
ikaskideenak. 

• Ea ulertzen dituen helduen 
mezuak. 

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

• Ea ipuinak eta narrazioak 
gozatzen eta arretaz 
entzuten dituen. 

• Ea egiten dituen 
zirriborroak, modu 
kontrolatuan. 

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

• Ea parte hartzen duen 
taldekako jarduera 
plastikoetan. 

• Ea Nubaris abestia abesten 
duen eta ikasi duen. 

• Ea gozatzen duen 
taldekako antzezpenekin: 
koreografiekin eta 
dantzekin.  

• Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna 

• Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia 
digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna 

• Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna 
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• Hotza/beroa sentsazioak bereiztea. 

• Norberaren ikuspegi egokia izatea eta nork 
bere burua onartzea. 

• Besteekiko maitasun eta txera emozioak 
adieraztea. 

• Maitasuna emoziotzat identifikatzea. 

• Objektuekiko eta espazioarekiko jarrerak 
hartzea gorputzarekin: barruan/kanpoan.  

• Mugimendu jarduerak egitea, jarduera eta 
atsedena tartekatuz. 

• Mugimenduen koordinazio orokorra 
garatzea, azkar eta poliki mugitzean. 

• Familia giroan errespetuzko eta 
laguntzeko jarrerak eta ohiturak garatzea. 

• Eguneroko jardueretan laguntzea: 
jostailuak jasotzea. 

• Taldekako jardueretan parte hartzea, 
lankidetza sustatuz. 

• Taldeko bizikidetzan laguntzea, nork bere 
burua izenaren bidez aurkeztuz lankidetza 
jolasetan. 

• Objektu arriskutsuak ez ukitzea zeinen 
garrantzitsua den ulertzea. 

• Segurtasun arau batzuen berri jakitea, 
istripurik ez gertatzeko.  

• Udazkenerako arropa egokiak zein diren 
jakitea: euritarako arropak. 

Gorputza eta norberaren irudia 

• Sentsazioak eta pertzepzioak: 
hotza/beroa 

• Balioa: autoestimua 

• Norberaren eta besteen sentimenduak 
eta emozioak: maitasuna 

 
Jolasa eta mugimendua 

• Espazio orientazioa:  barruan/kanpoan 

• Mugimenduen kontrola: azkar/poliki 

• Lankidetza jolasak: Herrixkako festa; 
Txiki, txiki, txikia. 
 

Jarduera eta egunerokotasuna 

• Eguneroko bizitzako jarduerak: jostailuak 
jasotzea 

• Lankidetza tailerra: Esaldiak piktograma 
bidez irakurtzen eta egiten 

 
Norberaren zaintza eta osasuna 

• Kontuz ibiltzea tresna arriskutsuekin. 

• Eguraldiaren arabera egokiak diren 
arropak 

• Ea hautematen eta bereizten dituen 
sentsazioak: hotza/beroa. 

• Ea autoestimua lantzen duen, 
maitasunezko adierazpenetan. 

• Ea adierazten dituen besteekiko maitasun 
eta txera emozioak. 

• Ea identifikatzen dituen espazio 
kokapenak: barruan/kanpoan. 

• Ea bereizten duen jardueraren eta 
atsedenaren artean. 

• Ea garatzen dituen gorputz mugimenduak: 
azkar/poliki. 

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

• Ea laguntzen duen etxean jostailuak 
jasotzen. 

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

• Ea parte hartzen duen Txiki, txiki txikia 
jolasean, taldeko bizikidetza hobetzeko, 
eta ea bere izena esaten duen ikaskideei 
bere burua aurkeztean.  

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

• Ea kontuz ibiltzen den etxetresna 
arriskutsuekin. 

• Ea identifikatzen dituen udazkenerako 
egokiak diren arropak. 

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerak
o gaitasuna 

• Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna 
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• Kolore gorria identifikatzea eta 
erabiltzea.  

• Bat zenbakiaren kantitatea eta grafia 
identifikatzea. 

• Zenbatzaileak erabiltzea: bat/asko. 

• Objektuen ezaugarriak bereiztea: 
hotza/beroa. 

• Espazio kokapenak identifikatzea: 
barruan/kanpoan.  

• Zirkulu formako objektuak bereiztea. 

• Familiako kideak zein diren jakitea, bai 
eta zein den ere norberaren lekua haien 
artean: gurasoak, anai-arrebak, aitona-
amonak. 

• Familian egiten diren jarduera batzuk 
identifikatzea eta balioestea.  

• Familiako kide bakoitzak zer lanbide 
duen jakitea.  

• Etxeko objektuak identifikatzea. 

• Etxeko gelak eta haietako objektuak 
bereiztea, eta bakoitzean zer jarduera 
egiten diren jakitea. 

• Etxeko objektu arriskutsu batzuk 
identifikatzea. 

• Pixkanaka jokabide trebetasun eta eredu 
egokiak garatzea, lan proiektuko 
jardueretan interesez parte hartuz. 

• Inguruko jarduera eta ospakizunetan 
parte hartzea. 

 

Ingurune fisikoa: elementuak, harremanak eta 
neurria  

• Kolorea: gorria 

• Bat zenbakiaren kantitatea eta grafia 

• Zenbatzaileak: bat/asko 

• Testurak eta ezaugarriak: hotza/beroa 

• Espazio orientazioa: barruan/kanpoan 

• Zirkulu forma 
 
Natura ezagutzen hastea 
Eguraldiaren arabera inguruan gertatzen diren 
aldaketak: udazkena 
 
Kultura eta bizitza gizartean  

• Familia: aita, ama, anai-arrebak, aitona-
amonak 

• Familian norberak duen lekua 

• Jarduerak familian 

• Familiako kideen lanbideak 

• Etxeko gela bakoitzeko objektuak 

• Etxeko gelak: egongela, logela, komuna, 
bainugela, sukaldea 

• Lan proiektua: Ipuinen etxea. 

• Egun berezia: Adinekoen Eguna 
 

• Ea identifikatzen eta erabiltzen duen 
kolore gorria. 

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

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

• Ea bereizten dituen objektuen 
ezaugarriak: hotza/beroa.  

• Ea bereizten dituen espazio 
kokapenak: barruan/kanpoan.  

• Ea identifikatzen duen zirkulu forma.  

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

• Ea identifikatzen dituen familia giroko 
jarduera batzuk.  

• Ea badakien zer lanbide duen 
familiako kide bakoitzak.  

• Ea identifikatzen dituen etxeko gelak 
eta haietako objektuak.  

• Ea identifikatzen dituen etxetresna 
arriskutsuak.  

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

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

 
 

• Matematikarako 
gaitasuna 

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerak
o gaitasuna 

• Ikasten ikasteko 
gaitasuna 

• Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna 
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• Norberaren izena eta hurbileko 
senitartekoenak zuzen adieraztea. 

• Sentimenduak, nahiak eta ideiak 
adieraztea, ahozko hizkuntzaren bitartez. 

• Familiarekin, etxearekin eta etxeko 
objektuekin lotutako hiztegia erabiltzea 
esaldi arruntetan. 

• Helduen mezuak ulertzea. 

• Artikulazio trebetasunak garatzea, 
soinuak ekoizteko. 

• Hitzen soinua hitz horiei dagozkien 
irudiekin lotzea. 

• Postontziko plaka testu euskarri bat dela 
jakitea. 

• Testu euskarriak informazio erabilgarria 
emateko elementuak direla ohartzea. 

• Esaldi soilak osatzea, piktogramak eta 
hiztegi txartelak erabiliz. 

• Liburua balioestea, informazio iturri den 
aldetik. 

• Literatura tradizioko testuak aztertzen eta 
haiekin gozatzen hastea. 

• Ipuinak, olerkiak eta igarkizunak entzutea 
eta ulertzea, gozatzeko eta ikasteko iturri 
diren aldetik. 

• Begien eta eskuaren arteko koordinazioa 
lortzea, trazu bertikalak eta horizontalak 
egitean. 

• Gero eta trazu zehatzagoak egitea, 
idatzizko hizkuntzarako bidean. 

Hitzezko hizkuntza. Entzutea, hitz egitea eta 
berbetan aritzea 

• Ahozko hizkuntza gero eta gehiago erabiltzea 
eta balioestea 

• Sentimenduak eta nahiak adieraztea 

• Etxearekin, etxeko objektuekin, familiarekin 
eta udazkenarekin lotutako askotariko 
hiztegia erabiltzea 

• Ahozko hizkuntza:  hizkuntza aurreko 
jarduerak 

• Kontzientzia fonologikoa: hitzen soinua hitz 
horiei dagozkien irudiekin lotzea. 

• Testu euskarria: postontziko plaka 

• Irakurketa programa:  

- Piktogramak: ireki / ez ireki; lo egin / lorik 
ez egin; jaso / ez jaso 

- Hiztegi txartelak: ohea, hozkailua, 
besaulkia, telebista, sardexka 

• Esaldi soilak osatzea, piktogramak eta hiztegi 
txartelak erabiliz 

• Grafomotrizitatea: trazu bertikalak, trazu 
horizontalak 

• Liburua balioestea, informazio iturri den 
aldetik 

• Ipuinak, olerkiak eta igarkizunak entzutea eta 
ulertzea, gozatzeko eta ikasteko iturri diren 
aldetik. 

 
 

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

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

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

• Ea ari den garatzen artikulazio 
trebetasunak, soinuak ekoizteko. 

• Ea parte hartzen duen kontzientzia 
fonologikoa garatzeko jardueretan, hitzen 
soinua hitz horiei dagozkien irudiekin 
lotuz. 

• Ea badakien postontziko plaka testu 
euskarri bat dela, eta ea identifikatzen 
dituen elementu eta eduki 
garrantzitsuenak. 

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

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

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

• Ea ezkerretik eskuinera irakurtzen duen. 
• Ea baduen interesa Kax-kax! Sartu nahi al 

duzu? informazio liburuan. 

• Ea erantzuten dien Musuen giltza ipuinari 
buruzko galdera errazei.  

• Ea ipuin eta narrazioak gozatzen eta 
arretaz entzuten dituen. 

• Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna 

• Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna 

• Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna 

• Ikasten ikasteko 
gaitasuna 
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• Ordenagailua erabiltzen hastea.  

• Ordenagailuaren atalak identifikatzea: 
pantaila, teklatua, PUZa eta sagua. 

• Zenbait teknika plastikorekin jardutea: 
zirriborratzea, estanpatzea, papera 
zimurtzea eta itsastea, eta puntuz 
estaltzea. 

• Plastikako jarduerak egiteko interesa 
izatea eta haiek eginez gozatzea. 

• Sorkuntza plastikoak egitean 
sentsibilitatea eta sormena garatzea. 

• Taldekako jarduera plastikoetan parte 
hartzeko interesa azaltzea eta 
lankidetzan jardutea. 

• Pixkanaka artelanak aztertzea, 
interpretatzea eta balioestea. 

• Abestiak abestea, erritmoari eta doinuari 
jarraituz. 

• Etxeko objektu batzuen soinuak 
bereiztea. 

• Soinuak eta isiltasuna bereiztea. 

• Abesti bat ikastea, keinuz eta 
mugimenduz lagunduta. 

• Musika konposizioak entzuten aktiboki 
parte hartzea. 

• Gorputzaren bidez erritmoak 
errepikatzea, txalo eginez, oinekin eta 
hankekin. 

• Familia egoerak imitatzea. 

• Taldekako antzezpenetan gustura parte 
hartzea. 

Ikus-entzunezko hizkuntza eta informazioaren eta 
komunikazioaren teknologiak 

• Ordenagailua erabiltzen hastea 

• Ordenagailuaren elementuak: pantaila, teklatua, 
PUZa eta sagua. 

 
Arte hizkuntza 

• Zenbait teknika, elementu eta material 
plastikorekin esperimentatzea: zirriborratzea, 
estanpatzea, papera zimurtzea eta itsastea, eta 
puntuz estaltzea. 

• Lan plastikoak egitean jarrera positiboa izatea 
• Plastikako tailerretan aritzea: Lotarako nire peluxea 

(bakarkako jarduera) eta Familien horma irudia 
(taldekako jarduera) 

• Margolana: STEVENSON CASSATT, M.: Ama eta 
semea 

• Abestiak abestea, erritmoari eta doinuari jarraituz: 
Hotz, hotz. 

• Etxeko objektuen soinuak 

• Soinuak eta isiltasuna bereiztea 

• Musika klasikoko piezen entzunaldietan modu 
aktiboan entzutea: MOZART, W.A.: «Deh! Vieni 
alla finestra», Don Giovanni; HAYDN, J.: Hari 
koartetoa  (adagioa). 

 
Gorputz hizkuntza 

• Erritmoak, gorputzaren bidez: txaloak, oinak, 
hankak 

• Eguneroko familia bizitzako egoerak imitatzea, 
jolas sinbolikoen bidez 

• Egoerak imitatzea gogoko izatea 

• Taldekako antzezpenak 

• Ea hasi den ordenagailua erabiltzen.   

• Ea identifikatzen dituen 
ordenagailuaren pantaila, teklatua, 
PUZa eta sagua. 

• Ea jarduten duen papera zimurtzeko 
eta itsasteko teknika plastikoekin.  

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

• Ea gozatzen duen sorkuntza 
artistikoko lanak eginez.  

• Ea sentsibilitatea eta sormena 
garatzen dituen.  

• Ea parte hartzen duen taldekako 
jarduera plastikoetan.  

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

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

• Ea bereizten dituen etxeko eguneroko 
objektuen soinuak.  

• Ea soinuak eta isiltasuna bereizten 
dituen. 

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

• Ea hasi den ikasten erritmoari nola 
jarraitu.  

• Ea gustura parte hartzen duen 
taldekako antzezpenetan. 

• Ea aktiboki parte hartzen duen 
musika konposizioak entzuten. 

• Ea familia egoerak imitatzen dituen. 
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2. UNITATEA: Bizkotxo usaina 
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• Gorputzeko atal nagusiak bereiztea. 

• Zentzumen organoak eta haien 
funtzioak identifikatzea. 

• Elikagaiak hautematea eta bereiztea, 
zaporea oinarri hartuta: gozoa/gazia. 

• Pertsonen ezaugarriak identifikatzea 
eta onartzea. 

• Ikaskideekin eskuzabaltasunez 
jokatzea. 

• Gogo aldarte batzuk identifikatzea: 
haserrea. 

• Atzeraka ibiltzean orekari eustea. 

• Objektuekiko eta espazioarekiko 
jarrerak hartzea gorputzarekin: 
barruan/kanpoan. 

• Lankidetza jolasetan parte hartzea, 
lasai eta maila berekoekiko 
bizikidetzan. 

• Energia hartzearekin lotutako 
trebetasunak garatzea, lankidetza 
jolasen bidez 

• Mahaian jokabide egokia izatea. 

• Taldean jarduerak egitea, lankidetzan 
jardunez, txandak errespetatuz eta 
modu aktiboan parte hartuz. 

Gorputza eta norberaren irudia 

• Gorputza: elementu nagusiak, aurpegiko 
atalak eta zentzumen organoak 

• Zentzumen organoen funtzioak 

• Zaporeak: gozoa/gazia 

• Gorputzaren ezaugarri bereizgarriak: ilearen 
kolorea, sexua, tamaina… 

• Balioa: eskuzabaltasuna 

• Sentimenduak eta emozioak identifikatzea eta 
adieraztea: haserrea 

 
Jolasa eta mugimendua 

• Mugimendua eta oreka lekualdatzean 

• Espazio orientazioa:  goian/behean 

• Lankidetza jolasak: Nire gorputza; 0! Bugi-
bugi, bai! 

 
Jarduera eta egunerokotasuna  
 

• Mahaian izan beharreko jokabidea 
egokitzea 

• Lankidetza tailerra: Bi eta bi. Aurpegiko 
eta gorputzeko atalak. 

• Ea bereizten dituen gorputzeko eta 
aurpegiko atal nagusiak. 

• Ea identifikatzen dituen zentzumen 
organoak.  

• Ea zentzumen organo bakoitza 
dagokion funtzioarekin lotzen duen.  

• Ea elikagaiak hautematen eta 
bereizten dituen, zaporea oinarri 
hartuta: gozoa/gazia. 

• Ea jabetzen den bere sexu 
identitateaz. 

• Ea eskuzabala den ikaskideekin.  

• Ea badakien haserrea kontrolatzen. 

• Ea orekari eusten dion atzeraka oinez 
ibiltzean.  

• Ea espazio kontzeptuak identifikatzen 
dituen: bere gorputzarekiko 
goian/behean. 

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

• Ea parte hartzen duen O! Bugi-bugi, 
bai! jolasean, gorputzeko atalak 
bizitasunez mugitzeko, ikaskideekin 
harmonian. 

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

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerak
o gaitasuna 

• Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna 
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• Elikadurarekin lotutako higiene 
ohiturak bereganatzea. 

• Elikadura osasungarria zeinen 
garrantzitsua den jabetzea. 

• Gorputzaren oinarrizko premiak 
identifikatzea: elikadura. 

• Ariketa fisikoa eta kirola balioestea. 

• Eguraldiaren arabera egokiak diren 
arropak identifikatzea. 

Norberaren zaintza eta osasuna 

• Higienea, otorduen aurretik eta ondoren 

• Osasuna: askotariko elikagaiak balioestea 

• Ariketa fisikoa eta elikadura orekatua 
osasunerako zeinen garrantzitsuak diren 
ohartzea 

• Eguraldiaren arabera egokiak diren arropak 

• Ea behar bezala esertzen den 
jatorduetan.  

• Ea badituen higiene ohiturak: ea 
otordu bakoitzaren aurretik eta 
ondoren eskuak garbitzen dituen, eta 
jan ondoren hortzak garbitzen dituen. 

• Ea badakien elikadura osasungarria 
oso garrantzitsua dela.  

• Ea identifikatzen duen une horretako 
urtarorako arropa egokia zein den. 

 



Nubaris Dimentsioa – Bigarren zikloa      © Ibaizabal 

 

 

Helburuak Edukiak Ebaluazio irizpideak Oinarrizko 
Gaitasunak 

In
g

u
ru

n
e

a
re

n
 e

z
a

g
u

e
ra

 

• Kolore urdina identifikatzea eta 
erabiltzea. 

• Bat zenbakiaren grafia objektu 
multzoekin lotzea. 

• Zenbait zenbatzaile bereiztea eta 
erabiltzea: asko/ gutxi. 

• Tamaina izenondoak identifikatzea: 
handia/txikia. 

• Espazio kontzeptuak bereiztea: 
goian/behean.  

• Elikagai gozoak eta gaziak bereiztea. 

• Irudi lauak identifikatzea: zirkulua 

• Bi ezaugarriren segidak egitea. 

• Elikagaiak animalia jatorrikoak edo 
landare jatorrikoak diren jakitea. 
Elikagaiak sailkatzea: fruta, 
barazkiak, haragia, arraina. 

• Elikadurarekin eta osasunarekin 
lotutako lanbideak identifikatzea. 

• Tresnak dagokien lanbidearekin 
lotzea. 

• Pixkanaka jokabide trebetasun eta 
eredu egokiak garatzea, lan 
proiektuko jardueretan interesez 
parte hartuz. 

• Inguruko jarduera eta ospakizunetan 
parte hartzea. 

Ingurune fisikoa: elementuak, harremanak eta 
neurria  

• Kolorea: urdina 

• Bat zenbakiaren kantitatea eta grafia 

• Zenbatzaileak: asko/gutxi 

• Tamainak: handia/txikia 

• Espazio orientazioa: goian/behean 

• Testurak eta ezaugarriak: gozoa/gazia 

• Irudi lauak: zirkulua 

• Bi koloreren segida 
 
Natura ezagutzen hastea  

• Animalia jatorriko eta landare jatorriko 
elikagaiak. 

• Elikagai motak: fruta, barazkiak, haragia, 
arraina 

 
Kultura eta bizitza gizartean  

• Lanbideak eta tresnak 

• Lan proiektua: Giza gorputza 

• Inguruko festak: Eguberriak 

• Egun bereziak: Haurren Eskubideen Eguna 
Elikaduraren Munduko Eguna. 

• Ea bereizten duen urdina gauzen 
ezaugarri dela.  

• Ea bat zenbakiaren kantitatea eta 
grafia elkarrekin lotzen dituen. 

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

• Ea tamainak bereizten dituen: 
handia/txikia. 

• Ea bereizten dituen gauzen espazio 
kokapenak: goian/behean. 

• Ea bereizten dituen elikagai gozoak 
eta gaziak. 

• Ea identifikatzen duen zirkulu forma. 

• Ea egiten dituen bi koloreren segidak. 

• Ea badakien elikagaiak animalia edo 
landare jatorrikoak diren. 

• Ea identifikatzen eta ezagutzen dituen 
elikagai motak.  

• Ea identifikatzen dituen elikadurarekin 
eta osasunarekin lotutako lanbideak. 

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

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

• Matematikarako 
gaitasuna 

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerak
o gaitasuna 

• Ikasten ikasteko 
gaitasuna 

• Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna 
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• Sentimenduak, nahiak eta ideiak 
adieraztea, ahozko hizkuntzaren 
bidez. 

• Modu sortzailean parte hartzea 
hizkuntza jolasetan. 

• Lehentasunak eta gustuak adieraztea 
eta haiei buruz hitz egitea. 

• Nork bere burua deskribatzea, hitzez. 

• Gorputzarekin, higienearekin eta 
elikagaiekin lotutako hiztegia 
aberastea eta esaldietan erabiltzea. 

• Artikulazio trebetasunak garatzea, 
soinuak ekoizteko. 

• Esaldi bateko hitzak bereiztea. 

• Otorduen menuak testu euskarriak 
direla jakitea. 

• Testu euskarriak informazio 
erabilgarria emateko elementuak 
direla ohartzea. 

• Esaldi soilak osatzea, piktogramak 
eta hiztegi txartelak erabiliz. 

• Informazio idatziarekiko interesa 
izatea eta arreta jartzea. 

• Ipuinak, olerkiak eta igarkizunak 
entzutea eta ulertzea, gozatzeko eta 
ikasteko iturri diren aldetik. 

• Irakurtzeko eta idazteko interesa 
agertzea. 

• Gero eta trazu zehatzagoak egitea, 
idatzizko hizkuntzarako bidean. 

• Begien eta eskuaren arteko 
koordinazioa lortzea, trazu bertikal eta 
horizontalak konbinatuta egitean. 

Hitzezko hizkuntza. Entzutea, hitz egitea eta 
berbetan aritzea 

• Sentimenduak eta nahiak adieraztea 

• Ahozko hizkuntza gero eta gehiago 
erabiltzea eta balioestea 

• Gustu eta lehentasunei buruz hitz egitea 

• Pertsonen ezaugarri fisikoak ahoz 
deskribatzea 

• Gorputzarekin, higienearekin eta 
elikagaiekin lotutako askotariko hiztegia 
erabiltzea  

• Ahozko hizkuntza:  hizkuntza aurreko 
jarduerak 

• Kontzientzia fonologikoa: esaldi bateko 
hitzak 

• Testu euskarria: menuak 

• Irakurketa programa:  

- Piktogramak: edan / ez edan; jan / ez 
jan; sendatu / ez sendatu 

- Hiztegi txartelak: esnea, eskua, 
sendagilea, ogia, oina 

• Esaldi soilak irakurtzea eta osatzea, 
piktogramak eta hiztegi txartelak erabiliz 

• Grafomotrizitatea: trazu bertikalak eta trazu 
horizontalak, konbinatuta 

• Liburua, informazio iturri den aldetik. 

• Ipuinak, olerkiak eta igarkizunak entzutea 
eta ulertzea, gozatzeko eta ikasteko iturri 
diren aldetik. 

 

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

• Ea hizketaldietan ekimenez parte hartzen 
duen.  

• Ea gustuak eta lehentasunak adierazten 
dituen, ahozko hizkuntzaren bidez.  

• Ea bere burua deskribatzeko hitz egokiak 
erabiltzen dituen.  

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

• Ea aho soinuak identifikatzen, ezagutzen eta 
egiten dituen.  

• Ea artikulazio trebetasunak garatzen dituen, 
ahoskera hobetzeko.  

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

• Ea badakien otordu bateko menua testu 
euskarri bat dela eta ea identifikatzen dituen 
elementu eta eduki garrantzitsuenak. 

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

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

• Ea baduen interesa Nolakoa da zure 
gorputza? informazio liburuan. 

• Ea Mandarina zaporedun Klementina ipuinari 
buruzko galdera errazei erantzuten dien. 

• Ea irakurtzeko eta idazteko interesa agertzen 
duen. 

• Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna 

• Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerak
o gaitasuna 

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna 

• Ikasten ikasteko 
gaitasuna 
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• Ordenagailuaren sagua eta teklatua 
erabiltzen hastea. 

• Saguaren erabilerarako trebetasunak 
hartzea. 

• Zenbait teknika plastikorekin 
jardutea: zanpatzea, urratzea eta 
gune zabaletan zulatzea. 

• Taldekako jarduera plastikoetan 
parte hartzeko interesa azaltzea eta 
lankidetzan jardutea. 

• Pixkanaka, artelanak interpretatzea 
eta balioestea. 

• Abestiak abestea, erritmoari eta 
doinuari jarraituz. 

• Erritmoak errepikatzea, gorputz 
elementuen bidez: txaloak, oinak, 
hankak. 

• Musika lanen entzunaldietan modu 
aktiboan parte hartzea. 

• Ipuinetako pertsonaien keinuak 
imitatzea. 

• Taldekako antzezpenetan gustura 
parte hartzea. 

Ikus-entzunezko hizkuntza eta informazioaren 
eta komunikazioaren teknologiak 

• Teklatua erabiltzen hastea 

• Saguaren botoiak erabiltzea 
 
Arte hizkuntza  

• Zenbait teknika, elementu eta material 
plastikoarekin esperimentatzea: zanpatzea, 
urratzea eta gune zabaletan zulatzea 

• Taldean lan plastikoak egitean jarrera 
positiboa izatea 

• Plastikako tailerretan aritzea: Frutazko natura 
hila (bakarkako jarduera) Urdinez jantzitako 
haurrak (taldekako jarduera)  

• Margolana: MATISSE, H.: Biluzi urdina IV 

• Abestiak abestea, erritmoari eta doinuari 
jarraituz. 

• Bost zentzumenak abestia abestea, erritmoari 
eta doinuari jarraituz. 

• Erritmoak gorputzaren bidez: txaloak, oinak, 
hankak 

• Entzunaldiak: STRAUSS, J.: Radetzky 
martxa; BRHAMS. J.: Lullaby. Modu aktiboan 
entzutea  

 
Gorputz hizkuntza 

• Keinuak imitatzea 

• Antzezpenetan parte hartzeko interesa 

• Taldekako antzezpenak 

• Ea ordenagailuaren teklak sakatzen 
dituen. 

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

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

• Ea taldekako jarduera plastikoetan 
parte hartzen duen.  

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

• Ea ezagutzen eta aztertzen duen 
Matisseren Biluzi urdina IV 
margolana. 

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

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

• Ea musika konposizioak isiltasunean 
entzuten dituen. 

• Ea espresioak, sentimenduak eta 
ekintzak adierazten dituen 
gorputzaren bidez.  

• Ea gustura parte hartzen duen 
taldekako antzezpenetan. 
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• Sentsazioak hautematea eta bereiztea: 
gogorra/biguna. 

• Laguntza eskatzearen eta eskaintzearen 
garrantziaz jabetzea. 

• Norberarengan nahiz ikaskideengan 
tristura nabaritzea eta gainditzeko 
animatzea. 

• Ibili, alde batera biratu eta ibiltzen 
jarraitzean orekari eustea. 

• Norberaren gorputz mugimenduak 
ikaskideenekin koordinatzea. 

• Espazio kontzeptuak identifikatzea eta 
kokatzea: bere gorputzarekiko 
aurrean/atzean. 

• Gatazkak konpontzeko dinamikak 
erabiltzea, lankidetza jolasetan. 

• Lankidetza jolasetan parte hartzea, lasai. 

• Higiene eta ordena ohitura garatzea: 
paperontziak behar bezala erabiltzea. 

• Taldean jarduerak egitea, lankidetzan 
jardunez, txandak errespetatuz eta modu 
aktiboan parte hartuz. 

• Bide segurtasunarekin lotutako jarrerak 
barneratzea: espaloian behar bezala 
ibiltzea. 

• Bide segurtasuneko oinarrizko arauak 
betetzea. 

• Eguraldiaren arabera egokiak diren 
arropak identifikatzea: negua. 

Gorputza eta norberaren irudia 

• Sentsazioak eta pertzepzioak: 
gogorra/biguna 

• Besteei laguntzeko jarrerak 

• Sentimenduak eta emozioak identifikatzea 
eta adieraztea: tristura 

 
Jolasa eta mugimendua 

• Gorputzaren jarrerak: orekari eustea, 
norabidea aldatzean 

• Gorputz koordinazioa  

• Espazio orientazioa:  aurrean/atzean 

• Lankidetza jolasak: Semaforoa eta autoa; 
zapatain dantza  

 
Jarduera eta egunerokotasuna 

• Denon guneak zaintzea: paperontziak 
erabiltzea 

• Lankidetza tailerra: Nire ikaskideen 
argazkien memoria jolasa 

 
Norberaren zaintza eta osasuna 

• Istripurik ez gertatzeko ekintzak: espaloian 
behar bezala ibiltzea 

• Bide segurtasuneko arauak 

• Arropa egokiak, eguraldiaren arabera 

• Ea sentsazioak hautematen eta bereizten 
dituen: gogorra/biguna. 

• Ea badakien laguntza eskaintzen eta 
eskatzen. 

• Ea tristura emoziotzat identifikatzen duen. 

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

• Ea bere gorputza ikaskideenekin 
koordinatzen duen. 

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

• Ea Semaforoa eta autoa jolasean parte 
hartzen duen, gatazkak nola konpondu 
lantzeko.  

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

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

• Ea kontuz ibiltzen den espaloietan. 

• Ea balioesten dituen bide segurtasuneko 
arauak. 

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

• Ea identifikatzen duen neguko arropa 
egokia zein den. 

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerak
o gaitasuna 

• Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna 
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• Kolore horia bereiztea eta erabiltzea. 

• Bi zenbakiaren grafia identifikatzea eta objektu 
multzoekin lotzea. 

• Zenbatzaileak bereiztea eta eguneroko bizitzako 
egoeretan erabiltzea: dena / batere ez. 

• Tamaina izenondoak identifikatzea: handiena. 

• Gorputzen ezaugarriak bereiztea: gogorra, biguna. 

• Espazio kokapenak bereiztea: aurrean/atzean. 

• Forma karratuak bereiztea. 

• Inguruan urtaro batetik bestera gertatzen diren 
aldaketak identifikatzea: negua. 

• Bide segurtasunarekin lotutako kaleko elementu 
bereizgarrienak identifikatzea: semafofoa, zebra 
bidea eta zirkulazio agentea. 

• Kale eta parkeetan lan egiten duten profesional 
batzuk ezagutzea: kale garbitzailea, lorezaina, 
polizia eta saltzailea. 

• Zerbitzu eta saltoki publiko batzuetan jarduten 
duten profesionalak ezagutzea.  

• Inguruko saltoki publikoei erreparatzea eta 
bereiztea: dendak. 

• Parke batean zer jarduera egin daitezkeen jakitea. 

• Bake eta gatazka egoerek sortzen dituzten 
emozioez jabetzea eta ulertzea. 

• Ingurunearekin lotutako jardueretan parte hartzea. 

Ingurune fisikoa: elementuak, 
harremanak eta neurria  

• Koloreak: horia 

• Bi zenbakiaren kantitatea eta grafia 

• Zenbatzaileak: dena/batere ez 

• Tamainak: handiena 

• Testurak eta ezaugarriak: 
gogorra/biguna 

• Espazio orientazioa: aurrean/atzean 

• Irudi lauak: karratua 
 
Natura ezagutzen hastea 

• Eguraldiaren arabera inguruan 
gertatzen diren aldaketak: negua 

 
Kultura eta bizitza gizartean  

• Bide segurtasunarekin lotutako kaleko 
elementuak 

• Auzoko zerbitzuak eta dendak 

• Parkea 

• Dendak 

• Egun berezia: Bakearen Eguna, eta 
Maitasunaren eta Adiskidetasunaren 
Eguna. 

• Ea bereizten duen kolore horia 
gauzen ezaugarri dela. 

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

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

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

• Ea bereizten dituen gauzen espazio 
kokapenak: aurrean/atzean. 

• Ea identifikatzen dituen gauza 
karratuak. 

• Ea kaleko eta parkeko elementu 
bereizgarrienen baliagarritasuna 
balioesten duen. 

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

• Ea bide segurtasunarekin lotutako 
elementuak eta pertsonak ezagutzen 
eta identifikatzen dituen: polizia, 
semaforoa eta zebra bidea. 

• Ea identifikatzen dituen kalearekin eta 
dendekin lotutako profesionalak: kale 
garbitzailea, polizia eta saltzailea. 

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

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

• Matematikarako 
gaitasuna 

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun kulturarako 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna 

• Ikasten ikasteko 
gaitasuna 
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• Familia bereko hitzak aipatzea. 

• Informazioa eskatzeko ahozko hizkuntza 
erabiltzea, modu argian eta ulergarrian. 

• Kalearekin, dendekin, parkearekin eta 
neguarekin lotutako hiztegia ezagutzea, 
eta esaldi arruntetan erabiltzea. 

• Artikulazio trebetasunak garatzea, 
soinuak ekoizteko. 

• Isildutako hitza identifikatzea esaldi 
batean.  

• Esaldi soilak osatzea, piktogramak eta 
hiztegi txartelak erabiliz. 

• Literatura tradizioko testuak aztertzen eta 
haiekin gozatzen hastea. 

• Liburua balioestea, informazio iturri den 
aldetik. 

• Ipuinak entzuteko interesa eta arreta 
izatea. 

• Begien eta eskuaren arteko koordinazioa 
lantzea, trazu inklinatu konbinatuak 
egitean. 

• Gero eta trazu zehatzagoak egitea, 
idatzizko hizkuntzarako bidean. 

• Kaleko plakak testu euskarriak direla 
jakitea. 

• Testu euskarriak informazio erabilgarria 
emateko elementuak direla ohartzea. 

Hitzezko hizkuntza. Entzutea, hitz egitea eta 
berbetan aritzea 

• Hiztegia: hitz familiak 

• Informazioa eskatzeko ahozko hizkuntza 
erabiltzea, eta pixkana balioestea 

• Kalearekin, dendekin, parkearekin eta 
neguarekin lotutako askotariko hiztegia 
erabiltzea 

• Ahozko hizkuntza: hizkuntza aurreko 
jarduerak 
Kontzientzia fonologikoa: hasierako hitza, 
ekintza edo esaldi baten amaierako hitza 
isiltzea 

• Testu euskarria: kaleetako plakak 

• Irakurketa programa:  

- Piktogramak: erratzaz garbitu/ez 
garbitu; erosi/ez erosi; gurutzatu/ ez 
gurutzatu 

- Hiztegi txartelak: kale garbitzailea, 
okindegia, paperontzia, zebra bidea, 
semaforoa 

• Esaldi soilak irakurtzea eta osatzea, 
piktogramak eta hiztegi txartelak erabiliz 

• Grafomotrizitatea: trazu inklinatuak 

• Liburua, informazio iturri den aldetik. 

• Ipuinak, olerkiak eta igarkizunak entzutea 
eta ulertzea, gozatzeko eta ikasteko iturri 
diren aldetik. 

 

• Ea aipatzen dituen familia bereko hitzak. 

• Ea hizketaldietan ekimenez parte hartzen 
duen. 

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

• Ea kaleko elementuen soinuak 
identifikatzen, hautematen eta sortzen 
dituen. 

• Ea artikulazio trebetasunak garatzen 
dituen, ahoskera hobetzeko.  

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

• Ea badakien kaleko plakak testu 
euskarriak direla, eta ea identifikatzen 
dituen elementu eta eduki 
garrantzitsuenak. 

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

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

• Ea baduen interesa Goazen erosketak 
egitera! informazio liburuan.  

• Ea ezkerretik eskuinera irakurtzen duen. 

• Ea erantzuten dien Ostarte kalea ipuinari 
buruzko galdera errazei. 

• Ea liburua balioesten duen, informazio 
iturri den aldetik. 

• Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna 

• Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia 
digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerak
o gaitasuna 

• Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna 

• Ikasten ikasteko 
gaitasuna 
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• Saguaren oinarrizko erabilerarako 
trebetasunak hartzea: klik egitea, eta bi 
klik egitea.  

• Irudiak editatzeko programen berri 
izatea.  

• Teknologia berriekin lotutako tresnak 
identifikatzea: kamera digitala eta arbel 
digitala. 

• Zenbait teknika plastikorekin jardutea: 
papera urratzea, itsastea eta 
adierazitako lekutik zulatzea, eta zeta 
paperezko bolatxoak. 

• Taldekako jarduera plastikoetan parte 
hartzeko interesa azaltzea eta 
lankidetzan jardutea. 

• Sorkuntza plastikoak egitean sormena, 
irudimena eta sentsibilitatea garatzea. 

• Pixkanaka, artelanak interpretatzea eta 
balioestea. 

• Abestiak abestea, erritmoari eta 
doinuari jarraituz. 

• Soinu ozenak eta ahulak bereiztea. 

• Musika lanen entzunaldietan modu 
aktiboan parte hartzea. 

• Espresioak, sentimenduak eta ekintzak 
adieraztea, gorputzaren bidez.  

• Taldekako antzezpenetan gustura parte 
hartzea. 

Ikus-entzunezko hizkuntza eta informazioaren 
eta komunikazioaren teknologiak 

• Saguaren mugimenduak: klik egitea, eta bi klik 
egitea 

• Marrazketa programak 

• Kamera digitala 

• Arbel digitala 
 
Arte hizkuntza  

• Zenbait teknika, elementu eta material 
plastikorekin esperimentatzea: papera urratzea, 
itsastea eta adierazitako lekutik zulatzea, eta 
zeta paperezko bolatxoak 

• Lan plastikoak egitean jarrera positiboa izatea 

• Plastikako tailerretan aritzea: Erosketetarako 
poltsa (bakarkako jarduera); Ipuinen kalea 
(taldekako jarduera).  

• Margolana: KANDINSKY, W.: Murnau, 
Obermarkt-eko etxeak 

• Abestiak abestea, erritmoari eta doinuari 
jarraituz: Parkea abestia 

• Soinuak bereiztea: kaleko soinuak. 

• Soinu ozenak eta ahulak 

• Abestiak abestea, erritmoari eta doinuari 
jarraituz: Parkea abestia 

• Entzunaldiak: SMENTANA, B.: «Vltava», Ma 
Vlast; CHOPIN, F.: «Euri tantak», 15. preludioa 
re bemol maiorrean. Modu aktiboan entzutea  

 
Gorputz hizkuntza 

• Keinuak eta ekintzak imitatzea 

• Taldekako antzezpenak  

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

• Ea erabiltzen dituen marrazketa 
programak. 

• Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen kamera 
digitala eta arbel digitala. 

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

• Ea taldekako jarduera plastikoetan parte 
hartzen duen. 

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

• Ea sustatzen dituen irudimena, sormena 
eta sorkuntza artistikoa. 

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

• Ea ikasi duen Parkea abestia, keinuz eta 
mugimenduz lagunduta. 

• Ea kaleko soinuak bereizten eta ezagutzen 
dituen. 

• Ea soinu ozenak eta ahulak bereizten 
dituen. 

• Ea gozatzen duen musika konposizio 
klasikoak entzuten. 

• Ea gorputzean erlaxazio egoerak 
esperimentatzen dituen. 

• Ea espresioak, sentimenduak eta ekintzak 
adierazten dituen gorputzaren bidez. 

• Ea gustura parte hartzen duen taldekako 
antzezpenetan. 
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• Sentsazioak hautematea eta bereiztea: 
leuna/zimurra. 

• Besteak errespetatzen jakitea. 

• Beldurra emoziotzat hartzea eta beldurra 
kontrolatzen saiatzea. 

• Azkar/poliki ibiltzean orekari eustea. 

• Eremu zabaletan mugitzea, hainbat 
modutan: lau hankan patroi gurutzatuari 
jarraituz, herrestan eta jauzika. 

• Gorputzaren kontrol tonikoa hobetzea. 

• Ukimenaren bitartez gorputza erlaxatzea. 

• Espazioan kokatzea eta espazio 
kontzeptuak identifikatzea: hurbil/urruti. 

• Lankidetza jolasetan nork bere burua 
ikaskideei aurkeztea, lasai. 

• Lankidetza jolasetan parte hartzea 
ikaskideekin batera, kontuz, minik ez 
hartzeko. 

• Inguruko animaliak eta landareak 
errespetatzea eta zaintzea. 

• Taldekako jarduerak egitea, lankidetzan 
jardunez, txandak errespetatuz eta modu 
aktiboan parte hartuz. 

• Animaliak eta landareak ukitzean kontuz 
ibiltzea. 

• Eguraldiaren arabera egokiak diren 
arropak identifikatzea. 

 

Gorputza eta norberaren irudia 

• Sentsazioak eta pertzepzioak: leuna/zimurra 

• Balioa: errespetua 

• Norberaren eta besteen sentimenduak eta 
emozioak adieraztea: beldurra 

 
Jolasa eta mugimendua 

• Mugimendua eta oreka lekualdatzean: azkar/poliki 

• Zenbait modutan mugitzea 

• Gorputzaren kontrol tonikoa 

• Erlaxazioa: ukimena 

• Espazio orientazioa: hurbil/urruti 
• Lankidetza jolasak: Pingui pinguinoa; Animaliak 

imitatzen; eta Untxitxoa 
 
Jarduera eta egunerokotasuna 

• Harreman eta bizikidetza arauak: animaliak eta 
landareak errespetatzea eta zaintzea 

• Lankidetza tailerra: Bi eta bi. Onomatopeiak 
erreproduzitzea. 

 
Norberaren zaintza eta osasuna 

• Animaliak eta landareak ukitzean kontuz ibiltzea 

• Eguraldiaren arabera egokiak diren arropak 

• Ea sentsazioak hautematen eta bereizten 
dituen: leuna/zimurra. 

• Ea errespetua adierazten dien ikaskideei. 

• Ea identifikatzen duen beldurra emozio 
bat dela. 

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

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

• Ea mugitzean gorputzaren kontrol tonikoa 
hobetzen duen. 

• Ea ukimenaren bitartez gorputza 
erlaxatzen duen. 

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

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

• Ea parte hartzen duen jolasetan, eta ea 
egiten dituen ukipen fisikoa dakarten 
jarduerak ikaskideekin, minik hartu gabe. 

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

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

• Ea kontuz ibiltzen den animaliak eta 
landareak ukitzean. 

• Ea identifikatzen duen une horretako 
urtarorako arropa egokia zein den. 

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun kulturarako 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna 

• Norberaren 
autonomiarako eta 
ekimenerako 
gaitasuna 
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• Kolore berdea bereiztea eta erabiltzea. 

• Bi zenbakiaren kantitatea eta grafia 
lotzea, eta grafia egitea. 

• Luzera kontzeptuak bereiztea eta 
erabiltzea: altua/baxua. 

• Azkar/poliki bereiztea. 

• Ordinalak bereiztea eta espazioan 
kokatzea: lehena/azkena. 

• Objektuekiko eta espazioarekiko jarrerak 
hartzea gorputzarekin: hurbil/urruti. 

• Gorputzen testurak bereiztea: 
leuna/zimurra. 

• Irudi lauak bereiztea: karratua. 

• Bi koloreren segidak osatzea. 

• Etxeko animaliak eta animalia basatiak 
bereiztea eta sailkatzea. 

• Animaliek zer ezaugarri fisiko dituzten eta 
nola lekualdatzen diren jakitea. 

• Landare landuak eta basalandareak 
bereiztea. 

• Landareak bizitzeko ura funtsezko 
elementua dela ikastea.  

• Landarekin lotutako lanbideak 
identifikatzea. 

• Pixkanaka, jokabide trebetasun eta eredu 
egokiak garatzea, lan proiektuko 
jardueretan interesez parte hartuz. 

• Inguruan ospatzen diren festa batzuk 
ezagutzea: Inauteriak. 

• Opari bat egitea, Aitaren Eguna 
ospatzeko. 

Ingurune fisikoa: elementuak, harremanak eta 
neurria  

• Koloreak: berdea 

• Bi zenbakiaren kantitatea eta grafia 

• Luzera neurriak: altua/baxua 

• Abiadurarekin lotutako kontzeptuak: azkar/poliki 

• Ordinalak: lehena/azkena 

• Espazio orientazioa: hurbil/urruti 

• Testurak eta ezaugarriak: leuna/zimurra 

• Irudi lauak: karratua 

• Bi koloreren segida 
 
Natura ezagutzen hastea 

• Animalia basatiak eta etxeko animaliak 

• Animalien ezaugarri fisikoak eta lekualdatzeko 
moduak 

• Landare landuak eta basalandareak 

• Animalien eta landareen zaintza, eta dakartzaten 
onurak 

• Uraren garrantzia naturan 
 
Kultura eta bizitza gizartean 

• Lanbideak eta tresnak: baserritarra, nekazaria 
• Lan proiektua: Baserria eta baratzea 

• Inguruko festak: inauteriak 

• Egun bereziak: Aitaren Eguna 
 

• Ea bereizten duen kolore berdea gauzen 
ezaugarri dela. 

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

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

• Ea denbora nozioak ongi erabiltzen 
dituen: azkar/poliki. 

• Ea ordinalak espazioan kokatzen dituen: 
lehena/azkena. 

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

• Ea objektuen ezaugarriak bereizten eta 
probatzen dituen: leuna/zimurra. 

• Ea irudi lauak bereizten dituen: karratua. 

• Ea bi tamainatako elementuen segidak 
egiten dituen. 

• Ea bereizten dituen etxeko animaliak eta 
animalia basatiak. 

• Ea animaliak identifikatzen eta bereizten 
dituen, haien ezaugarri fisikoei 
erreparatuta, eta ea sailkatzen dituen, 
lekualdatzeko modua oinarri hartuta.  

• Ea badakien zein diren landare landuen 
eta basalandareen arteko 
desberdintasunak. 

• Ea badakien landareak bizitzeko ura 
funtsezko elementua dela.  

• Ea identifikatzen dituen landan lan egiten 
duten pertsonen funtzioak. 

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

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

 

• Matematikarako 
gaitasuna 

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun kulturarako 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna 

• Ikasten ikasteko 
gaitasuna 
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• Ahozko hizkuntza egoki erabiltzea, 
animaliak deskribatzean. 

• Hizketaldietan ekimenez parte hartzea. 

• Animaliekin eta landareekin lotutako 
hiztegia aberastea eta esaldi arruntetan 
erabiltzea. 

• Animalien soinuak identifikatzea, 
bereiztea eta errepikatzea. 

• Artikulazio trebetasunak garatzea, 
soinuak ekoizteko. 

• Soinu berarekin hasten diren hitzak 
identifikatzea. 

• Testu euskarriak informazio erabilgarria 
emateko elementuak direla ohartzea. 

• Esaldi soilak osatzea, piktogramak eta 
hiztegi txartelak erabiliz. 

• Irakurtzeko eta idazteko interesa 
agertzea. 

• Begien eta eskuaren arteko koordinazioa 
lantzea, trazu inklinatu jarraituak egitean. 

• Liburua balioestea, informazio iturri den 
aldetik. 

• Ipuinak, olerkiak eta igarkizunak entzutea 
eta ulertzea, gozatzeko eta ikasteko iturri 
diren aldetik. 

• Ipuinak entzuteko interesa eta arreta 
izatea. 

•  
 

Hitzezko hizkuntza. Entzutea, hitz egitea eta 
berbetan aritzea  

• Animaliak deskribatzea, ahozko hizkuntzaren 
bidez 

• Ahozko hizkuntza erabiltzea eta balioestea 

• Animaliekin eta landareekin lotutako 
askotariko hiztegia erabiltzea 

• Ahozko hizkuntza: hizkuntza aurreko 
jarduerak  

• Kontzientzia fonologikoa: soinu berarekin 
hasten diren hitzak 

• Testu euskarria: ipuinen azala 

• Irakurketa programa:  

- Piktogramak: ibili / ez ibili; zaindu / ez 
zaindu; ureztatu / ez ureztatu; hegan egin 
/ ez hegan egin 

- Hiztegi txartelak: nekazaria, katua, inurria, 
bitxilorea, tximeleta, arraina, arrosa 

• Esaldi soilak irakurtzea eta osatzea, 
piktogramak eta hiztegi txartelak erabiliz 

• Grafomotrizitatea: trazu inklinatu jarraituak 

• Liburua, informazio iturri den aldetik.  

• Ipuinak, olerkiak eta igarkizunak entzutea eta 
ulertzea, gozatzeko eta ikasteko iturri diren 
aldetik. 

 

• Ea hasi den animaliak ahoz deskribatzen. 

• Ea hizketaldietan ekimenez parte hartzen 
duen. 

• Ea ezagutzen eta erabiltzen duen 
animaliekin eta landareekin lotutako 
hiztegia. 

• Ea identifikatzen, bereizten eta 
errepikatzen dituen animalien soinuak. 

• Ea artikulazio trebetasunak lantzen dituen. 

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

• Ea badakien ipuinen azalak testu 
euskarriak direla, eta ea identifikatzen 
dituen elementu eta eduki 
garrantzitsuenak. 

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

• Ea begien eta eskuaren arteko 
koordinazioa lantzen duen, trazu inklinatu 
jarraituak egitean. 

• Ea ezkerretik eskuinera irakurtzen duen. 
• Ea baduen interesa Animaliak eta 

koloreak informazio liburuan. 

• Ea erantzuten dien Orbel eta Marinel 
ipuinari buruzko galdera errazei. 

• Ea ipuinak balioesten dituen, ikasteko 
baliabide diren aldetik. 

• Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna 

• Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna 

• Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna 

• Ikasten ikasteko 
gaitasuna 
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• ADE erabiltzeko trebetasuna 
bereganatzea. 

• Ordenagailuaren erreproduzitzaieak zer 
funtzio dituen jakitea. 

• Lan plastikoak egitean, argizari lodiz 
puntuz estaltzeko teknika plastikoarekin 
jardutea. 

• Lan plastikoak egitea, zenbait testura 
erabiliz. 

• Taldekako jarduera plastikoetan parte 
hartzeko interesa azaltzea eta 
lankidetzan jardutea. 

• Pixkanaka, artelanak aztertzea, 
interpretatzea eta balioestea. 

• Abestiak abestea, erritmoari eta doinuari 
jarraituz. 

• Soinuen iraupena bereiztea: 
luzea/laburra. 

• Musika lanen entzunaldietan modu 
aktiboan parte hartzea. 

• Taldekako antzezpenetan gustura parte 
hartzea. 

Ikus-entzunezko hizkuntza eta informazioaren eta 
komunikazioaren teknologiak 

• ADE erabiltzea 

• DVD eta CD erreproduzitzaileak 
 
Arte hizkuntza  

• Argizari lodiz puntuz estaltzeko teknika 
plastikoarekin esperimentatzea  

• Lan plastikoak egitea, zenbait testura erabiliz 

• Lan plastikoak egitean jarrera positiboa izatea 

• Plastikako tailerretan aritzea: Katagorriaren 
zuhaitza (bakarkako jarduera). Ekilorea jira eta 
bira, eguzkiari begira! (taldekako jarduera).   

• Margolana: Gabrielle Münter-en Neska katuekin. 

• Abestiak abestea, erritmoari eta doinuari jarraituz: 
Ez dira hain basatiak abestia   

• Soinu luzeak/laburrak 

• Soinuak bereiztea: animalien soinuak 

• Entzunaldiak: TXAIKOVSKI, P. I.:  “Txanogorritxo 
eta otsoa”, Loti ederra, 3. ekitaldia; ELGAR, E.: 
Pianorako kintetoa (adagioa)  

 
Gorputz hizkuntza 

• Taldekako antzezpenak 

• Ea arbel digitala ezagutzen eta erabiltzen 
duen. 

• Ea badakien zer funtzio dituen 
ordenagailuaren erreproduzitzaileak. 

• Ea ari den garatzen argizari lodiz puntuz 
estaltzeko eta zenbait testura nahasteko 
teknika plastikoak.  

• Ea parte hartzen duen taldekako jarduera 
plastikoetan. 

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

• Ea ezagutzen eta aztertzen duen 
Gabrielle Münter-en Neska katuekin 
margolana. 

• Ea pentsamenaren trebetasunak lantzen 
dituen artearen bidez. 

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

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

• Ea gozatzen duen musika konposizio 
klasikoak entzuten. 

• Ea gustura parte hartzen duen taldekako 
antzezpenetan eta koreografietan. 
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• Lotsa emoziotzat identifikatzea eta 
gainditzen saiatzea.  

• Espazio kokapenak bereiztea, norberaren 
gorputzarekiko: gainean/azpian. 

• Modu koordinatuan mugitzea, zenbait 
modutan: biraka, herrestan, lasterka. 

• Gorputza mugitzean, kontrol tonikoa 
garatzea eta hobetzea. 

• Eremu mugatuetan lekualdatzea, 
pertsonen eta objektuen artean. 

• Arnasketaren kontrolean aurrera egitea. 

• Lankidetza jolasetan parte hartzea, 
norberaren maila berekoen arteko 
laguntza eta elkarlana sustatuz. 

• Bide segurtasuneko oinarrizko ohiturak 
izatea. 

• Garraiobideetan bete beharreko 
gizalegezko arauak barneratzen hastea: 
eserleku erreserbatuak errespetatzea.  

• Autoan bete beharreko jokabide arauen 
berri izatea: segurtasun uhala ez 
kentzea, eserlekuan behar bezala 
esertzea. 

• Adiskidetasunaren garrantzia sustatzea 
eta balioestea. 

• Taldean segidak osatzeko jarduerak 
egitea, lankidetzan jardunez, txandak 
errespetatuz eta modu aktiboan parte 
hartuz. 

• Une horretako urtarorako egokiak diren 
arropak identifikatzea. 

Gorputza eta norberaren irudia 

• Emozioak: lotsa  
 
Jolasa eta mugimendua 

• Espazio orientazioa: gainean/azpian 

• Mugimenduen koordinazio orokorra: zenbait 
modutan lekualdatzea, oztopo artean mugitzea 

• Gorputzaren kontrol tonikoa 

• Arnasketaren kontrola 

• Lankidetza jolasak: Martuteneko trena;  Garraiatu 
 
Jarduera eta egunerokotasuna 

• Garraiobide publikoetan behar bezala jokatzea: 
eserleku erreserbatuak errespetatzea 

• Autoan jokabide egokia izatea 

• Adiskidetasunaren garrantzia eta sustapena 

• Lankidetza tailerra: Errepide bat egitea 
 
Norberaren zaintza eta osasuna 

• Autoan jokabide egokia izatea: behar  bezala 
esertzea, segurtasun uhala erabiltzea 

• Bide segurtasuneko arauak: kalea zeharkatu 
aurretik ongi begiratzea, zebra bideak erabiltzea 

• Urtarorako egokiak diren arropak 

• Ea lotsa emoziotzat identifikatzen duen. 

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

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

• Ea gorputza mugitzen ari dela haren 
kontrol tonikoa hobetzen duen.  

• Ea mugitzen den eremu mugatuetan, 
pertsonen eta objektuen artean.  

• Ea ariketa fisikoak egitean arnasketa 
kontrolatzen duen.  

• Ea bide segurtasuneko oinarrizko ohiturak 
garatu dituen. 

• Ea behar bezala jokatzen duen 
garraiobide publikoetan. 

• Ea jokabide egokiak dituen autoan: 
segurtasun uhala ez kentzea, eserlekuan 
behar bezala esertzea. 

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

• Ea adiskidetasunaren garrantzia 
sustatzen eta balioesten duen. 

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

• Ea identifikatzen dituen udaberrirako 
egokiak diren arropak. 

 

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun kulturarako 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna 

• Norberaren 
autonomiarako eta 
ekimenerako 
gaitasuna 
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• Laranja kolorea identifikatzea eta 
erabiltzea. 

• Hiru zenbakiaren grafia identifikatzea eta 
objektu multzoekin lotzea. 

• Luzera neurriak identifikatzea eguneroko 
bizitzako egoeretan: luzea/laburra. 

• Edukiera neurriak erabiltzea: 
beteta/hutsik. 

• Espazio kontzeptuak bereiztea: 
gainean/azpian. 

• Triangelu formako objektuak 
identifikatzea eta bereiztea. 

• Bi formaren segidak egitea. 

• Garraiobide batzuen ezaugarri nagusien 
berri jakitea. 

• Garraiobide bakoitza ibiltzen den 
ingurunearekin lotzea: lehorra, itsasoa 
edo airea. 

• Bakarkako garraiobideak eta taldekoak 
bereiztea. 

• Garraiobideekin lotutako lanbideak 
identifikatzea eta bakoitza zer 
ingurunetan ibiltzen den jakitea: pilotua, 
marinela, auto gidaria, txirrindularia. 

• Pixkanaka, jokabide trebetasun eta eredu 
egokiak garatzea, lan proiektuko 
jardueretan interesez parte hartuz. 

• Liburuaren Eguneko ospakizunetan modu 
aktiboan parte hartzea. 

• Inguruan urtaro batetik bestera gertatzen 
diren aldaketak identifikatzea: udaberria. 

Ingurune fisikoa: elementuak, harremanak eta 
neurria  

• Koloreak: laranja 

• Hiru zenbakiaren kantitatea eta grafia 

• Luzera neurriak: luzea/laburra 

• Edukiera neurriak: beteta/hutsik 

• Espazio orientazioa: gainean/azpian 

• Formak: triangelua 

• Bi formaren segidak 
 
Natura ezagutzen hastea  

• Urtaro batetik besterako aldaketak natura 
ingurunean: udaberria 

 
Kultura eta gizarteko bizitza  

• Garraiobideak eta haien ezaugarriak 

• Garraiobideen ibiltzeko moduak 

• Garraiobide motak: bakarkakoak eta taldekoak 

• Bide segurtasuneko arauak 

• Lanbideak eta tresnak: pilotua, marinela, gidaria, 
txirrindularia 

• Lan proiektua: Garraiobideak 
o Egun bereziak: Liburuaren Eguna, Amaren Eguna  
 

• Ea laranja kolorea identifikatzen duen.  

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

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

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

• Ea gauzen espazio kokapenak bereizten 
dituen: gainean/azpian.  

• Ea triangelu formako objektuak bereizten 
dituen.  

• Ea bi formaren segidak egiten dituen.  

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

• Ea bereizten dituen bakarkako eta taldeko 
garraiobideak.  

• Ea ezagutzen eta hartzen dituen bide 
segurtasuneko neurriak, kaleko istripuei 
aurrea hartzeko.  

• Ea identifikatzen dituen garraiobideekin 
lotutako lanbideak: pilotua, marinela, 
gidaria, txirrindularia. 

• Ea inplikatzen den eta parte hartzen duen 
Garraiobideak lan proiektuko jardueretan. 

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

 

• Matematikarako 
gaitasuna 

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun kulturarako 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna 

• Ikasten ikasteko 
gaitasuna 
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• Kontakizunetan, aditz denbora hauek 
zuzen erabiltzea: orainaldia eta 
iraganaldia. 

• Ipuinak kontatzea, adierazpen argia eta 
ulergarria erabiliz. 

• Ikaskideekin hizketan jardutea, ekimenez. 

• Garraiobideekin lotutako hiztegia 
ezagutzea eta esaldi arruntetan 
erabiltzea. 

• Artikulazio trebetasunak garatzea, 
soinuak ekoizteko. 

• Hitz silababakarrak eta bi silabakoak 
bereiztea. 

• Garraio txartelak informazio bitartekoak 
direla ohartzea. 

• Esaldi soilak osatzea, piktogramak eta 
hiztegi txartelak erabiliz. 

• Begien eta eskuaren koordinazioa 
lantzea, goranzko eta beheranzko trazu 
erdizirkular etenak eta trazu kurbatu 
jarraituak egitean.  

• Informazio idatziarekiko interesa izatea 
eta arreta jartzea. 

• Ezkerretik eskuinera irakurtzen trebatzea. 

• Ipuinak, olerkiak eta igarkizunak entzutea 
eta ulertzea, gozatzeko eta ikasteko iturri 
diren aldetik. 

• Kontakizun soil batzuk entzutea, 
interesez eta arretaz. 

Hitzezko hizkuntza. Entzutea, hitz egitea eta 
berbetan aritzea 

• Orainaldiko eta iraganaldiko esaldiak 

• Kontakizunak 

• Ahozko hizkuntza gero eta gehiago erabiltzea 
eta balioestea 

• Garraiobideekin eta udaberriarekin lotutako 
askotariko hiztegia erabiltzea 

• Hizkuntza aurreko jarduerak egitea 

• Kontzientzia fonologikoa:  hitz silababakarrak 
eta bi silabakoak 

• Testu euskarria: garraio txartela 

• Irakurketa programa:  

- Piktogramak: gidatu, aireratu, sartu 

- Hiztegi txartelak: hegazkina, itsasontzia, 
autoa, pilotua, trena 

• Esaldi soilak irakurtzea eta osatzea, 
piktogramak eta hiztegi txartelak erabiliz 

• Grafomotrizitatea: goranzko eta beheranzko 
trazu erdizirkular etenak eta trazu kurbatu 
jarraituak 

• Liburua, informazio iturri den aldetik 

• Ipuinak, olerkiak eta igarkizunak entzutea eta 
ulertzea, gozatzeko eta ikasteko iturri diren 
aldetik. 

 
 
 

• Ea aditz denborak behar bezala erabiltzen 
dituen esaldietan.  

• Ea istorioak kontatzen dituen irudi bat 
oinarri hartuta.  

• Ea hizketaldietan ekimenez parte hartzen 
duen.  

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

• Ea identifikatzen, ezagutzen eta 
errepikatzen dituen garraiobideen 
soinuak.  

• Ea ari den garatzen artikulazio 
trebetasunak, soinuak ekoizteko.  

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

• Ea badakien garraio txartela testu euskarri 
bat dela, eta ea identifikatzen dituen 
elementu eta eduki garrantzitsuenak. 

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

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

• Ea baduen interesa Lehorrez, itsasoz eta 
airez informazio liburuan.  

• Ea ezkerretik eskuinera irakurtzen duen.  
• Ea erantzuten dien Zaldiko-maldiko 

magikoa ipuinari buruzko galdera errazei.  

• Ea narrazio soil bat entzuteko interesa 
agertzen duen eta arretaz entzuten duen.  

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

• Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna 

• Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna 

• Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna 

• Ikasten ikasteko 
gaitasuna 
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• Testu prozesadorea ezagutzea eta 
erabiltzea.   

• Ordenagailuaren teklatuarekin ohitzen 
hastea. 

• Konposizio plastikoak egitea, hondakinak 
erabiliz. 

• Zenbait teknika plastikorekin jardutea: 
nahi bezala moztea.  

• Laranja kolorea identifikatzea eta harekin 
esperimentatzea, hizkuntza plastikoaren 
elementu den aldetik. 

• Taldekako jarduera plastikoetan parte 
hartzeko interesa azaltzea eta 
lankidetzan jardutea. 

• Pixkanaka, artelanak aztertzea, 
interpretatzea eta balioestea. 

• Abestiak abestea, erritmoari eta doinuari 
jarraituz. 

• Garraiobideen soinuak identifikatzea eta 
bereiztea. 

• Musika lanen entzunaldietan modu 
aktiboan parte hartzea. 

• Garraiobideen erabilera eta ibiltzeko 
modua imitatzea. 

 

Ikus-entzunezko hizkuntza eta informazioaren eta 
komunikazioaren teknologiak 

• Testu prozesadorea 

• Teklatua: Bloq Mayús eta Supr 
 
Arte hizkuntza  

• Zenbait teknika, elementu eta material 
plastikorekin esperimentatzea: guraizez nahi 
bezala moztea, hondakinak erabiltzea 

• Koloreak, hizkuntza plastikoaren elementu diren 
aldetik: laranja 

• Lan plastikoak egitean jarrera positiboa izatea  
• Plastikako tailerretan aritzea: Nire paperezko 

itsasontzia (bakarkako jarduera); Denok trenera! 
(taldekako jarduera)  

• Margolana: Torres García, J.: Uruguai  

• Abestiak abestea, erritmoari eta doinuari jarraituz: 
Biraka, geratu gabe abestia 

• Soinuak bereiztea: garraiobideen soinuak 
• Entzunaldiak: BACH, J. S.: Badinerie; DEBUSSI: 

Ilargi zuria. Modu aktiboan entzutea  
 
Gorputz hizkuntza 

• Taldekako antzezpenak 
 

• Ea badakien nolakoa den testu 
prozesadorea. 

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

• Ea esperimentatzen duen hondakinak 
erabiliz eraikitzeko teknika plastikoarekin.  

• Ea ari den garatzen nahi bezala mozteko 
teknika.  

• Ea erabiltzen duen laranja kolorea, 
hizkuntza plastikoaren elementu den 
aldetik. 

• Ea parte hartzen duen taldekako jarduera 
plastikoetan.  

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

• Ea ezagutzen eta aztertzen duen Joaquín 
Torres Garcíaren Uruguai margolana.  

• Ea ikasten duen Biraka, geratu gabe 
abestia, keinuz eta mugimenduz 
lagunduta. 

• Ea gorputzarekin musika erritmo bati 
jarraitzen dion. 

• Ea identifikatzen eta bereizten dituen 
garraiobideen soinuak. 

• Ea gozatzen duen musika konposizio 
klasikoak entzuten. 

• Ea gustura parte hartzen duen taldekako 
antzezpenetan eta koreografietan. 
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6. UNITATEA: Ostadarraren atzetik 
Helburuak Edukiak Ebaluazio irizpideak Oinarrizko 
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• Sentsazioak hautematea eta bereiztea: 
lehor/bustita. 

• Poza emoziotzat identifikatzeko gai 
izatea. 

• Norberaren gorputzarekiko espazio 
kokapenak bereizten jarraitzea.  

• Espazio egoerak identifikatzea eta 
bereiztea: irekita/itxita. 

• Mugimenduak koordinatzea, pilota 
punparazteko eta gauzak eskuez 
hartzeko. 

• Lankidetza jolasetan parte hartzea, lasai 
eta bizitasunez, eta maila berekoekiko 
bizikidetzan. 

• Ingurunea zaintzeko erantzukizuna 
hartzea: loreak ez zanpatzea, 
paperontziak erabiltzea. 

• Ura aurrezteko neurriak hartzen ohitzen 
hastea.  

• Helburu bat lortzeko lankidetza oso 
garrantzitsua dela jabetzea. 

• Taldean jarduerak egitea, lankidetzan 
jardunez, txandak errespetatuz eta modu 
aktiboan parte hartuz. 

• Aire zabaleko jarduerak egitean eguzkitik 
babestearen garrantziaz jabetzea. 

• Udako arropa egokia zein den jakitea. 
 

Gorputza eta norberaren irudia 

• Sentsazioak eta pertzepzioak: lehor/bustita 

• Norberarengan nahiz besteengan sentimenduak 
eta emozioak identifikatzea, eta adieraztea: poza 

• Norberak dituen gaitasunez ohartzea eta 
balioestea 

 
Jolasa eta mugimendua 

• Espazio orientazioa:  irekita/itxita 

• Begien eta eskuaren arteko koordinazioa: hartzea 
eta punparaztea 

• Lankidetza jolasak: Ibilaldia zaldiz; Tanta bat, bi 
tanta, hiru tanta… 

 
Jarduera eta egunerokotasuna 

• Ingurunea zaintzea: loreak ez zanpatzea, 
paperontziak erabiltzea. 

• Ura aurreztea: edalontzia kontuz betetzea, 
gainezka egin ez dezan 

• Helburu bat lortzeko lankidetzan aritzea 
• Lankidetza tailerra: Elkarrizketa. Abestirik 

gustukoena 
 
Norberaren zaintza eta osasuna 

• Eguzkitik babestea eta hidratazioa 

• Urtarorako egokiak diren arropak 
 

 

• Ea sentsazioak hautematen eta bereizten 
dituen: lehor/bustita.  

• Ea pozaren emozioa bereizten duen.  

• Ea jarraitzen duen bere gorputzarekiko 
espazio kokapenak bereizten.  

• Ea identifikatzen duen leku ireki edo itxi 
batean dagoen.  

• Ea garatu duen gauzak hartzeko eta pilota 
punparazteko begien eta eskuaren arteko 
koordinazioa.  

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

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

• Ea natura ingurunea zaintzen duen.  

• Ea edalontzia kontuz betetzen duen, 
gainezka egin ez dezan.  

• Ea lankidetza elkarrekin helburu bat 
lortzeko baliotzat jotzen duen.  

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

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

• Ea identifikatzen duen udako arropa 
egokia zein den.  

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun kulturarako 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna 

• Norberaren 
autonomiarako eta 
ekimenerako 
gaitasuna 
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• Kolore morea bereiztea eta erabiltzea. 

• Hiru zenbakiaren grafia identifikatzea eta 
objektu multzoekin lotzea. 

• Zenbait zenbatzaile bereiztea eta 
eguneroko bizitzan erabiltzea: denak / 
batere ez. 

• Tamaina izenondoak bereiztea: txikiena. 

• Espazio egoerak bereiztea: irekita/itxita. 

• Objektuen ezaugarriak aztertzea eta 
identifikatzea: bustita/lehorra. 

• Irudi lauak identifikatzea: triangelua. 

• Denbora kontzeptuak bereiztea: 
eguna/gaua. 

• Paisaia motak bereiztea. 

• Paisaiako zenbait elementu 
identifikatzea: mendia, itsasoa, ibaia, 
haitzuloa. 

• Zenbait fenomeno atmosferikoren 
ezaugarriak identifikatzea: euria, 
ostadarra, Eguzkia, haizea, elurra. 

• Urak naturan duen garrantziaz jabetzea. 

• Ingurunea zaintzea eta ingurune 
osasungarrietan bizitzea zeinen 
garrantzitsua den ohartzea. 

• Kirolekin eta aire zabaleko jarduerekin 
lotutako lanbideak ezagutzea eta 
errespetatzea. 

• Pixkanaka, jokabide trebetasun eta eredu 
egokiak garatzea, lan proiektuko 
jardueretan interesez parte hartuz. 

• Inguruko jardueretan, festetan eta 
ospakizunetan parte hartzea. 

Ingurune fisikoa: elementuak, harremanak eta 
neurria  

• Koloreak: morea 

• Hiru zenbakiaren kantitatea eta grafia 

• Zenbatzaileak: denak / batere ez 

• Tamainak: txikiena 

• Espazio orientazioa: irekita/itxita 

• Testurak eta ezaugarriak: lehor/bustita 

• Irudi lauak: triangelua 

• Denbora kontzeptuak: eguna/gaua 
 
Natura ezagutzen hastea 

• Paisaia motak eta haietako elementu bereizgarriak: 
mendia, itsasoa, ibaia, haitzuloa 

• Fenomeno atmosferikoak: euria, ostadarra, 
Eguzkia, haizea, elurra 

• Uraren garrantzia naturan 

• Natura ingurunea errespetatzeko jokabideak 

• Eguraldiaren arabera inguruan gertatzen diren 
aldaketak: uda 

 
Kultura eta bizitza gizartean  

• Aire zabaleko jarduerekin lotutako lanbideak: 
soroslea, kirolariak 

• Lan proiektua: Ura 

• Egun bereziak: Ingurumenaren Eguna 
 
 
 

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

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

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

• Ea erabiltzen eta bereizten dituen tamaina 
izenondoak: txikiena.  

• Ea espazio egoerak bereizten dituen: 
irekita/itxita.  

• Ea bereizten dituen objektuen 
ezaugarriak: lehor/bustita.  

• Ea irudi lauak identifikatzen dituen: 
triangelua.  

• Ea denbora kontzeptuak bereizten dituen: 
eguna/gaua.  

• Ea paisaia motak bereizten dituen.  

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

• Ea badakien zer ezaugarri dituzten 
fenomeno atmosferikoek.  

• Ea badakien ura oso garrantzitsua dela 
naturan.  

• Ea natura ingurunea zaintzen parte 
hartzen duen. 

• Ea aire zabaleko jarduerekin lotutako 
lanbideak identifikatzen dituen.  

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

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

• Matematikarako 
gaitasuna 

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun kulturarako 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna 

• Ikasten ikasteko 
gaitasuna 
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• Aditz denborak egoki erabiltzea, lekuak 
deskribatzean: orainaldia, iraganaldia eta 
geroaldia. 

• Ahozko adierazpena lantzea, 
hizketaldietan parte hartuz. 

• Lekuak orokorrean deskribatzea, eta 
paisaiako zenbait ezaugarri garrantzitsu 
adieraztea. 

• Paisaiarekin eta urarekin lotutako hiztegia 
aberastea eta esaldietan erabiltzea. 

• Artikulazio trebetasunen garapenean 
aurrera egitea, naturako soinuen 
onomatopeiak eginez. 

• Hitzen hasierako eta amaierako hots 
fonetikoak identifikatzea. 

• Testu euskarriak informazio erabilgarria 
emateko elementuak direla ohartzea. 

• Esaldi soilak osatzea, piktogramak eta 
hiztegi txartelak erabiliz. 

• Informazio idatziarekiko interesa izatea 
eta arreta jartzea. 

• Begien eta eskuaren arteko koordinazioa 
lantzea, trazu erdizirkularrak eta 
zirkularrak egitean. 

• Liburua balioestea, informazio iturri den 
aldetik. 

• Ipuinak, olerkiak eta igarkizunak entzutea 
eta ulertzea, gozatzeko eta ikasteko iturri 
diren aldetik. 

• Literatura tradizioko testuak aztertzen eta 
haiekin gozatzen hastea. 

Hitzezko hizkuntza. Entzutea, hitz egitea eta 
hizketan jardutea  

• Iraganaldiko, orainaldiko eta geroaldiko aditz 
denborak 

• Ahozko hizkuntza gero eta gehiago erabiltzea 
eta balioestea 

• Lekuak deskribatzen hastea 

• Paisaiarekin eta urarekin loturiko askotariko 
hiztegia erabiltzea 

• Ahozko hizkuntza:  hizkuntza aurreko 
jarduerak  

• Kontzientzia fonologikoa: hitzen hasierako eta 
amaierako hots fonetikoak 

• Testu euskarriak: informazio kartelak 

• Irakurketa programa:  

- Piktogramak: jaitsi/ez jaitsi; igo/ez igo; 
ikusi/ez ikusi 

- Hiztegi txartelak: ostadarra, mendia, 
hodeia, ibaia, soroslea 

• Esaldi soilak irakurtzea eta osatzea, 
piktogramak eta hiztegi txartelak erabiliz 

• Grafomotrizitatea: trazu erdizirkularrak 
eskuinerantz eta ezkerrerantz, trazu 
zirkularrak 

• Liburua, informazio iturri den aldetik 

• Ipuinak, olerkiak eta igarkizunak entzutea eta 
ulertzea, gozatzeko eta ikasteko iturri diren 
aldetik. 

 
 

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

• Ea lekuak eta paisaiak deskribatzen 
dituen.  

• Ea paisaiarekin eta urarekin lotutako 
hiztegia erabiltzen duen esaldi arruntetan.  

• Ea naturako soinuak identifikatzen, 
ezagutzen eta sortzen dituen. 

• Ea ari den garatzen artikulazio 
trebetasunak, soinuak ekoizteko. 

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

• Ea badakien informazio kartelak testu 
euskarriak direla, eta ea identifikatzen 
dituen elementu eta eduki 
garrantzitsuenak.  

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

• Ea behar bezala egiten dituen trazu 
erdizirkularrak eta zirkularrak.  

• Ea ezkerretik eskuinera irakurtzen duen.  

• Ea baduen interesa Ura informazio 
liburuan.  

• Ea erantzuten dien Koloretako hodeiak 
ipuinari buruzko galdera errazei.  

• Ea ipuinak balioesten dituen, ikasteko 
baliabide diren aldetik.  

 

• Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna 

• Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna 

• Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna 

• Ikasten ikasteko 
gaitasuna 
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• Saguaren erabilerarako trebetasunak 
bereganatzea: klik egitea, eta klik egin 
eta arrastatzea.  

• Zenbait teknika plastikorekin jardutea: 
irudi soilak moztea, lerro artean zulatzea, 
modelatzea eta pintzelez margotzea. 

• Kolore morea bereiztea eta erabiltzea, 
hizkuntza plastikoaren elementu den 
aldetik. 

• Taldekako jarduera plastikoetan parte 
hartzeko interesa azaltzea eta 
lankidetzan jardutea. 

• Pixkanaka, artelanak aztertzea, 
interpretatzea eta balioestea. 

• Abestiak abestea, erritmoari eta doinuari 
jarraituz. 

• Naturako soinuak bereiztea. 

• Soinuak bereiztea, intentsitatea oinarri 
hartuta: ozenak/ahulak. 

• Musika lanen entzunaldietan modu 
aktiboan parte hartzea. 

• Musika zati baten erritmoari jarraitzea, 
gorputzarekin. 

• Espresioak, sentimenduak eta ekintzak 
adieraztea, gorputzaren bidez.   

• Taldekako antzezpenetan gustura parte 
hartzea. 

 

Ikus-entzunezko hizkuntza eta informazioaren eta 
komunikazioaren teknologiak 

• Saguaren mugimenduak: klik egitea, eta klik egin 
eta arrastatzea 

 
Arte hizkuntza  

• Zenbait teknika plastikorekin jardutea: irudi soilak 
moztea, lerro artean zulatzea, modelatzea eta 
pintzelez margotzea 

• Koloreak, hizkuntza plastikoaren elementu diren 
aldetik: morea 

• Lan plastikoak egitean jarrera positiboa izatea 
• Plastikako tailerretan aritzea: Haitzulo bat ikustera! 

(bakarkako jarduera); Itsas hondoan (taldekako 
jarduera) 

• Margolana: MAGRITTE, R.: Promesa 

• Abestiak abestea, erritmoari eta doinuari jarraituz: 
Aterki gizon, Aterki andre abestia 

• Soinuak bereiztea: naturako soinuak 

• Soinu intentsitatea: ozena/ahula  

• Entzunaldiak: BEETHOVEN, L.V.: Bederatzigarren 
sinfonia (korala); BIZET, G.: «Nokturnoa», Carmen, 
2. suitea  

 
Gorputz hizkuntza 

• Emozioak eta sentimenduak adieraztea, ipuin 
bateko pertsonaiak imitatzean 

• Taldekako antzezpenak 
 

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

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

• Ea ari den garatzen pintzelez margotzeko 
teknika.  

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

• Ea taldekako jarduera plastikoetan parte 
hartzen duen.  

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

• Ea ezagutzen eta aztertzen duen René 
Magritteren Promesa margolana.  

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

• Ea ezagutzen eta bereizten dituen 
naturako hainbat soinu.  

• Ea soinu ozenak eta ahulak bereizten 
dituen.  

• Ea gozatzen duen musika konposizio 
klasikoak entzuten.  

• Ea erritmikoki mugitzen den, musika 
pasarte bat entzutean.   

• Ea espresioak, sentimenduak eta ekintzak 
adierazten dituen gorputzaren bidez.  

• Ea gustura parte hartzen duen taldekako 
antzezpenetan.  

 

 


