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

Ea gozatzen duen ipuinak entzunez. 03. lam. 
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 ahozko mezuak ulertzen dituen. 06. lam. 

Ipuina 

Ea ikaskideak eta langileak beren izenez 
aipatzen dituen. 

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

Ea landutako hitzak egoki erabiltzen dituen. 03., 06., 09. lam. 

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

Ea ikasten eta abesten dituen abestiak. Abestia 

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

Ea identifikatzen duen bere izena idatzita 
dagoela, irudi batekin lotuz. 

01., 02., 07. lam. 

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

Ea bereizten dituen 1, 2, eta 3 zenbakiak eta 
ea erabiltzen dituen objektu multzoetan. 

11. lam. 

Ea tamaina ezaugarriak bereizten dituen, bere 
gorputzarekiko, eta ea erabiltzen dituen: 
handia/txikia. 

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

Ea zuzen erabiltzen dituen tamaina 
izenondoak: handia, txikia. 

10. lam. 

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

Ea objektuak sailkatzen dituen, kolorea oinarri 
hartuta: urdina, gorria, horia eta berdea. 

10. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna  
Ea ezagutzen dituen hurbileko ingurunea eta bertako pertsonak eta 
objektuak. 

Ea bereizten dituen ikasgelako objektuen 
ezaugarriak. 

06., 09. lam. 

Ea ezagutzen dituen ikastetxeko eremuak eta 
ikasgelako txokoak, eta ea badakien zer elementu 
dauden bakoitzean eta zer jarduera egiten diren. 

06., 07., 09. lam. Ea identifikatzen dituen ingurune hurbilean gertaera garrantzitsuak eta 
elementu adierazgarriak: langileak, hiriko elementuak, gizarte taldeak, 
naturako objektuak, etab. 

Ea ezagutzen dituen ikastetxeko langileak eta ea 
badakien haiek betetzen dituzten funtzio batzuen 
berri. 

06. lam. 

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

Ea ikasgelako materialak ordenatzen eta zaintzen 
dituen. 

08. lam. 

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

Ea harreman egokiak dituen ikaskideekin eta 
ikastetxeko helduekin. 

06., 08. lam. 
Lankidetza tailerra 

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

Ea ari den ikasten lankidetzan lan egiten: Izen 
katea. 

Lankidetza tailerra 

Giza eta arte kulturarako gaitasuna 
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 eta itsasteko 
teknika plastikoekin. 

04. lam. 

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

Ea gozatzen duen taldekako antzezpenekin: 
koreografiekin eta dantzekin.  

05. lam. 
Abestia 
Gorputz eta musika 
adierazpena 

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

Ea garatzen dituen manipulazio xeherako 
trebetasunak. 

01., 02., 04., 12. lam. 

Ea mugimendu koordinatuak eginez mugitzen den (orokorrak eta 
atalenak) 

Ea mugimendu trebetasunak lantzen dituen, 
mugitzean eta lekualdatzean. 

Psikomotrizitatea 

Ea ari den garatzen bere jokabideak ikuspegi kritikoz aztertzeko 
gaitasuna eta ea erantzukizunak bere gain hartzen dituen. 

Ea ikasgelan egiten diren jarduerei buruzko bere 
gustuak adierazten dituen. 

07. lam. 

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

Ea lankidetza jolasetan parte hartzen duen, 
elkarrenganako estimua hobetzeko eta lasaitzea 
sustatzeko:  Josu Esnaola; Besarkada musikalak. 

Lankidetza jolasak 
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1. unitatea: Uharteko etxea 
 
Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 

Ea narrazio labur bat entzuten duen, eta ea 
hari buruzko galderei erantzuten dien: 
Tumuren familia. 

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 zereginen zerrenda eta 

postontziko plaka testu euskarriak direla. 
Koadernoa: 13., 25. lam. 

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

Ea familiarekin, etxearekin eta etxeko 
objektuekin lotutako hiztegia erabiltzen duen 
esaldietan. 

Koadernoa: 01., 02., 24. 
lam. 
Ipuina 
Informazio liburua 
Lan proiektua 
Horma irudia 
Hizkuntza baliabideak 
Irakurketa programa 
Irudien galeria 
Nub@rijolasak CDa  

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

Ea ahozko adierazpena lantzen duen, 
eguneroko gertaerak eta egoerak 
deskribatzean eta kontatzean. 

Koadernoa: 01. lam. 
Horma irudia  
Ahozko hizkuntza 

Ea zuzen egiten dituen esaldiak orainaldian, 
iraganaldian eta geroaldian. 

Ahozko hizkuntza 

Ea bereizten dituen etxeko objektuen soinuak, 
eta ea egiten dituen, etapa aurrelinguistikoari 
dagozkion soinu gisa. 

Ahozko hizkuntza 

Ea ari den lantzen artikulazio trebetasunak, 
ahoskera hobetzeko. 

Kontzientzia fonologikoa 

Ea kontzientzia fonologikoa garatzen duen: ea 
zeinu grafiko bati lotutako esaldiak bereizten 
dituen. 

Kontzientzia fonologikoa 

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

Ea ahozko adierazpena lantzen duen, 
eguneroko gertaerak eta egoerak 
deskribatzean eta kontatzean. 

Ahozko hizkuntza 
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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 ahozko hizkuntza erabiltzen duen bere 
bizipenak kontatzeko. 

Horma irudia 
Ahozko hizkuntza 

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

Ea identifikatzen dituen zereginen zerrendako 
eta postontziko plakako elementu eta eduki 
garrantzitsuenak. 

Koadernoa: 13., 25. lam. 

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

Ea abesti bat ikasten duen, keinuz eta 
mugimenduz lagunduta: Egunero etxean. 

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. 

Koadernoa: 10. lam. 
Irakurketa programa 

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 
hobetzen ari den, x eta + formako trazuak 
egitean. 

Koadernoa: 03., 07., 
11., 15., 19., 23. lam. 

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

Ea batetik laura arteko zenbakiak 
identifikatzen dituen, eta ea erabiltzen dituen 
objektu multzoetan. 

Koadernoa: 05. lam. 

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

Ea ordinalak identifikatzen eta bereizten 
dituen: lehena/azkena. 

Koadernoa: 20. lam. 

Ea bereizten dituen inguruan zenbait forma eta irudi geometriko.  Ea irudi geometrikoak bereizten dituen: 
zirkulua, karratua eta triangelua. 

Koadernoa: 12. lam. 
Fotokopiatzekoa 2 

Ea testuinguru jakin batekin lotutako problema adierazgarriak ebazten 
dituen, batuketaren (10era arte) eta kenketaren (9ra arte) bidez. 

Ea lau zenbakiaren konposizioa eta 
deskonposizioa egiten duen. 

Koadernoa: 26. lam. 
Fotokopiatzekoa 3 

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

Ea osatzen dituen bi aldagairen segidak, eta 
ea jabetzen den zer irizpideri jarraitu behar 
zaion. 

Koadernoa: 22. lam. 

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

Koadernoa: 17., 28. lam. 

Ea neurri kontzeptuak bereizten eta erabiltzen 
dituen: altuena/baxuena. 

Koadernoa: 09., 28. lam. 
Fotokopiatzekoa 1 

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

Ea espazio kokapenak bereizten dituen: 
aurrean/atzean. 

Koadernoa: 18., 28. lam. 
Psikomotrizitatea:  
2. saioa 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
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 kolore marroia identifikatzen eta bereizten 
duen. 

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

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna 
Ea badakien zein diren familiako kideak eta 

zer ahaidetasun harreman dituzten. 

Koadernoa: 14., 21. lam. 
Horma irudia 
Kontzeptu mapa 

Ea etxeko gelak eta objektuak identifikatzen 

dituen. 

Koadernoa: 02. lam. 
Horma irudia 

Ea ezagutzen dituen hurbileko ingurunea eta bertako pertsonak eta 
objektuak. 

Ea etxeko gela bakoitzeko altzariak 
identifikatzen dituen. 

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

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

Ea eguneroko objektuen soinuak bereizten 
dituen. 

Koadernoa: 27. lam. 
Soinuak bereiztea 
Nub@rijolasak CDa  

Ea kontuz aritzen den objektu arriskutsuekin edota animaliak edo 
landareak ukitzean, arriskurik ez izateko. 

Ea kontuz ibiltzen den etxetresna 
arriskutsuekin. 

Koadernoa: 16. lam. 
Kontzeptu mapa 

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

Ea identifikatzen dituen etxearen mantentze 
lanekin lotutako lanbideak. 

Koadernoa: 24. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea badakien zer aldaketa gertatzen diren 
ingurunean udazkena iristean. 

Lan proiektua 
Horma irudia: Udazkena 
Udazkenaren 2., 3. lam. 

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

Ea parte hartzen duen ingurunearekin lotutako 
jardueretan: udazkena. 

Lan proiektua  
Horma irudia: Udazkena 
Udazkenaren 1., 2., 3., 
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 ordenagailua erabiltzeko jardueretan parte 
hartzen duen: JClic player. 

IKTen tailerra ikaslearentzat 

Ea bereizten dituen zenbait ordenagailu motaren atalak eta osagarriak. Ea badakien zein diren ordenagailuaren 
atalak. 

IKTen tailerra ikaslearentzat 

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

Ea jarrera tolerantea duen. Ipuina 

Ea badakien bizikidetzarako 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. 

Koadernoa: 04. lam. 

Ea bere inguruneari erreparatzen dion eta 
aztertzen duen, eta ea beste leku eta kultura 
batzuekin alderatzen duen: Zeelanda Berriko 
maoriak. 

Koadernoa: 21. lam. 
Ipuina 
Informazio liburua 
Irudien galeria 
Lan proiektua 

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

Ea parte hartzen duen ingurunearekin lotutako 
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: 
Errezeta gurpila. Pintxoak. 

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

Ea taldekako jarduera plastikoetan parte 
hartzen duen eta gozatzen duen. 

Plastikako lam.: taldekakoa 

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

Ea artelanak balioesten dituen, eta ea haiekin 
esperimentatzen duen: Boteroren Familia bat. 

Plastikako lam.: IrudimenArtea 

Ea collagearen teknika plastikoarekin 
esperimentatzen duen. 

Plastikako lam.: bakarkakoa 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 kolore marroia hizkuntza plastikoaren 
elementu den aldetik erabiltzen duen. 

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

Ea musika, zarata eta isiltasuna bereizten 
dituen eguneroko objektuetan. 

Koadernoa: 27. lam. 
Soinuak bereiztea 
Nub@rijolasak CDa  

Ea familiarteko egoerak antzezten dituen. Psikomotrizitatea:  
1. saioa 

Ea gorputzaren adierazpen aukerak lantzen 
dituen, mugimendu kontrolatuen bitartez. 

Psikomotrizitatea:  
1. saioa 
Gorputz eta musika 
adierazpena 

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

Ea gustura parte hartzen duen taldekako 
antzezpenetan. 

Gorputz eta musika 
adierazpena 

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

Ea arretarako eta behaketarako gaitasuna 
lantzen duen. 

Horma irudia 
IrudimenArtea 

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

Ea inplikatzen den Zeelanda Berriko maoriak 
lan proiektuko jardueretan.  

Lan proiektua 

Ea jabetzen den zer dakien eta zer ikasi behar duen. Ea baduen interesa Maoriak informazio 
liburuan. 

Informazio liburua 

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

Ea espazio kokapenak hartzen dituen, bere 
gorputzarekiko eta beste objektu batzuekiko: 
aurrean/atzean. 

Psikomotrizitatea:  
2. saioa 

Ea mugimendu koordinatuak eginez mugitzen den (orokorrak eta 
atalenak) 

Ea psikomotrizitate jardueretan parte hartzen 
duen: bi oinak elkarrekin jarrita salto egitea. 

Psikomotrizitatea  
1. saioa 

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

Ea harreman ona duen ikaskideekin, gorputza 
lasaitzeko jolasetan: Etxetxoa. Etxean lanean. 

Lankidetza jolasak 

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

Ea pazientziaz egoten den bere txandaren 
zain. 

Ipuina 

 



Nubaris Dimentsioa – Bigarren zikloa      © Ibaizabal 
 

 

2. unitatea: Erraketak oinetan 
 
Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 

Ea narrazio labur bat entzuten duen, eta ea 
hari buruzko galderei erantzuten dien: Leran 
pasieran. 

Ipuina 
Koadernoa: 01. 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 badakien jatetxeetako kartak eta errezetak 

testu euskarriak direla. 
Koadernoa: 13., 25. lam. 

Ea bere burua deskribatzeko hitz egokiak 
erabiltzen dituen. 

Koadernoa: 01., 16. lam. 
Ahozko hizkuntza 

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

Ea gorputzarekin eta elikadurarekin lotutako 
hiztegia aberasten eta erabiltzen duen. 

Koadernoa: 01., 02., 14. 
lam. 
Ipuina 
Informazio liburua 
Lan proiektua 
Horma irudia 
Hizkuntza baliabideak 
Irakurketa programa 
Irudien galeria 

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

Ea emozioak eta sentsazioak ahozko 
hizkuntzaren bitartez adierazten dituen, modu 
argian. 

Ipuina 
Ahozko hizkuntza 

Ea erantzutean baiezko eta ezezko esaldiak 
zuzen erabiltzen dituen. 

Koadernoa: 01. lam. 
Hizkuntza baliabideak 

Ea etapa aurrelinguistikoari dagozkion aho 
soinuak identifikatzen, bereizten eta egiten 
dituen. 

Ahozko hizkuntza 

Ea artikulazio trebetasunak hobetzen dituen, 
behar bezala ahoskatzeko. 

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 duen: ea 
hitz desberdinak bereizten dituen ia berdinak 
diren bi esalditan. 

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 irudiak deskribatzen dituen, ahozko 
hizkuntza zuzen erabiliz. 

Koadernoa: 01. lam. 
Ipuina  
Horma irudia 
IrudimenArtea 

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

Ea jatetxe bateko kartako eta errezeta bateko 
elementu eta eduki garrantzitsuenak 
identifikatzen dituen. 

Koadernoa: 13., 25. lam. 

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

Ea ikasten duen unitateko Goli erraldoia 
abestia, keinuz lagunduta. 

Abestia 

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

Koadernoa: 10. lam. 
Irakurketa programa 

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

Ea ezkerretik eskuinera irakurtzen duen. Irakurketa programa 

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

Ea hobetzen duen begien eta eskuaren arteko 
koordinazioa, trazu inklinatu konbinatu 
jarraituak eta trazu erradialak gainmarratzean. 

Koadernoa: 03., 07., 11., 
15., 19., 23. lam. 

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

Ea batetik laura arteko zenbakiak 
identifikatzen dituen, eta ea erabiltzen dituen 
objektu multzoetan. 

Koadernoa: 05., 28. lam. 
Fotokopiatzekoa 1 
Lankidetza tailerra 

Ea bereizten dituen inguruan zenbait forma eta irudi geometriko.  Ea laukizuzen forma bereizten duen. Koadernoa: 12. lam. 
Ea testuinguru jakin batekin lotutako problema adierazgarriak ebazten 
dituen, batuketaren (10era arte) eta kenketaren (9ra arte) bidez. 

Ea hasi den laura arteko emaitzak dituzten 
batuketa grafikoak egiten. 

Koadernoa: 26. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Matematikarako gaitasuna 

Ea tamainak bereizten dituen: 
handia/ertaina/txikia. 

Koadernoa: 09. lam. 
Fotokopiatzekoa 2 

Ea bereizten dituen edukiera neurriak: 
beteta/hutsik. 

Koadernoa: 17. lam. 
Fotokopiatzekoa 3 

Ea identifikatzen eta bereizten dituen zenbait 
zenbatzaile: baten bat / batere ez. 

Koadernoa: 20., 28. lam. 
Fotokopiatzekoa 5 

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

Ea espazio kontzeptuak identifikatzen dituen: 
hurbil/urruti. 

Koadernoa: 18., 28. lam. 
Fotokopiatzekoa 4 
Psikomotrizitatea: 2. saioa 

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 zuria gauzen 
ezaugarri dela, eta ea erabiltzen duen. 

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

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna 
Ea ezagutzen dituen hurbileko ingurunea eta bertako pertsonak eta 
objektuak. 

Ea elikagaiak bereizten eta sailkatzen dituen: 

fruituak, barazkiak, haragia, esnekiak eta 

zerealak. 

Koadernoa: 14. lam. 
Horma irudia 

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

Ea identifikatzen dituen zentzumen organoen 
funtzioak: sentsazioak eta pertzepzioak. 

Koadernoa: 08. lam. 
Kontzeptu mapa 

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

Ea osasunarekin eta elikadurarekin lotutako 
profesionalak identifikatzen dituen. 

Koadernoa: 02., 24. lam. 
Horma irudia 
Nub@rijolasak CDa  

Ea badakien zer eragin duen denborak 
pertsonen itxura fisikoan. 

Koadernoa: 21. lam. 
Kontzeptu mapa 

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

Ea zuzen erabiltzen dituen denbora nozioak: 
eguna/gaua. 

Koadernoa: 22. lam.  
Plastikako lam.: 
bakarkakoa 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna 
Ea badakien eta ulertzen duen zer elikagai 
mota hartu behar diren elikadura 
osasungarria, askotarikoa eta orekatua izan 
dadin. 

Koadernoa: 04., 14., 25. lam. 
Horma irudia 

Ea jabetzen den zeinen garrantzitsua den 
ariketa fisikoa osasunerako. 

Koadernoa: 24. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea gorputz higiene egokia eta elikadura 
orekatua izateko ohiturak hartzen ari den. 

Koadernoa: 04., 14. lam. 
Kontzeptu mapa 

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

Ea identifikatzen duen arropa egokia zein 
den, eguraldiari erreparatuta. 

Koadernoa: 04. lam. 

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

Ea trebatzen den sagua erabiltzen, 
ordenagailuan egiteko jardueretan. 

IKTen tailerra ikaslearentzat 
Nub@rijolasak CDa  

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 
Ea bere inguruneari erreparatzen dion eta 
aztertzen duen, eta ea beste leku eta 
kultura batzuekin alderatzen duen: Artikoko 
inuitak. 

Koadernoa: 01., 28. lam. 
Ipuina 
Informazio liburua 
Irudien galeria 

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

Ea parte hartzen duen ingurunearekin 

lotutako jardueretan: Eguberriak, Haurren 

Eskubideen Eguna eta Giza Eskubideen 

Nazioarteko Eguna. 

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

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

Ea ikaskideei laguntzen dien behar 
dutenean. 

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 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 
Ea pixkanaka ikaskideekin lankidetzan jarduten duen, taldekako 
jarduerak prestatzeko eta garatzeko. 

Ea ari den ikasten lankidetzan lan egiten: Orri 
birakaria. Zenbakiak berrikusten. 

Lankidetza tailerra 

Ea harreman ona duen ikaskideekin, gorputza 
lasaitzeko jolasetan: Artoa honela landatzen 
da. 

Lankidetza jolasak Ea balioesten duen inguruko pertsonek erakusten dioten maitasuna 
eta arreta. 

Ea parte hartzen duen lankidetza sustatzeko 
jardueretan: Luze-luze etzanda biraka; Objektu 
bati eutsiz dantzan. 

Lankidetza jolasak 

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

Ea artelanak balioesten dituen, eta ea haiekin 
esperimentatzen duen: Kleeren Panpina. 

Plastikako lam.: artea 
IrudimenArtea 

Ea taldekako jarduera plastikoetan parte 
hartzen duen eta gozatzen duen. 

Plastikako lam.: 
taldekakoa 

Ea irudiak marrazteko teknika plastikoarekin 
jarduten duen bere sorkuntzetan. 

Plastikako lam.: 
bakarkakoa 

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 kolore zuriarekin esperimentatzen duen lan 
plastikoetan. 

Plastikako lam.: 
taldekakoa 

Ea gorputz atalekin egindako soinuak 
bereizten dituen eta elkarrekin lotzen dituen. 

Koadernoa: 27. lam. 
Soinuak bereiztea 

Ea bere gorputza musika egiteko adierazpen 
bitartekotzat erabiltzen duen. 

Koadernoa: 27. lam. 
Soinuak bereiztea 

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

Ea gustura parte hartzen duen taldekako 
antzezpenetan. 

Gorputz eta musika 
adierazpena 
Antzezpenak:  
1., 2. antzezlanak 

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

Ea inplikatzen den Ipar poloko inuitak lan 

proiektuko jardueretan. 

Lan proiektua 

Ea jabetzen den zer dakien eta zer ikasi behar duen. Ea baduen interesa Inuitak informazio 
liburuan. 

Informazio liburua 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 

Ea arnasketaren kontrola lantzen duen. Ahozko hizkuntza 

Ea objektuekiko hurbil/urruti kokatzen den. Psikomotrizitatea:  
2. saioa 

Ea bere ezaugarri fisikoak identifikatzen 
dituen. 

Koadernoa: 16. lam. 
Kontzeptu mapa 

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

Ea gorputz atalak bereizten dituen: burua, 
enborra, gorputz adarrak. 

Horma irudia 

Ea mugimendu koordinatuak eginez mugitzen den (orokorrak eta 
atalenak) 

Ea norabidea aldatzean mugimendua 
kontrolatzen duen: gelditzea eta biratzea. 

Psikomotrizitatea:  
1. saioa 

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

Ea beldurraren emozioa identifikatzen duen 
eta ea kontrolatzen saiatzen den. 

Ipuina 
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3. unitatea: Faroltxoen hiria 
 
Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 

Ea narrazio labur bat entzuten duen, eta ea 
hari buruzko galderei erantzuten dien: 
Herensugearen kometa. 

Ipuina 
Koadernoa: 01. 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 badakien dendetako kartelak eta erosketen 

zerrenda testu euskarriak direla. 
Koadernoa: 13., 25. lam. 

Ea galderazko esaldiak egoki egiten dituen. Koadernoa: 01. lam.  
Ahozko hizkuntza 

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

Ea kalearekin eta dendekin lotutako hiztegia 
aberasten duen, eta ea esaldietan erabiltzen 
duen. 

Koadernoa: 01., 02., 
13., 14. lam. 
Ipuina 
Informazio liburua 
Lan proiektua 
Horma irudia 
Hizkuntza baliabideak 
Irakurketa programa 
Irudien galeria 
Nub@rijolasak CDa  

Ea elkarrizketetan arauak betetzen dituen. Koadernoa: 01. lam.  
Ahozko hizkuntza 

Ea kaleko elementuen soinuak bereizten 
dituen, eta ea egiten dituen, etapa 
aurrelinguistikoari dagozkion soinu gisa. 

Koadernoa: 27. lam. 
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 duen: ea 
errimak identifikatzen eta egiten dituen. 

Kontzientzia fonologikoa 

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

Ea dendetako karteletako eta erosketen 
zerrendako elementu eta eduki 
garrantzitsuenak identifikatzen dituen. 

Koadernoa: 13., 25. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 
Ea buruz ikasten dituen olerkiak, abestiak eta esaerak, eta ea 
errezitatzen edo abesten dituen. 

Ea abesti baten hitzak buruz ikasi dituen: 
Nanayko azoka. 

Abestia 
Gorputz eta musika 
adierazpena 

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

Koadernoa: 10. lam.  
Irakurketa programa 

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

Ea ari den trebatzen ezkerretik eskuinera 
irakurtzen. 

Koadernoa: 10. lam.  
Irakurketa programa 

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 
hobetzen duen, goranzko eta beheranzko 
trazu erdizirkular etenak eta jarraituak egitean. 

Koadernoa: 03., 07., 
11., 15., 19., 23. lam. 

Matematikarako gaitasuna 

Ea zenbakiak identifikatzen dituen eta dagokien kantitatearekin lotzen 
dituen. 

Ea bost zenbakia erabiltzen duen objektu 
multzoetan. 

Koadernoa: 05., 26., 28. 
lam. 
Fotokopiatzekoa 3 

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

Ea lehen, bigarren eta azken ordinalak beren 
testuinguruan erabiltzen dituen. 

Koadernoa: 20. lam. 

Ea bereizten dituen inguruan zenbait forma eta irudi geometriko.  Ea irudi geometriko lauak identifikatzen eta 
bereizten dituen: laukizuzena. 

Koadernoa: 12. lam. 

Ea testuinguru jakin batekin lotutako problema adierazgarriak ebazten 
dituen, batuketaren (10era arte) eta kenketaren (9ra arte) bidez. 

Ea berdintzaren ikur matematikoa (=) 
identifikatzen duen, eta ea kantitateekin 
erabiltzen duen. 

Koadernoa: 26. lam. 
Fotokopiatzekoa 3 

Ea bi elementuren eta bi ezaugarriren segidak 
egiten dituen. 

Koadernoa: 22. lam. Ea objektuak ordenatzen eta sailkatzen dituen, bi irizpide edo gehiago 
oinarri hartuta. 

Ea soinuen iraupena bereizten duen: soinu 
luzeak eta laburrak. 

Koadernoa: 27. lam.  
Soinuak bereiztea 

Ea bereizten dituen zenbait izenondo: 
berdina/desberdina. 

Koadernoa: 17. lam. 

Ea tamainak bereizten eta elkarrekin 
alderatzen dituen: ...baino handiagoa / ...baino 
txikiagoa. 

Koadernoa: 09., 28. lam. 
Fotokopiatzekoa 1 

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

Ea konparaziozko neurri nozioak identifikatzen 
eta bereizten dituen: luzeena/laburrena. 

Koadernoa: 22. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Matematikarako gaitasuna 

Ea kolore arrosa identifikatzen, bereizten eta 
erabiltzen duen. 

Koadernoa: 06. 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 espazio kokapenak bereizten dituen: aurrez 
aurre / bizkarrez. 

Koadernoa: 18., 28. lam. 
Fotokopiatzekoa 2 

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna 
Ea produktuak eta produktu horiek saltzen 
dituzten dendak ongi lotzen dituen. 

Koadernoa: 14. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea badakien zein diren inguruko kaleen eta 
denden elementu bereizgarrienak, eta ea 
beste leku batzuetakoekin alderatzen dituen. 

Koadernoa: 01., 02., 08., 
13., 14., 21., 24. lam.  
Ipuina 
Horma irudia  
Informazio liburua 

Ea ezagutzen dituen hurbileko ingurunea eta bertako pertsonak eta 
objektuak. 

Ea kaleko soinuak bereizten dituen. Koadernoa: 27. lam.  
Soinuak bereiztea 

Ea kontuz aritzen den objektu arriskutsuekin edota animaliak edo 
landareak ukitzean, arriskurik ez izateko. 

Ea egoera arriskutsuak identifikatzen dituen, 
halako egoerarik ez gertatzeko zer egin behar 
den ikaste aldera. 

Koadernoa: 16. lam. 

Ea egoki erabiltzen dituen hainbat objektu eta tresna (ikasgelan, 
ikastetxean, etxean eta inguruan). 

Ea bide segurtasuneko oinarrizko seinaleak 
identifikatzen dituen. 

Koadernoa: 16. lam.  
Horma irudia  
Kontzeptu mapa 

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

Ea auzoko zerbitzu nagusiak eta haiekin 
lotutako lanbideak ezagutzen dituen. 

Koadernoa: 02., 08., 24. 
lam. 
Horma irudia  
Kontzeptu mapa 

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

Ea parte hartzen duen ingurunearekin lotutako 
jardueretan: negua. 

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

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

Ea garbiketa eta zaintza ohituretan laguntzen 
duen: birziklatzea. 

Koadernoa: 04. lam. 
Kontzeptu mapa 

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

Ea bide segurtasuneko oinarrizko arauak 
betetzen dituen: ea kalea kontuz zeharkatzen 
duen. 

Koadernoa: 16. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna 
Ea badakien musika entzuteko eta/edo filmak eta dokumentalak ikusteko 
balio duten erreproduzitzaileen eta beste bitarteko batzuen berri. 

Ea ikasgelan irudi digitala lantzeko jardueretan 
parte hartzen duen. 

IKTen tailerra 
ikaslearentzat 

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

Ea badakien barkamena eskatzen. Ipuina 

Ea baduen interesa urrutiko lekuetako 
bizimoduen eta kultura ezaugarrien berri 
jakiteko: Txina. 

Koadernoa: 21. lam. 
Ipuina 
Informazio liburua 
Irudien galeria 
Lan proiektua 

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

Ea parte hartzen duen ingurunearekin lotutako 
jardueretan: Bakearen Eguna, eta 
Maitasunaren eta Adiskidetasunaren 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 
Neguaren 1., 2., 3., 4. 
lam. 
Tailerra: Egun berezia 2, 
3 

Ea lankidetza jardueretan parte hartzen duen: 
Kaleko galtzada harriak zapaltzen; Uztai 
barruan. 

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

Ea ari den ikasten lankidetzan lan egiten: 
Maleta. 

Lankidetza tailerra 

Giza eta arte kulturarako gaitasuna 
Ea baduen balio unibertsaleko artelanekiko 
sentsibilitatea: Vincent van Gogh-en 
Kafetegiko terraza gauez.  

Plastikako lam.: artea  
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 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 

Giza eta arte kulturarako gaitasuna 
Ea bolumena duten eraikuntzak egiteko 
teknika plastikoa lantzen duen. 

Plastikako lam.: bakarkakoa 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 kolore arrosarekin esperimentatzen duen, 
hizkuntza plastikoaren elementu den aldetik. 

Plastikako lam.: taldekakoa 

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

Ea artelan plastikoak egitean sormena eta 
sentsibilitatea lantzen dituen. 

Plastikako lam.: 
bakarkakoa, taldekakoa, 
artea 
Neguaren 1., 2., 3., 4. lam. 

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

Ea inplikatzen den Txinako kaleak lan 
proiektuko jardueretan. 

Lan proiektua 

Ea jabetzen den zer dakien eta zer ikasi behar duen. Ea baduen interesa Bizimodua Txinan 
informazio liburuan. 

Informazio liburua 

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 
Ea oreka estatikoari eta oreka dinamikoari 
eusten dien. 

Psikomotrizitatea:  
1., 2. saioak 

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

Ea espazio kokapenak identifikatzen dituen: 
aurrez aurre / bizkarrez eta gainean/azpian. 

Koadernoa: 18. lam. 
Psikomotrizitatea:  
2. saioa 

Ea taldekako jolasetan eta jardueretan parte hartzean bere buruarengan 
konfiantza handitzen duen. 

Ea ari den garatzen erabakiak hartzeko 
gaitasuna: Txapa zirkuitua. 

Lankidetza jolasak  

Ea mugimendu koordinatuak eginez mugitzen den (orokorrak eta 
atalenak) 

Ea bere gorputzaren mugimendua 
kontrolatzen duen: aurrerantz/atzerantz. 

Psikomotrizitatea:  
1. saioa 

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

Ea ikaskideen haserrea identifikatzen duen. Ipuina 

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

Ea ari den ikasten emozioak kontrolatzen: 
haserrea. 

Ipuina 

 



Nubaris Dimentsioa – Bigarren zikloa      © Ibaizabal 
 

 

4. unitatea: Liana artean 
 
Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 

Ea narrazio labur bat entzuten duen, eta ea 
hari buruzko galderei erantzuten dien: Yoma 
eta izurde arrosa. 

Ipuina 
Koadernoa: 01. 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 badakien kartelak eta planoak testu 

euskarriak direla. 
Koadernoa: 13., 25. lam. 

Ea behar bezala erabiltzen dituen 
komunztadurak esaldietan. 

Koadernoa: 01. lam. 
Horma irudia 
Ahozko hizkuntza 

Ea ahozko hizkuntzaren bidez denbora 
erlazioak adierazten dituen: aurretik, ondoren. 

Ahozko hizkuntza 

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

Ea animaliekin eta landareekin lotutako 
hiztegia aberasten duen eta ea esaldi 
arruntetan erabiltzen duen. 

Koadernoa: 01., 02. lam. 
Ipuina 
Informazio liburua 
Lan proiektua 
Horma irudia 
Hizkuntza baliabideak 
Irakurketa programa 
Irudien galeria 

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

Ea ideiak, sentimenduak, iritziak eta nahiak 
hitz jario onez eta koherentziaz adierazten 
dituen. 

Ipuina 
Ahozko hizkuntza 

Ea identifikatzen eta bereizten dituen 
animalien soinuak, eta ea egiten dituen, etapa 
aurrelinguistikoari dagozkion soinu gisa. 

Ahozko hizkuntza 

Ea artikulazio trebetasunak garatzen dituen, 
zuzen ahoskatzeko. 

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 duen: ea 
silabak zenbatzen dituen, keinu bati lotuta. 

Kontzientzia fonologikoa 

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

Ea identifikatzen dituen planoetako eta 
landareen karteletako elementu eta eduki 
garrantzitsuenak. 

Koadernoa: 13., 25. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 
Ea buruz ikasten dituen olerkiak, abestiak eta esaerak, eta ea 
errezitatzen edo abesten dituen. 

Ea abesti bat ikasten duen, keinuz eta 
mugimenduz lagunduta: Egurgin jauna. 

Abestia 

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

Ea esaldiak irakurtzen eta ulertzen dituen, 
piktogramen eta irudien bidez. 

Koadernoa: 10. lam. 
Irakurketa programa 

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 
hobetzen duen, ezkerreranzko nahiz 
eskuineranzko trazu erdizirkular etenak eta 
jarraituak egitean. 

Koadernoa: 03., 07., 11., 
15., 19., 23. lam. 

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

Ea batetik bostera arteko zenbakiak 
identifikatzen dituen, eta ea erabiltzen dituen 
objektu multzoetan. 

Koadernoa: 05., 28. lam. 
Fotokopiatzekoa 1 

Ea bereizten dituen inguruan zenbait forma eta irudi geometriko.  Ea lerro zuzenak eta lerro kurbatuak 

identifikatzen eta bereizten dituen. 

Koadernoa: 12., 28. lam. 
Fotokopiatzekoa 2 

Ea testuinguru jakin batekin lotutako problema adierazgarriak ebazten 
dituen, batuketaren (10era arte) eta kenketaren (9ra arte) bidez. 

Ea batuketa grafikoak egiten dituen. Koadernoa: 26. lam. 
Fotokopiatzekoa 5 

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

Ea hiru elementuren eta bi ezaugarriren segidak 
egiten dituen. 

Koadernoa: 22. lam. 

Ea konparaziozko egiturak erabiltzen dituen: 
...baino gehiago. 

Koadernoa: 05. lam. 
Fotokopiatzekoa 1 

Ea neurri kontzeptuak identifikatzen, bereizten 
eta erabiltzen dituen: lodia/mehea. 

Koadernoa: 22. lam. 
Fotokopiatzekoa 4 

Ea objektuen ezaugarriak bereizten eta 
identifikatzen dituen: astuna/arina. 

Koadernoa: 09. lam. 

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

Ea bereizten eta erabiltzen dituen espazio 
kontzeptuak: alde batean / beste aldean. 

Koadernoa: 18., 28. lam. 
Fotokopiatzekoa 3 

Ea kolore baten tonu argia eta iluna identifikatzen 
dituen, eta ea bereizten duen objektuen 
ezaugarri direla: berde argia / berde iluna. 

Koadernoa: 06. 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 hautematen eta bereizten dituen testura latza 
eta leuna, objektuen ezaugarri diren aldetik. 

Koadernoa: 20. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna 

Ea animaliak sailkatzen dituen, zer 
ingurunetan bizi diren eta nola lekualdatzen 
diren aintzat hartuta. 

Koadernoa: 02. lam. 
Horma irudia 
Lan proiektua 
Kontzeptu mapa 

Ea animalien eta landareen bizi zikloko uneak 
sekuentziatzen dituen. 

Koadernoa: 08., 14. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea zuhaitzen zatiak identifikatzen eta bereizten 
dituen. 

Koadernoa: 21. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea ezagutzen dituen hurbileko ingurunea eta bertako pertsonak eta 
objektuak. 

Ea bere inguruneari erreparatzen dion eta 
aztertzen duen, eta ea beste leku batzuekin 
alderatzen duen: Amazoniako oihana. 

Koadernoa: 02. lam. 
Horma irudia 
Lan proiektua 
Irudien galeria 

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

Ea bereizten dituen animalien soinuak. Koadernoa: 27. lam. 
Soinuak bereiztea 
Nub@rijolasak CDa  

Ea balioesten duen ingurumena zaintzearen 
garrantzia. 

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

ari den. 
Koadernoa: 4. lam. 
Kontzeptu mapa 

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

Ea badakien animalien zaintzarekin lotutako 
lanbideen berri: albaitaria. 

Koadernoa: 24. lam. 

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

Ea denbora kontzeptuak bereizten dituen: 
aurretik/ondoren. 

Koadernoa: 17. lam. 

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

Ea ordenagailua erabiltzeko jardueretan parte 
hartzen duen: irudi digitala. 

IKTen tailerra 
ikaslearentzat 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 
Ea harremanetan eskuzabaltasuna, begirunea, laguntzeko jarrera, 
jarraitutasuna eta pazientzia erakusten dituen. 

Ea bere gustuak adierazten dituen eta 
besteenak errespetatzen dituen: Atsegin 
duzun animalia. 

Lankidetza jolasak 

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

Ea parte hartzen duen ingurunearekin lotutako 
jardueretan: inauteriak, Aitaren Eguna. 

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

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

Ea ari den ikasten lankidetzan lan egiten: 
Horma irudi birakaria. Estanpazioa. 

Lankidetza tailerra 

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

Ea artelanekiko sentsibilitatea erakusten duen: 
Rousseauren Paisaia exotikoa. 

Plastikako lam.: artea 
IrudimenArtea 

Ea adierazpenerako zenbait teknika plastiko 
baliatzen dituen. 

Plastikako lam.: 
bakarkakoa, taldekakoa, 
artea 
Inauterien 1., 2., 3., 4. lam. 

Ea estanpatzeko teknika erabiltzen duen bere 
sorkuntza plastikoetan. 

Plastikako lam.: 
bakarkakoa 

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 berde argiarekin eta berde ilunarekin 
esperimentatzen duen, hizkuntza plastikoaren 
elementu diren aldetik. 

Plastikako lam.: taldekakoa 

Ea gustura parte hartzen duen taldekako 
antzezpenetan eta koreografietan. 

Abestia 
Audioak 

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

Ea soinuen erritmoa identifikatzen eta 
bereizten duen: soinu azkarrak eta motelak. 

Koadernoa: 27. lam. 
Soinuak bereiztea 
Nub@rijolasak CDa  

Ea ahalegintzen den lanak aurkeztean ordena, oreka eta txukuntasuna 
zaintzen. 

Ea gozatzen duen plastikako jarduerak eginez. Plastikako lam.: 
bakarkakoa, taldekakoa, 
artea 
Inauterien 1., 2., 3., 4. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Ikasten ikasteko gaitasuna 
Ea inguruko mundua ezagutzeko behatzen, miatzen eta 
esperimentatzen duen. 

Ea pentsamenduaren trebetasunak lantzen 
dituen artearen bidez. 

IrudimenArte 

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

Ea inplikatzen den Amazonasen ertzean lan 
proiektuko jardueretan. 

Lan proiektua 

Ea jabetzen den zer dakien eta zer ikasi behar duen. Ea ohartzen den idatzizko hizkuntza 
informazio emailea dela: Amazoniako oihana 
informazio liburua. 

Informazio liburua 

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 
Ea espazio orientazioa lantzen duen eta 
espazio kontzeptuak finkatzen dituen: alde 
batean / beste aldean.  

Psikomotrizitatea:  
1. saioa 

Ea espazio kontzeptuak bereizten dituen, bere 
gorputzarekiko: goian/behean, eta 
barruan/kanpoan kokapenak.  

Psikomotrizitatea:  
2. saioa 

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

Ea hitz egitean arnasketaren kontrola lantzen 
duen. 

Ahozko hizkuntza 

Ea parte hartzen duen bizitasuna sustatzen 
duten jardueretan: Askotariko animaliak. 

Lankidetza jolasak Ea taldekako jolasetan eta jardueretan parte hartzean bere buruarengan 
konfiantza handitzen duen. 

Ea taldekako jarduera plastikoetan parte 
hartzen duen eta gozatzen duen. 

Plastikako lam.: 
taldekakoa 

Ea mugimendu koordinatuak eginez mugitzen den (orokorrak eta 
atalenak) 

Ea mugimenduen koordinazioari eusten dion, 
zenbait abiaduratan mugitzean. 

Psikomotrizitatea:  
2. saioa 

Ea elikatzeko, janzteko, garbitzeko eta atsedenerako ohitura egokiak 
hartzen dituen, gero eta modu autonomoagoan. 

Ea badituen higiene ohiturak animaliak ukitu 
ondoren. 

Koadernoa: 16. lam. 

Ea zeregin berriak gogoz egiten dituen, bere gaitasunei egokituz. Ea ekimenez parte hartzen duen jolasetan. Psikomotrizitatea:  
2. saioa 

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

Ea aurrera egiten duen harriduraren 
emozioaren kontrolean. 

Ipuina 

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

Ea ongi hartzen duen ikaskideekiko ukipena 
erlaxatzeko jardueretan: Basoko ipuina. 

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

Ea narrazio labur bat entzuten duen, eta ea 
hari buruzko galderei erantzuten dien: Tamesis 
ahatean sartuta. 

Ipuina 
Koadernoa: 01. 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 badakien informazio kartelak eta garraio 

txartelak testu euskarriak direla. 
Koadernoa: 25. lam. 

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

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

Koadernoa: 01., 02., 24. 
lam. 
Ipuina 
Informazio liburua 
Lan proiektua 
Horma irudia 
Hizkuntza baliabideak 
Irakurketa programa 
Irudien galeria 
Nub@rijolasak CDa  

Ea esaldietan zuzen erabiltzen duen numero 
komunztadura: singularra/plurala. 

Koadernoa: 01. lam. 
Ahozko hizkuntza 

Ea artikulazio trebetasunak garatzen dituen, 
zuzen ahoskatzeko. 

Ahozko hizkuntza 

Ea garraiobideen soinuak identifikatzen eta 
bereizten dituen, eta ea onomatopeien bidez 
egiten dituen, etapa aurrelinguistikoari 
dagozkion soinu gisa. 

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 duen: ea 
hitz baten bukaeran silabak eransten dituen. 

Kontzientzia fonologikoa 

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

Ea informazio karteletako eta garraio 
txarteletako elementu eta eduki 
garrantzitsuenak identifikatzen dituen. 

Koadernoa: 25. lam. 

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

Ea abesti bat ikasten duen, keinuz eta 
mugimenduz lagunduta: Bizikletaz mundu bira. 

Abestia 
Gorputz eta musika 
adierazpena 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 

Ea ari den ikasten esaldiak egiten, hiztegi 
txarteletatik eta piktogrametatik abiatuta, 
gramatika arauak betez. 

Koadernoa: 10. lam. 
Irakurketa programa 

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

Ea ari den trebatzen ezkerretik eskuinera 
irakurtzen. 

Koadernoa: 10. lam. 
Irakurketa programa 

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, zenbait tamainatako trazu 
zirkularrak eta kiribilak egitean.  

Koadernoa: 03., 07., 
11., 15., 19., 23. lam. 

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

Ea sei zenbakia identifikatzen duen, ea haren 
grafia egiten duen, eta ea objektu multzoetan 
erabiltzen duen. 

Koadernoa: 05., 28. lam. 
Fotokopiatzekoa 1 
Nub@rijolasak CDa  

Ea batetik seira arteko zenbakiak erabiltzen 
dituen, zenbaki segidak osatzeko. 

Koadernoa: 22. lam. 
Fotokopiatzekoa 3 

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

Ea ordinalak bereizten eta erabiltzen dituen: 
lehena, bigarrena, hirugarrena. 

Koadernoa: 17. lam. 

Ea bereizten dituen inguruan zenbait forma eta irudi geometriko.  Ea lerro irekiak eta lerro itxiak identifikatzen 
eta bereizten dituen. 

Koadernoa: 12., 28. lam. 

Ea testuinguru jakin batekin lotutako problema adierazgarriak ebazten 
dituen, batuketaren (10era arte) eta kenketaren (9ra arte) bidez. 

Ea gehi ikurra eta berdintzaren ikurra bereizten 
dituen, eta ea zuzen erabiltzen dituen 
batuketetan.  

Koadernoa: 26. lam. 

Ea zenbait zenbatzaile bereizten eta zuzen 
erabiltzen dituen: …baino gutxiago. 

Koadernoa: 22., 28. lam. 
Fotokopiatzekoa 3 

Ea konparaziozko izenondoak erabiltzen 
dituen: lodiena/meheena. 

Koadernoa: 09., 28. lam. 
Fotokopiatzekoa 2 

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

Ea espazio kokapenak bereizten eta erabiltzen 
dituen: inguruan. 

Koadernoa: 18. lam. 
Psikomotrizitatea:   
2. saioa 

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

Ea kolore grisa eta beltza identifikatzen dituen, 
eta ea bereizten duen gauzen ezaugarri direla. 

Koadernoa: 06. lam. 
Plastikako lam.: 
taldekakoa 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna  
Ea ezagutzen dituen hurbileko ingurunea eta bertako pertsonak eta 
objektuak. 

Ea garraiobideak bereizten dituen, non ibiltzen 
diren kontuan hartuta: lehorrekoak, uretakoak, 
airekoak.  

Koadernoa: 02. lam. 
Nub@riklik baliabideak 
CDa 
Horma irudia 
Kontzeptu mapa 

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

Ea ingurunea aztertzean garraiobide 
kutsatzaileak eta ez-kutsatzaileak bereizten 
dituen. 

Koadernoa: 08. lam. 
Horma irudia 
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. 

Koadernoa: 24. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea denbora kontzeptuak bereizten dituen: 
atzo/gaur. 

Koadernoa: 20. lam. Ea badakizkien eta ulertzen dituen bizitza antolatzeko denbora nozioak 
(denbora kontzeptuak, urtaroak, asteko egunak, etab.). 

Ea parte hartzen duen ingurunearekin lotutako 
jardueretan: udaberria. 

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

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

Ea ikasgelan bideoak erabiliz egin beharreko 
jardueretan parte hartzen duen. 

IKTen tailerra 
ikaslearentzat 

Ea identifikatzen duen garraiobideekin lotutako 
teknologia. 

Koadernoa: 14. lam. 

Ea bereizten dituen zenbait teknologia tresna, 
eta ea badakien zertarako erabiltzen diren. 

Koadernoa: 20. lam. 

Ea jabetzen den zer informazio eta komunikazio bitarteko dauden zenbait 
lekutan (etxean, ikasgelan, ikastetxean, aisialdirako lekuetan). 

Ea badakien egunkaria komunikabide bat dela 
eta informazio emailea dela. 

Koadernoa: 13. lam. 
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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 badakien gizalegezko jokabidea izatea 
balio bat dela. 

Ipuina 

Ea ikaskideekin jokatzeko arauak finkatzen 
dituen. 

Lan proiektua 
Lankidetza jolasak 
Lankidetza tailerra 

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

Ea ari den barneratzen garraiobide publikoetan 
izan beharreko jokabide ohiturak. 

Koadernoa: 04. lam. 

Ea bere inguruneari erreparatzen dion eta 
aztertzen duen, eta ea beste leku batzuekin 
alderatzen duen: Londres. 

Koadernoa: 21. lam. 
Ipuina 
Informazio liburua 
Irudien galeria 
Lan proiektua 

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

Ea parte hartzen duen ingurunearekin lotutako 
jardueretan: Liburuaren  Eguna, Amaren 
Eguna. 

Tailerra: Egun berezia 1, 
2 

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

Ea besteei gauzak uzten dizkien, ea laguntzen 
dien eta ea haiekin jolasten den. 

Plastikako lam.: 
taldekakoa 
Lankidetza jolasak 
Lankidetza tailerra 

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

Ea sorkuntza plastikoei buruzko iritziak ematen 
dituen eta ea bere lanei buruzkoak onartzen 
dituen. 

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

Ea ari den ikasten lankidetzan lan egiten: Lau 
tresna lauko taldeetan. 

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

Ea taldekako jarduera plastikoetan parte 
hartzen duen eta gozatzen duen. 

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

Ea baduen balio unibertsaleko artelanekiko 
sentsibilitatea: Morisot-en West Cowes, Wight 
uhartea. 

Plastikako lam.: artea  
IrudimenArtea 

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

Ea pentsamenduaren trebetasunak lantzen 
dituen artearen bidez. 

IrudimenArtea 

Ea gozatzen duen plastikako jarduerak eginez. Plastikako lam.: 
bakarkakoa, taldekakoa, 
artea 
Udaberriaren 1., 2., 3., 
4. lam. 

Ea arte konposizioak egiten dituen, irudi 
geometrikoak erabiliz. 

Plastikako lam.: 
bakarkakoa 

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 kolore nahasteekin probak egiten dituen, 
hizkuntza plastikoaren elementu diren aldetik: 
grisa. 

Plastikako lam.: 
taldekakoa 

Ea hari eta perkusio instrumentuak bereizten 
dituen. 

Koadernoa: 27. lam. 
Soinuak bereiztea 

Ea modu aktiboan parte hartzen duen musika 
konposizioak entzuten. 

Abestia 
Audioak 

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

Ea mugimendu eta erlaxazio ariketak egiten 
dituen. 

Abestia 
Audioak 

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

Ea inplikatzen den Londresen zehar bidaiatzen 
lan proiektuko jardueretan. 

Lan proiektua 

Ea jabetzen den zer dakien eta zer ikasi behar duen. Ea irakurketa balioesten duen, informazio iturri 
del aldetik: Londres. Ingalaterrako hiriburua 
informazio liburua. 

Informazio liburua 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 

Ea mugimenduen koordinazio orokorra 
garatzen duen. 

Psikomotrizitatea: 
1., 2. saioak 

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

Ea espazio kontzeptuak identifikatzen dituen, 
bere gorputzarekiko: inguruan. 

Psikomotrizitatea:  
2. saioa 

Ea mugimendu koordinatuak eginez mugitzen den (orokorrak eta 
atalenak) 

Ea mugimendu koordinatu orokorrak eta 
atalenak egiten dituen. 

Psikomotrizitatea:  
1., 2. saioak 

Ea arduraz jokatzen duen eguneroko bizitzako egoera arriskutsuetan. Ea garraiobideekin lotutako segurtasun 
elementuak identifikatzen dituen. 

Koadernoa: 16. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea ari den garatzen bere jokabideak ikuspegi kritikoz aztertzeko 
gaitasuna eta ea erantzukizunak bere gain hartzen dituen. 

Ea jabetzen den lankidetzaren garrantziaz, 
jolasen bidez: Itsasontzi txiki bat 

Lankidetza jolasak 

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

Ea pozaren sentimendua bereizten duen, eta 
ea egoera emozional bat dela jabetzen den. 

Ipuina 

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

Ea parte hartzen duen lasaitzeko jardueretan: 
Trenaren bagoiak 

Lankidetza jolasak 
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6. unitatea: Ur bilatzaileak  
 
Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 

Ea narrazio labur bat entzuten duen, eta ea 
hari buruzko galderei erantzuten dien: 
Basamortuko altxorra. 

Koadernoa: 01. lam. 
Ipuina 

Ea ipuinak ulertzen eta balioesten dituen, 
gozatzeko eta ikasteko iturri diren aldetik. 

Koadernoa: 01. lam. 
Ipuina 
Hizkuntza 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 informazio kartelak eta postalak 
testu euskarriak direla. 

Koadernoa: 13., 25. lam. 

Ea uraren zikloa azaltzen duen, behaketa 
oinarri hartuta. 

Koadernoa: 24. lam. 
Kontzeptu mapa 

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

Ea ezagutzen duen paisaiarekin lotutako 
hiztegia eta ea zuzen erabiltzen duen. 

koadernoa:  
02., 14. lam. 
Ipuina 
Horma irudia 
Lan proiektua 
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 duen: ea 
badakien zer hots dituzten hitz bateko 
fonemek. 

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. 

Ahozko hizkuntza 

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

Ea informazio karteletako eta postaletako 
elementu eta eduki garrantzitsuenak 
identifikatzen dituen. 

Koadernoa: 13., 25. lam. 

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

Ea abesti baten hitzak buruz ikasi dituen: 
Ezetz asmatu. 

Abestia 

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

Ea gertaerak, ipuinak eta istorio laburrak 
kontatzen dituen, hiztegi egokia erabiliz. 

Ahozko hizkuntza 

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

Ea osatzen dituen esaldiak, hiztegi txarteletatik 
eta piktogrametatik abiatuta, gramatika arauak 
betez. 

Koadernoa: 10. lam. 
Irakurketa programa 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna 
Ea irakurtzen, ulertzen eta idazten dituen bere izena eta bere hurbileko 
ingurunearekin eta bizipenekin lotutako hitz eta esaldi garrantzitsu 
batzuk.  

Ea hobetzen duen begien eta eskuaren arteko 
koordinazioa, begizta formako trazuak egitean. 

Koadernoa: 03., 07., 
11., 15., 19., 23. lam. 

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

Ea batetik seira arteko zenbakiak erabiltzen 
dituen, zenbaki segidak osatzeko. 

Koadernoa: 05., 28. lam. 
Fotokopiatzekoa 1 
Nub@rijolasak CDa  

Ea testuinguru jakin batekin lotutako problema adierazgarriak ebazten 
dituen, batuketaren (10era arte) eta kenketaren (9ra arte) bidez. 

Ea hasi den matematika eragiketak egiten: 
seira arteko batuketak. 

Koadernoa: 26. lam. 
Fotokopiatzekoa 5 

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

Ea bi sarrerako taulak osatzen dituen: forma 
eta kolorea. 

Koadernoa: 22. lam. 
Fotokopiatzekoa 4 

Ea espazio kontzeptuak bereizten eta 
erabiltzen dituen: eskuina/ezkerra. 

Koadernoa: 18., 28. lam. 
Psikomotrizitatea:  
2. saioa 

Ea objektuak bere gorputzaren ezkerrean edo 
eskuinean kokatzen dituen. 

Koadernoa: 18., 28. lam. 
Psikomotrizitatea:  
2. saioa 

Ea zenbait zenbatzaile bereizten eta zuzen 
erabiltzen dituen: bezainbeste. 

Koadernoa: 09. lam. 
Fotokopiatzekoa 2 

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

Ea zenbait izenondo bereizten dituen: 
zabala/estua. 

Koadernoa: 17. lam. 
Fotokopiatzekoa 3 

Ea urdin argia eta urdin iluna identifikatzen 
dituen, eta ea bereizten duen gauzen 
ezaugarri direla. 

Koadernoa: 06., 28. lam. 
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 irudi lauak bereizten dituen: obaloa. Koadernoa: 12. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna  
Ea ezagutzen dituen hurbileko ingurunea eta bertako pertsonak eta 
objektuak. 

Ea baduen beste kultura batzuen berri jakiteko 
interesa: tuaregak. 

Koadernoa: 01., 21., 28. 
lam. 
Ipuina 
Informazio liburua 
Irudien galeria 
Lan proiektua 

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

Ea naturako soinuak identifikatzen, bereizten 
eta egiten dituen. 

Koadernoa: 27. lam. 
Soinuak bereiztea 

Ea natura ingurunea zaintzeko jokabideak 
bereizten eta garatzen dituen. 

Koadernoa: 04. lam. Ea badakien zer jokabide diren egokiak eta desegokiak energia 
aurrezteko, ingurumena zaintzeko, arduraz kontsumitzeko eta natura 
ondarea iraunarazteko. Ea balioesten duen zeinen garrantzitsua den 

ura izaki bizidunentzat. 
Koadernoa: 14. lam. 
Kontzeptu mapa 

Ea identifikatzen dituen paisaiaren zenbait 
elementu eta ea ohartzen den ura dagoen. 

Koadernoa: 01., 02., 14. 
lam. 
Horma irudia 
Lan proiektua 
Kontzeptu mapa 

Ea badakien zer egoeratan dagoen ura 
naturan. 

Koadernoa: 02., 08. lam. 
Horma irudia 
Lan proiektua 
Kontzeptu mapa 

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

Ea badakien zer objektu erabiltzen dituzten 
argazkilariek eta zer funtzio duten. 

Koadernoa: 24. lam. 

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

Ea denboran orientatzen den, gaur eta bihar 
kontzeptuak bereiziz. 

Koadernoa: 20. lam. 

 Ea parte hartzen duen ingurunearekin lotutako 
jardueretan: uda. 

Lan proiektua 
Horma irudia: Uda 
Udaren 1., 2., 3., 4. lam. 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna 
Ea badakien musika entzuteko eta/edo filmak eta dokumentalak ikusteko 
balio duten erreproduzitzaileen eta beste gailu batzuen berri. 

Ea ordenagailua erabiltzeko jardueretan parte 
hartzen duen: audio edizioa. 

IKTen tailerra 
ikaslearentzat 

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

Ea ikaskideekin jokatzeko arauak finkatzen 
dituen. 

Psikomotrizitatea:  
1., 2. saioak 
Lankidetza tailerra 

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

Ea pazientzia erakusten duen jarduerak 
egitean. 

Ipuina 

Ea ari den garatzen jolasetan eta jardueretan 
ikaskideekin lankidetzan jarduteko gaitasuna: 
Marrazoak. 

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

Ea ari den ikasten lankidetzan lan egiten: 
Elkarrizketa. Nire ipuinik gustukoena. 

Lankidetza tailerra 

Ea balioesten duen inguruko pertsonek erakusten dioten maitasuna 
eta arreta. 

Ea parte hartzen duen bere maila berekoen 
arteko lotura afektiboa sustatzeko jardueretan: 
Bizkarrean marraztea. 

Lankidetza jolasak 

Giza eta arte kulturarako gaitasuna 
Ea parte hartzen duen ingurunearekin lotutako 
jardueretan: Ingurumenaren Eguna. 

Tailerra: Egun berezia 3 

Ea baduen balio unibertsaleko artelanekiko 
sentsibilitatea: Monet-en Gari zelaien arteko 
bidea, Pourvillen. 

Plastikako lam.: artea 
IrudimenArtea 

Ea pentsamenduaren trebetasunak lantzen 
dituen artearen bidez. 

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 margoari putz egiteko teknika 
plastikoarekin esperimentatzen duen. 

Plastikako lam.: 
bakarkakoa 

Ea hainbat urdin tonu lortzeko esperimentatzen 
duen, urdin iluna zuriarekin nahasiz. 

Plastikako lam.: 
taldekakoa 

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 soinu intentsitatea identifikatzen eta 
bereizten duen: soinu ozenak eta ahulak. 

Koadernoa: 27. lam. 
Soinuak bereiztea 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Giza eta arte kulturarako gaitasuna 

Ea sormena sustatzen duten trebetasunak 
bereganatzen dituen. 

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

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

Ea gustura parte hartzen duen taldekako 
antzezpenetan eta koreografietan. 

Gorputz eta musika 
adierazpena 
Audioak 

Ea ahalegintzen den lanak aurkeztean ordena, oreka eta txukuntasuna 
zaintzen. 

Ea gozatzen duen plastikako jarduerak eginez, 
eta ea taldekako jarduera plastikoetan parte 
hartzen duen. 

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

Ea artelanei buruzko iritziak bere ikuspegitik eta begirunez eta sormenez 
adierazten dituen. 

Ea sorkuntza plastikoei buruzko iritziak ematen 
dituen eta ea bere lanei buruzkoak onartzen 
dituen. 

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

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

Ea inplikatzen den Ura basamortuan lan 
proiektuko jardueretan. 

Lan proiektua 

Ea jabetzen den zer dakien eta zer ikasi behar duen. Ea baduen interesa Tuaregak informazio 
liburuan. 

Informazio liburua 
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Zereginaren adierazleak Ebaluazio irizpideak Materiala/Jarduera 
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 

Ea oreka estatikoari eta oreka dinamikoari 
eusten dien. 

Psikomotrizitatea:  
1. saioa 

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

Ea ari den aurrera egiten lateralitatea 
finkatzen.  

Psikomotrizitatea:  
1., 2. saioak 

Ea mugimendu koordinatuak eginez mugitzen den (orokorrak eta 
atalenak) 

Ea bere gorputza kontrolatzen duen, 
mugimenduen koordinazio orokorreko 
jardueretan. 

Psikomotrizitatea:  
1., 2. saioak 

Ea garatzen dituen bere ongizatea eta besteena dakarten ohiturak. Ea badakien oso garrantzitsua dela eguzkitik 
babestea eta hidratatzea. 

Koadernoa: 16. lam. 
Lan proiektua  
Horma irudia: Uda 
Udaren 4. lam. 

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

Ea ohartzen den noiz dagoen ikaskide bat 
gogogabetuta eta ea animatzen saiatzen den. 

Ipuina 

 


