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EGOKITZAPEN UNITATEA 
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• Handia/txikia ezaugarriak bereiztea, 
norberaren gorputzarekiko. 

• Zenbait lekualdatze egitean, 
mugimenduaren aukerak baliatzea. 

• Manipulazio xeherako trebetasuna 
eskatzen duten jarduerak egitea: 
trokelak askatzea, tolestea, itsastea, 
margotzea. 

• Taldekako jardueretan parte hartzea, 
interesa eta laguntzeko jarrera 
erakutsiz. 

• Elkarrenganako estimua eta lasaitzea 
sustatzea, lankidetza jolasen bidez. 

• Ikasgelako eguneroko jarduerekin 
loturiko norberaren gustuak eta 
lehentasunak adieraztea. 

• Ikasgelako harreman eta bizikidetza 
arauak finkatzea: nork bere burua 
ikaskideei eta ikastetxeko helduei 
aurkeztea, eta agurtzea. 

• Ikasgelako materiala zaintzea. 

• Elkar ezagutzea eta taldearen 
kohesioa sustatzea. 

Gorputza eta norberaren irudia 

• Norberaren gorputzarekiko erreferentziak: 
handia/txikia 

 
Jolasa eta mugimendua 

• Parte hartze aktiboa mugimendu 
trebetasunak eskatzen dituzten jardueretan 

• Pixkanaka, manipulazio trebetasunak 
kontrolatzea 

• Lankidetza jolasak: Josu Esnaola; Besarkada 
musikalak. 

 
Jarduera eta egunerokotasuna 

• Jarduerak ikasgelan: gustuak eta 
lehentasunak 

• Adeitasun arauak onartzea eta betetzea: nork 
bere burua aurkeztea eta agurtzea 

• Denon guneak eta materialak zaintzea 

• Lankidetza tailerra: Izen katea 

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

• Ea mugimendu trebetasunak lantzen 
dituen, mugitzean eta lekualdatzean. 

• Ea garatzen dituen manipulazio 
xeherako trebetasunak. 

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

• Ea ikasgelan egiten diren jarduerei 
buruzko bere gustuak adierazten 
dituen. 

• Ea harreman egokiak dituen 
ikaskideekin eta ikastetxeko 
helduekin. 

• Ea ikasgelako materialak ordenatzen 
eta zaintzen dituen. 

• Ea ari den ikasten lankidetzan lan 
egiten: Izen katea. 

• Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna 

• Matematikarako 
gaitasuna 

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna  

• Gizarterako eta 
herritartasunerak
o gaitasuna 

• Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna 
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• Ikasgelako objektuen ezaugarriak 
identifikatzea. 

• Koloreak bereiztea eta erabiltzea: 
urdina, gorria, horia eta berdea. 

• 1, 2 eta 3 zenbakien kantitatea eta 
grafia lotzea. 

• Tamaina izenondoak bereiztea: 
handia/txikia. 

• Norberaren ingurune fisikoari eta 
gizarte inguruneari behatzea eta 
aztertzea: ikastetxea, hango 
langileak, hango eremuak eta eremu 
horietako elementuak.  

• Ikastetxeko eremuak identifikatzea 
eta ezagutzea. 

• Ikastetxeko langileek zer funtzio 
dituzten jakitea. 

• Ikasgelako txokoak edo jardueren 
guneak eta haietako elementuak 
bereiztea. 

Ingurune fisikoa: elementuak, harremanak eta 
neurria 

• Ikasgelako objektuak 

• Koloreak: urdina, gorria, horia eta berdea.  

• 1, 2 eta 3 zenbakien kantitatea eta grafia 

• Tamaina izenondoak: handia/txikia 
 
Kultura eta bizitza gizartean  

• Ikastetxeko eremuak eta haietako elementuak 

• Ikastetxeko langileak eta helduak 

• Ikasgelako txokoak edo jardueren guneak eta 
haietako elementuak 

• Ea bereizten dituen ikasgelako 
objektuen ezaugarriak. 

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

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

• Ea zuzen erabiltzen dituen tamaina 
izenondoak: handia, txikia. 

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

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

• Matematikarako 
gaitasuna 

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna 

• Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna 
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• Norberaren izena, ikaskideenak eta 
ikastetxeko helduenak ezagutzea eta 
esatea. 

• Ahozko adierazpena garatzea eta 
ikastetxearekin loturiko hiztegia 
aberastea. 

• Idazkeraren gizarte erabileran 
trebatzen hastea, haren 
funtzionamendua aztertuz: nork bere 
izena idaztea, ahal duen neurrian, 
norberaren gaitasunen arabera. 

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

• Papera urratzeko eta itsasteko 
teknika plastikoa lantzea. 

• Lan plastikoak eginez gozatzea.  

• Abesti bat ikastea, keinuz eta 
mugimenduz lagunduta. 

• Abestiekin gozatzea. 

• Entzunaldietan eta musika 
antzezpenetan gustura parte hartzea. 

• Taldekako antzezpenetan gustura 
parte hartzea: koreografietan eta 
dantzetan. 

Hitzezko hizkuntza. Entzutea, hitz egitea eta 
berbetan aritzea 

• Norberaren izena, ikaskideenak eta 
langileenak 

• Ikastetxearekin, ikasgelarekin eta 
materialarekin loturiko askotariko hiztegia 
erabiltzea 

• Norberaren izena 

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

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

 
Arte hizkuntza 

• Zenbait teknika plastikorekin 
esperimentatzea: papera urratzea eta 
itsastea, argizariak, tenperak… 

• Lan plastikoak egitean jarrera baikorrez 
jardutea 

• Abestiei jarraitzea, mugimenduak eginez  

• Abestiak interpretatzea: Nubaris  
 
Gorputz hizkuntza 

• Taldekako antzezpenak: koreografiak eta 
dantzak. 

• Ea ikaskideak eta langileak beren 
izenez aipatzen dituen. 

• Ea ahozko mezuak ulertzen dituen. 

• Ea ikasitako hiztegia egoki erabiltzen 
duen. 

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

• Ea hasi den bere izena idazten. 

• Ea gozatzen duen ipuinak entzunez. 

• Ea jarduten duen papera urratzeko 
eta itsasteko teknika plastikoekin. 

• Ea ikasten eta abesten dituen 
abestiak. 

• 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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• Pentsamenduaren trebetasunak 
garatzea, jarduerak eginez. 

• Besteen identitatea eta ezaugarriak 
onartzea, tolerantziazko jarreraz. 

• Eguneroko jardueretan txandaren zain 
pazientziaz egotea. 

• Gorputzaren adierazpen aukerak 
lantzea, mugimendu kontrolatuen 
bitartez. 

• Norberaren gorputza koordinatzea eta 
kontrolatzea, bi oinak elkarrekin jarrita 
salto egitean. 

• Espazio kokapenak hartzea, norberaren 

gorputzarekiko eta beste objektu 

batzuekiko: aurrean/atzean. 

• Lankidetza jolasetan parte hartzea, lasai 

eta ikaskideekiko bizikidetzan. 

• Norberak etxean nola lagundu dezakeen 
jakitea eta bizikidetzarako arauen berri 
jakitea. 

• Familiako zereginetan laguntzea: mahaia 
jartzea eta jasotzea. 

• Taldekako jarduerak egitea, lankidetzan, 

eta zeregin osagarriak egitearen 

garrantzia aintzat hartuz. 

• Kontuz ibiltzea etxetresna arriskutsuekin. 

Gorputza eta norberaren irudia 

• Balioa: tolerantzia 

• Emozioa: pazientzia 
 
Jolasa eta mugimendua 

• Mugimendu kontrolatuak 

• Bi oinak elkarrekin jarrita salto egitea 

• Espazioa eta gorputza: aurrean/atzean 

• Lankidetza jolasak: Etxetxoa. Etxean lanean. 
 
Jarduera eta egunerokotasuna 

• Etxeko lanetan laguntzea: mahaia jartzea eta 
jasotzea 

• Lankidetza tailerra: Errezeta gurpila. Pintxoak 
 
Norberaren zaintza eta osasuna 

• Etxeko objektu arriskutsuekin kontuz ibiltzea 

• Ea arretarako eta behaketarako 
gaitasuna lantzen duen. 

• Ea jarrera tolerantea duen. 

• Ea pazientziaz egoten den bere 
txandaren zain. 

• Ea gorputzaren adierazpen aukerak 
lantzen dituen, mugimendu 
kontrolatuen bitartez. 

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

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

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

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

• Ea ari den ikasten lankidetzan lan 
egiten: Errezeta gurpila. Pintxoak. 

• Ea kontuz ibiltzen den etxetresna 
arriskutsuekin. 

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerak
o gaitasuna 

• Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna 

• Ikasten ikasteko 
gaitasuna 

• Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna 
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• Kolore marroia identifikatzea eta 
bereiztea, eta inguruko elementuekin 
lotzea. 

• Zenbait zenbatzaile identifikatzea, 
lotzea eta erabiltzea: denak / batere 
ez. 

• Neurri nozioak identifikatzea eta 
erabiltzea: altuena/baxuena. 

• Espazio kokapena identifikatzea: 
aurrean/atzean. 

• Lau zenbakia identifikatzea eta 
objektu multzoetan erabiltzea. 

• Lau zenbakiaren grafia egitea. 

• Ordinalak identifikatzea eta haien 
espazio kokapena bereiztea: 
lehena/azkena. 

• Laura arteko kantitateen konposizioa 
eta deskonposizioa egiten hastea. 

• Segida batek zer irizpideri jarraitzen 
dion jabetzea. 

• Bi elementuren eta aldagai baten 
segidak osatzea. 

• Irudi geometrikoak bereiztea 
(zirkulua, karratua eta triangelua) eta 
haien forma inguruko elementuekin 
lotzea. 

• Udazkena iristean ingurunean zer 
aldaketa nagusi gertatzen diren 
jakitea. 

Ingurune fisikoa: elementuak, harremanak eta 
neurria 

• Koloreak: marroia 

• Zenbatzaileak: denak / batere ez 

• Luzera: altuena/baxuena 

• Zenbakiak: lau 

• Ordinalak: lehena/azkena 

• Lau zenbakiaren konposizioa eta 
deskonposizioa. 

• Bi elementuren eta ezaugarri baten segidak. 

• Formak: zirkulua, karratua eta triangelua 

• Espazio kontzeptuak: aurrean/atzean 
 
Natura ezagutzen hastea 

• Inguruneko aldaketak, udazkena iristean 

• Natura inguruneko fenomenoei behatzea 

• Ea kolore marroia identifikatzen eta 
bereizten duen. 

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

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

• Ea lau zenbakiaren trazua bereizten 
eta egiten duen, eta ea erabiltzen 
duen objektu multzoetan. 

• Ea lau zenbakiaren konposizioa eta 
deskonposizioa egiten duen. 

• Ea ordinalak identifikatzen eta 
bereizten dituen: lehena/azkena. 

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

• Ea irudi geometrikoak bereizten 
dituen: zirkulua, karratua eta 
triangelua. 

• Ea espazio kokapenak bereizten 
dituen: aurrean/atzean. 

• Ea badakien zer aldaketa gertatzen 
diren ingurunean udazkena iristean. 

• Ea parte hartzen duen ingurunearekin 
lotutako jardueretan: udazkena. 

• Matematikarako 
gaitasuna 

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerak
o gaitasuna 

• Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna 

• Ikasten ikasteko 
gaitasuna 

• Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna 
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• Familiako kideak zein diren eta zer 
ahaidetasun harreman dituzten 
jakitea: gurasoak, anai-arrebak, 
aitona-amonak, izeba-osabak. 

• Familiarteko jarduerak bereiztea. 

• Etxeko gelak eta objektuak 
bereiztea. 

• Etxeko gela bakoitzeko altzariak 
identifikatzea. 

• Etxearen mantentze lanekin lotutako 
lanbide batzuen berri jakitea. 

• Etxearekin eta familiarekin lotutako 
edukiak gogora ekartzea, kontzeptu 
maparen bidez. 

• Beste herrialde batzuetako 
bizimoduen berri jakitea eta beste 
kultura batzuk ezagutzen hastea, 
norberaren ingurunea aztertzeko 
bide den aldetik. 

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

• Adinekoen ongizatearekiko interesa 
azaltzea. 

Kultura eta bizitza gizartean  

• Familia: familia egiturak eta familiako kideak 

• Etxeko gelak eta haietako elementuak 

• Etxearen mantentze lanekin lotutako 
lanbideak: iturgina eta elektrikaria  

• Kontzeptu mapa: etxea, familia 

• Beste leku batzuetako bizimoduak eta 
ohiturak: maoriak 

• Lan proiektua: Zeelanda Berriko maoriak 

• Egun bereziak:  
- Adinekoen Nazioarteko Eguna. 

• Ea badakien zein diren familiako 
kideak eta zer ahaidetasun harreman 
dituzten. 

• Ea etxeko gelak eta objektuak 
identifikatzen dituen. 

• Ea etxeko gela bakoitzeko altzariak 
identifikatzen dituen. 

• Ea identifikatzen dituen etxearen 
mantentze lanekin lotutako lanbideak. 

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

• Ea inplikatzen den Zeelanda Berriko 
maoriak lan proiektuko jardueretan.  

• Ea parte hartzen duen ingurunearekin 
lotutako jardueretan: Adinekoen 
Eguna. 
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• Esaldiak osatzean, aditz denborak zuzen 
erabiltzea: orainaldia, iraganaldia eta geroaldia. 

• Ahozko hizkuntza erabiltzea, norberaren 
bizipenak kontatzeko. 

• Ahozko hizkuntza erabiliz irudiak deskribatzea. 

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

• Soinuak egitean artikulazio trebetasunak 
garatzea, zuzen ahoskatzeko. 

• Kontzientzia fonologikoa garatzea: zeinu grafiko 
bati lotutako esaldiak bereiztea. 

• Zereginen zerrenda eta postontziko plaka testu 
euskarriak direla jakitea. 

• Piktogramak eta hiztegi txartelak erabiliz esaldiak 
irakurtzea, ulertzea eta osatzea. 

• Begien eta eskuaren arteko koordinazioa 
hobetzea, + eta x formako trazuak 
gainmarratzean eta egitean. 

• Idatzizko hizkuntza informazio emailea dela 
ohartzea. 

• Narrazio erraz bat entzutean interesa agertzea 
eta arretaz entzutea. 

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

• Informazio idatziarekiko interesa agertzea. 

Hitzezko hizkuntza. Entzutea, hitz egitea eta 
berbetan aritzea  

• Esaldiak osatzea, aditz denborak zuzen erabiliz: 
orainaldia, iraganaldia eta geroaldia. 

• Ahozko hizkuntza gero eta gehiago erabiltzea eta 
balioestea: norberaren kontakizunak eta 
bizipenak, irudien deskribapena 

• Familiarekin eta etxearekin lotutako hiztegia 
erabiltzea eta pixkanaka barneratzea  

• Ahozko hizkuntza:  hizkuntza aurreko jarduerak 

• Kontzientzia fonologikoa: zeinu grafiko bati 
lotutako esaldiak bereiztea 

• Testu euskarriak: zereginen zerrenda, 
postontziko plaka 

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

• Irakurketa programa:  
- Piktogramak: ireki / ez ireki, atseden hartu / 

atseden ez hartu, harrikoa egin / harrikoa ez 
egin, jaso / ez jaso 

- Hiztegi txartelak: ohea, aiztoa, garbigailua, 
mahaia, mikrouhin labea, platera, sardexka 

• Grafomotrizitatea: + eta x formako trazuak 

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

• Ea zuzen egiten dituen esaldiak 
orainaldian, iraganaldian eta geroaldian. 

• Ea ahozko hizkuntza erabiltzen duen bere 
bizipenak kontatzeko. 

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

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

• Ea ari den lantzen artikulazio 
trebetasunak, ahoskera hobetzeko. 

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

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

• Ea badakien zereginen zerrenda eta 
postontziko plaka testu euskarriak direla, 
eta ea elementu eta eduki 
garrantzitsuenak identifikatzen dituen. 

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

• Ea begien eta eskuaren arteko 
koordinazioa hobetzen ari den, x eta + 
formako trazuak egitean. 

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

• Ea baduen interesa Maoriak informazio 
liburuan. 
 

• Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna 

• Zientzia, teknologia 
eta osasun 
kulturarako 
gaitasuna 

• Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna 

• Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna 

• Ikasten ikasteko 
gaitasuna 
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• Ordenagailuaren atalak identifikatzea: 
monitorea, sagua, teklatua, PUZa, 
inprimagailua eta eskanerra.  

• Sentsibilitatea eta sormena garatzea, 
plastikako lanak egitean. 

• Collagearen teknika plastikoarekin 
esperimentatzea. 

• Kolore marroiarekin esperimentatzea, 
hizkuntza plastikoaren elementu den 
aldetik. 

• Taldekako jardueretan parte hartzeko 
interesa agertzea. 

• Artelanak balioestea eta sorkuntza 
teknikekin esperimentatzea. 

• Soinua eta isiltasuna bereiztea 
eguneroko objektuetan. 

• Musika sortzen duten eta zarata sortzen 
duten eguneroko objektuak bereiztea. 

• Abesti bat ikastea, keinuz eta 
mugimenduz lagunduta. 

• Musika konposizioak entzuten modu 
aktiboan parte hartzea. 

• Entzunaldietan gozatzea, eta erritmoari 
jarraitzen hastea. 

• Familiarteko egoerak antzeztea. 

• Gustura parte hartzea taldekako 
koreografietan eta dantzetan. 

Ikus-entzunezko hizkuntza eta informazioaren 
eta komunikazioaren teknologiak 

• Ordenagailua: atalak  
 
Arte hizkuntza 

• Zenbait teknika plastikorekin 
esperimentatzea: collagea, guraizez moztea 

• Koloreak, hizkuntza plastikoaren elementu 
diren aldetik: marroia 

• Plastikako laminak egitea: Logelarako kartela 
(bakarkako jarduera) eta Familien liburua 
(taldekako jarduera) 

• Margolana: BOTERO, F.: Familia bat 

• Soinua/isiltasuna, musika/zarata 

• Etxeko ohiko objektuen soinuak bereiztea 

• Abestiak abestea, ahotsaren soinu 
ezaugarriak aztertuz eta erritmoari eta 
doinuari jarraituz: Egunero etxean 

• Musika konposizio klasikoen entzunaldietan 
modu aktiboan entzutea: SCHUMANN, R.: 
Fantasiestücke; BEETHOVEN, L.V.: 
Elisarentzat 

 
Gorputz hizkuntza 

• Familiarteko egoerak adieraztea, jolas 
sinbolikoaren bidez 

• Taldekako antzezpenak: koreografiak eta 
dantzak. 

• Ea badakien zein diren 
ordenagailuaren atalak. 

• Ea ordenagailua erabiltzeko 
jardueretan parte hartzen duen: JClic 
player. 

• Ea collagearen teknika plastikoarekin 
esperimentatzen duen. 

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

• Ea taldekako jarduera plastikoetan 
parte hartzen duen eta gozatzen 
duen. 

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

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

• Ea musika, zarata eta isiltasuna 
bereizten dituen eguneroko 
objektuetan. 

• Ea eguneroko objektuen soinuak 
bereizten dituen. 

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

• Ea musikarekin gozatzen duen, eta 
ea hasi den ikasten erritmoari nola 
jarraitu. 

• Ea familiarteko egoerak antzezten 
dituen. 

• Ea gustura parte hartzen duen 
taldekako antzezpenetan. 
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• Gorputzeko atalak identifikatzea: 
segmentuak eta zentzumen organoak. 

• Zentzumen organoak dagozkien funtzioekin 
lotzea. 

• Norberaren ezaugarri fisikoak 
identifikatzea. 

• Denborak pertsonen itxura fisikoan duen 
eraginaz jabetzea. 

• Beldurraren emozioa identifikatzea eta 
kontrolatzen saiatzea. 

• Norabidea aldatzean mugimendua 
kontrolatzea: gelditzea eta biratzea. 

• Objektu bat norberaren gorputzarekiko 
hurbil edo urruti jartzea. 

• Lankidetza jolasetan parte hartzea, lasai 

eta ikaskideekiko bizikidetzan. 

• Laguntza behar duenari laguntzea eta 
laguntza behar dugunean laguntza 
eskatzea. 

• Lankidetza jarduerak egitean, besteei 
laguntzeko eta elkarlanean aritzeko 
jarrerak garatzea.  

• Elikadura osasungarria, askotarikoa eta 
orekatua izan dadin zer elikagai mota hartu 
behar diren ulertzea. 

• Elikadura ohitura egokiak izatea zeinen 
garrantzitsua den ohartzea 

• Jatorduetan gorputz higiene egokia izateko 
ohiturak garatzea. 

• Gorputza zaintzeko ohitura osasungarriak 
balioestea: eguraldiaren arabera arropa 
egokia aukeratzea, ariketa fisikoa egitea. 

Gorputza eta norberaren irudia 

• Gorputzaren atalak: segmentuak eta 
zentzumen organoak 

• Gorputzaren atalak aztertzea eta 
identifikatzea 

• Zentzumen organoak eta haien funtzioak 

• Zentzumen organo bakoitza hautematen 
dituen sentsazioekin lotzea 

• Norberaren ezaugarri fisikoak deskribatzea 
eta besteenak identifikatzea 

• Denborak dakartzan aldaketa fisikoak 

• Emozioak kontrolatzea: beldurra 
Jolasa eta mugimendua 

• Gorputz jarrerak eta mugimendua: birak eta 
geldialdiak 

• Espazio orientazioa:  hurbil, urruti 

• Lankidetza jolasak: Artoa honela landatzen 
da; Luze-luze etzanda biraka; Objektu bati 
eutsiz dantzan 

Jarduera eta egunerokotasuna 

• Ikaskideei laguntzea 

• Zereginak egitean besteekin lankidetzan 
jardutea 

• Lankidetza tailerra: Orri birakaria. Zenbakiak 
berrikusten 

Norberaren zaintza eta osasuna 

• Osasuna: elikagaiak eta elikadura ohiturak 

• Dieta orekatua balioestea 

• Elikadura ohitura osasungarriak hartzea 

• Higiene arauak: ezpainzapia erabiltzea, 
zikindu gabe jatea 

• Jarduera osasungarriak: arropa egokiak, 
eguraldiaren arabera; ariketa fisikoa 

• Ea gorputz segmentuak bereizten dituen: 
burua, enborra, gorputz adarrak. 

• Ea identifikatzen dituen zentzumen organoen 
funtzioak: sentsazioak eta pertzepzioak. 

• Ea bere ezaugarri fisikoak identifikatzen 
dituen. 

• Ea badakien zer eragin duen denborak 
pertsonen itxura fisikoan. 

• Ea beldurraren emozioa identifikatzen duen 
eta ea kontrolatzen saiatzen den. 

• Ea norabidea aldatzean mugimendua 
kontrolatzen duen: gelditzea eta biratzea. 

• Ea objektuekiko hurbil/urruti kokatzen den. 

• Ea ikaskideei laguntzen dien behar dutenean. 

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

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

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

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

• Ea badakien eta ulertzen duen zer elikagai 
mota hartu behar diren elikadura 
osasungarria, askotarikoa eta orekatua izan 
dadin. 

• Ea identifikatzen duen arropa egokia zein 
den, eguraldiari erreparatuta. 

• Ea jabetzen den zeinen garrantzitsua den 
ariketa fisikoa osasunerako. 

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna 

• Ikasten ikasteko 
gaitasuna 

• Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna 
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• Kolore zuria gauzen ezaugarri dela 
bereiztea eta erabiltzea. 

• Zenbait zenbatzaile identifikatzea eta 
bereiztea: baten bat / batere ez. 

• Tamainak bereiztea: 
handia/ertaina/txikia. 

• Edukiera neurriak identifikatzea eta  
bereiztea: beteta/hutsik. 

• Denbora nozioak zuzen erabiltzea: 
eguna/gaua. 

• Batetik laura arteko zenbakiak 
identifikatzea eta objektu multzoetan 
erabiltzea. 

• Laura arteko emaitzak dituzten 
batuketa grafikoak egiten hastea. 

• Batetik laura arteko zenbakien segidak 
egitea. 

• Espazio kontzeptuak identifikatzea: 
hurbil/urruti. 

• Laukizuzen forma bereiztea. 

Ingurune fisikoa: elementuak, harremanak 
eta neurria 

• Koloreak: zuria 

• Zenbatzaileak: baten bat / batere ez 

• Tamaina izenondoak: handia/ertaina/txikia 

• Denbora kontzeptuak: eguna/gaua 

• Edukiera neurriak: beteta/hutsik 

• Zenbakiak: 1, 2, 3 eta 4 

• Eragiketak: batuketa grafikoak egiten hastea 
(laura arteko emaitza dutenak) 

• Espazio orientazioa: hurbil/urruti 

• Laukizuzen formak  

• Ea bereizten duen kolore zuria gauzen 
ezaugarri dela, eta ea erabiltzen duen. 

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

• Ea tamainak bereizten dituen: 
handia/ertaina/txikia.  

• Ea bereizten dituen edukiera neurriak: 
beteta/hutsik. 

• Ea zuzen erabiltzen dituen denbora 
nozioak: eguna/gaua. 

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

• Ea hasi den laura arteko emaitzak 
dituzten batuketa grafikoak egiten. 

• Ea espazio kontzeptuak identifikatzen 
dituen: hurbil/urruti. 

• Ea laukizuzen forma bereizten duen. 

• Matematikarako 
gaitasuna 

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna 

• Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna 

• Ikasten ikasteko 
gaitasuna 

• Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna 
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• Elikagai motak ezagutzea eta jatorria oinarri 
hartuta sailkatzea: fruta, barazkiak, haragia, 
arraina, esnekiak, zerealak, lekaleak eta 
olioa. 

• Dieta askotarikoa izan dadin zer elikagai 
mota hartu behar diren jakitea eta 
elikagaiak sailkatzea. 

• Osasunarekin eta elikadurarekin lotutako 
profesionalak identifikatzea: sukaldaria, 
sendagilea, erizaina, gorputz heziketako 
irakaslea, zerbitzaria. 

• Lanbide batzuek bizi kalitateari eusteko 
duten garrantzia balioestea. 

• Gorputzarekin lotutako edukiak gogora 
ekartzea, kontzeptu maparen bidez. 

• Beste herrialde batzuetako bizimoduen berri 
jakitea eta beste kultura batzuk ezagutzen 
hastea, norberaren ingurunea aztertzeko 
bide den aldetik. 

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

• Inguruko jaien berri jakitea: Eguberriak. 

• Haurrek zer eskubide dituzten jakiten 
hastea. 

• Adierazpen askatasuna zer den jakitea eta 
ulertzea: Giza Eskubideen Nazioarteko 
Eguna. 

Kultura eta bizitza gizartean  

• Elikagaiak sailkatzea, jatorria oinarri hartuta 

• Gorputzarekin eta elikadurarekin lotutako 
profesionalak: sukaldaria, sendagilea, 
erizaina, gorputz heziketako irakaslea, 
zerbitzaria 

• Osasunarekin eta elikadurarekin lotutako 
profesionalak balioestea 

• Kontzeptu mapa: gorputza 

• Beste leku batzuetako bizimoduak eta 
ohiturak: inuitak  

• Lan proiektua: Ipar poloko inuitak 

• Inguruko jaiak: Eguberriak 

• Egun bereziak:  
- Haurren Eskubideen Eguna 
- Eskubideen Nazioarteko Eguna. 

• Ea elikagaiak bereizten eta sailkatzen 
dituen: fruituak, barazkiak, haragia, 
esnekiak eta zerealak. 

• Ea elikadurarekin eta osasunarekin 
lotutako profesionalak identifikatzen 
dituen. 

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

• Ea inplikatzen den Ipar poloko inuitak lan 
proiektuko jardueretan. 

• Ea parte hartzen duen ingurunearekin 
lotutako jardueretan: Eguberriak, Haurren 
Eskubideen Eguna Giza Eskubideen 
Nazioarteko Eguna. 
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• Sagua erabiltzeko oinarrizko trebetasunak 
hartzea: seinalatzea, klik egitea, bi klik 
egitea, eta klik egin eta arrastatzea. 

• Irudiak marrazteko teknika plastikoarekin 
jardutea sorkuntza lanetan.  

• Kolore zuriarekin esperimentatzea, 
hizkuntza plastikoaren elementu den 
aldetik. 

• Artelan bati arretaz behatzea eta haren 
xehetasunak hitzez deskribatzea. 

• Irudimena eta sormena garatzea. 

• Kolore zuriarekin esperimentatzea lan 
plastikoetan. 

• Balio unibertsaleko artelanekiko 
sentsibilitatea erakustea. 

• Norberaren gorputza musika egiteko 
adierazpen bitartekotzat erabiltzea. 

• Gorputz atalekin egindako soinuak 
bereiztea eta elkarrekin lotzea. 

• Unitateko abestia ikastea, keinuz eta 
mugimenduz lagunduta. 

• Erritmoak errepikatzea, gorputz 
perkusioaren bidez. 

• Musika konposizio klasikoen 
entzunaldietan modu aktiboan parte 
hartzea. 

• Gustura parte hartzea taldekako 
koreografietan eta dantzetan. 

Ikus-entzunezko hizkuntza eta informazioaren 
eta komunikazioaren teknologiak 

• Ordenagailuaren elementuak: sagua eta 
teklak 

• Saguaren funtzioak: seinalatzea, klik egitea, bi 
klik egitea, eta klik egin eta arrastatzea. 

 
Arte hizkuntza 

• Zenbait teknika plastikorekin esperimentatzea: 
gizaki bat marraztea 

• Koloreak, hizkuntza plastikoaren elementu 
diren aldetik: zuria 

• Plastikako tailerretan aritzea: Aterako 
zintzilikarioa (bakarkako jarduera) eta 
Inukshuk seinaleak (taldekako jarduera) 

• Margolana: KLEE, P.: Panpina 

• Gorputz perkusioa: txaloak, kriskitinak, 
ostikoak, kolpeak zangoetan 

• Soinuak bereiztea: txaloak, ostikoak, kolpeak 
zangoetan, kriskitinak 

• Abestiak abestea, ahotsaren soinu 
ezaugarriak aztertuz eta erritmoari eta 
doinuari jarraituz: Goli erraldoia 

• Musika konposizio klasikoen entzunaldietan 
modu aktiboan entzutea: STRAUSS, J.: 
Perpetuum mobile; PACHELBEL, J.: Kanona 
re maiorrean 

 
Gorputz hizkuntza 

• Taldekako antzezpenetan parte hartzea: 
dantzetan eta koreografietan 

• Ea trebatzen den sagua erabiltzen, 
ordenagailuan egiteko jardueretan. 

• Ea irudiak marrazteko teknika 
plastikoarekin jarduten duen bere 
sorkuntzetan. 

• Ea kolore zuriarekin esperimentatzen 
duen lan plastikoetan. 

• Ea taldekako jarduera plastikoetan 
parte hartzen duen eta gozatzen 
duen. 

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

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

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

• Ea bere gorputza musika egiteko 
adierazpen bitartekotzat erabiltzen 
duen. 

• Ea ikasten duen  unitateko Goli 
erraldoia abestia, keinuz lagunduta. 

• Ea gustura parte hartzen duen 
taldekako antzezpenetan. 
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• Norberaren akatsak onartzea eta barkamena 

eskatzen jakitea. 

• Besteengan haserrearen emozioa identifikatzea. 

• Zailtasunak sortzean ez haserretzen ikastea. 

• Mugimenduak egiteko jardueretan neurri batean 
orekari eustea. 

• Norberaren gorputza ezagutzea eta aurreranzko 
eta atzeranzko mugimenduak kontrolatzea. 

• Espazio kokapenak hartzea, norberaren 

gorputzarekiko eta beste objektu batzuekiko: 

aurrean/atzean. 

• Espazio kontzeptuak bereiztea eta kokapenak 

hartzea: gainean/azpian. 

• Lankidetza jolasetan parte hartzea, maila 

berekoen arteko elkarlana sustatuz. 

• Erabakiak hartzeko gaitasuna garatzea, 

lankidetza jolasetan parte hartuz. 

• Eremu publikoen garbiketa eta zaintza ohiturak 

hartzen aurrera egitea: birziklatzea eta 

edukiontziak erabiltzea. 

• Iritziak adieraztea eta arretaz entzutea sustatzea, 

lankidetza tailerrean arituz. 

• Kalean ibiltzean sor daitezkeen arriskuak 

identifikatzea eta halako egoerarik ez gertatzeko 

neurriak hartzea: kalea kontuz zeharkatzea. 

Gorputza eta norberaren irudia 

• Balioa: barkamena eskatzea 

• Norberaren eta besteen sentimenduak: 
haserrea 

 
Jolasa eta mugimendua 

• Oreka estatikoa eta oreka dinamikoa 

• Mugimendu kontrolatuak: 
aurrerantz/atzerantz 

• Espazio orientazioa:  aurrez aurre / 
bizkarrez, gainean/azpian 

• Lankidetza jolasak: Txapa zirkuituak; 
Kaleko galtzada harriak zapaltzen; eta 
Uztai barruan 

 
Jarduera eta egunerokotasuna 

• Eremu publikoak ongi zaintzeko arauak 
eta ohiturak: birziklatzea eta 
edukiontziak erabiltzea 

• Lankidetza tailerra: Maleta 
 
Norberaren zaintza eta osasuna 

• Bide segurtasuneko oinarrizko arauak: 
kalea kontuz zeharkatzea 

• Arrisku faktoreak egoki hautematea 

• Ea badakien barkamena eskatzen.  

• Ea ikaskideen haserrea identifikatzen 
duen.  

• Ea ari den ikasten emozioak 
kontrolatzen: haserrea.  

• Ea oreka estatikoari eta oreka 
dinamikoari eusten dien. 

• Ea bere gorputzaren mugimendua 
kontrolatzen duen: 
aurrerantz/atzerantz. 

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

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

• Ea ari den garatzen erabakiak 
hartzeko gaitasuna: Txapa zirkuitua.  

• Ea garbiketa eta zaintza ohituretan 
laguntzen duen: birziklatzea.  

• Ea ari den ikasten lankidetzan lan 
egiten: Maleta. 

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

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

• Zientzia, teknologia 
eta osasun 
kulturarako 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna 

• Norberaren 
autonomiarako eta 
ekimenerako 
gaitasuna 
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• Kolore arrosa identifikatzea eta bereiztea. 

• Zenbait izenondo erabiltzea: 
berdina/desberdina. 

• Tamaina kontzeptuak bereiztea eta 
erabiltzea:  ...baino handiagoa / ...baino 
txikiagoa. 

• Matematika trebetasunak garatzea, 
objektuen ezaugarriak identifikatuz: 
luzeena/laburrena. 

• Bost zenbakiaren grafia identifikatzea eta 
dagokion kantitatearekin lotzea, eta 
erabiltzea.  

• Ordinalak identifikatzea eta haien espazio 
kokapena bereiztea: lehena, bigarrena, 
azkena. 

• Bost zenbakiaren konposizioa eta 
deskonposizioa egitea. 

• Problemak ebaztea, batuketak eginez. 

• Berdintzaren ikurra (=) zuzen erabiltzea. 

• Segida bat osatzeko zer irizpideri jarraitu 
behar zaion ohartzea. 

• Espazio kokapenak bereiztea: aurrez aurre 
/ bizkarrez. 

• Inguruneko elementuak irudi lauen 
formarekin lotzea: laukizuzena. 

Ingurune fisikoa: elementuak, harremanak eta 
neurria 

• Koloreak: arrosa 

• Izenondoak: berdina/desberdina 

• Tamainak: ...baino handiagoa / ...baino 
txikiagoa 

• Luzera: luzeena/laburrena 

• Bost zenbakiaren kantitatea eta grafia 

• Ordinalak: lehena, bigarrena, azkena 

• Problemak ebaztea 

• Eragiketak: batuketa 

• Berdintzaren ikurra (=) 

• Bi elementuren eta bi ezaugarriren segidak 
egitea. 

• Espazio kontzeptuak: aurrez aurre / bizkarrez  

• Irudi lauak: laukizuzena 
 

• Ea kolore arrosa identifikatzen, 
bereizten eta erabiltzen duen.  

• Ea bereizten dituen zenbait izenondo: 
berdina/desberdina.  

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

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

• Ea bost zenbakia erabiltzen duen 
objektu multzoetan.  

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

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

• Ea bi elementuren eta bi ezaugarriren 
segidak egiten dituen.  

• Ea gauzen espazio kokapenak 
bereizten dituen: aurrez aurre / 
bizkarrez.  

• Ea irudi geometriko lauak 
identifikatzen eta bereizten dituen: 
laukizuzena.  

• Matematikarako 
gaitasuna 

• Zientzia, teknologia 
eta osasun 
kulturarako 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna 

• Ikasten ikasteko 
gaitasuna 
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• Negua iristean ingurunean zer aldaketa 
gertatzen diren jakitea. 

• Kaleko elementu bereizgarriak 
identifikatzea. 

• Denda motak bereiztea, eta sailkatzea, zer 
produktu saltzen dituzten aintzat hartuta. 

• Auzoko zerbitzu publikoak ezagutzea: 
parkea, suhiltzaileen etxea, ospitalea eta 
polizia etxea. 

• Segurtasunarekin eta dendekin lotutako 
lanbideak identifikatzea. 

• Kalearekin eta dendekin lotutako edukiak 
gogora ekartzea, kontzeptu maparen 
bidez. 

• Beste herrialde batzuetako bizimoduen 
berri jakitea eta beste kultura batzuk 
ezagutzen hastea, norberaren ingurunea 
aztertzeko bide den aldetik. 

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

• Bake hitzaren esanahia ikastea eta 
Bakearen Eguna ospatzea. 

• Maitasunaren eta Adiskidetasunaren 
Eguna ospatzea, eta besteek gu maitatzea 
balioestea. 

Natura ezagutzen hastea 

• Inguruneko aldaketak, negua iristean 
 
Kultura eta bizitza gizartean  

• Kaleko elementuak: denda, espaloia, 
galtzada, monumentuak… 

• Bide segurtasunarekin lotutako kaleko 
elementuak 

• Denda motak eta zer produktu saltzen 
dituzten 

• Auzoko zerbitzu publikoak: parkea, 
suhiltzaileen etxea, ospitalea eta polizia etxea 

• Lanbideak: saltzaileak eta segurtasunarekin 
lotutako profesionalak 

• Kontzeptu mapa: kalea, dendak 

• Beste leku batzuetako bizimoduak eta 
ohiturak: Txina 

• Lan proiektua: Txinako kaleak 

• Egun bereziak:  
- Bakearen Eguna 
- Maitasunaren eta Adiskidetasunaren 

Eguna 

• Ea parte hartzen duen ingurunearekin 
lotutako jardueretan: negua. 

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

• Ea bide segurtasuneko oinarrizko 
seinaleak identifikatzen dituen.  

• Ea produktuak eta produktu horiek 
saltzen dituzten dendak ongi lotzen 
dituen.  

• Ea auzoko zerbitzu nagusiak eta 
haiekin lotutako lanbideak ezagutzen 
dituen.  

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

• Ea inplikatzen den Txinako kaleak lan 
proiektuko jardueretan.  

• Ea parte hartzen duen ingurunearekin 
lotutako jardueretan: Bakearen 
Eguna, eta Maitasunaren eta 
Adiskidetasunaren Eguna.  
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• Ahozko hizkuntza zuzen erabiltzea, 
elkarrizketarako arauak betez. 

• Galderazko esaldiak egoki egitea. 

• Kalearekin, dendekin eta neguarekin 
lotutako hiztegia aberastea eta 
esaldietan erabiltzea. 

• Soinuak egitean artikulazio trebetasunak 
garatzea, zuzen ahoskatzeko. 

• Kontzientzia fonologikoa garatzea: 
errimak. 

• Ea badakien dendetako kartelak eta 
erosketen zerrenda testu euskarriak 
direla. 

• Piktogramak eta hiztegi txartelak erabiliz 
esaldiak irakurtzea, ulertzea eta osatzea. 

• Ipuinak, olerkiak eta igarkizunak entzutea 
eta ulertzea. 

• Idatzizko hizkuntza informazio emailea 
dela ohartzea. 

• Begien eta eskuaren arteko koordinazioa 
hobetzea, trazu erdizirkular etenak eta 
jarraituak gainmarratzean. 

Hitzezko hizkuntza. Entzutea, hitz egitea eta 
berbetan aritzea 

• Ahozko hizkuntza gero eta gehiago erabiltzea 
eta balioestea 

• Elkarrizketarako arauak 

• Galderazko esaldiak 

• Kalearekin, dendekin eta neguarekin lotutako 
askotariko hiztegia erabiltzea 

• Ahozko hizkuntza:  hizkuntza aurreko 
jarduerak 

• Kontzientzia fonologikoa: errimak 
identifikatzea  

• Testu euskarriak: dendetako kartelak, 
erosketen zerrenda 

• Irakurketa programa:  

- Piktogramak: erosi / ez erosi; zeharkatu / 
ez zeharkatu; hitz egin / ez hitz egin; 
agurtu / ez agurtu 

- Hiztegi txartelak: kale argia, fruta 
saltzailea, zebra bidea, arrain saltzailea, 
arrandegia, polizia, denda 

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

• Grafomotrizitatea: trazu erdizirkular etenak 
eta jarraituak 

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

 

• Ea elkarrizketetan arauak betetzen dituen.  

• Ea galderazko esaldiak egoki egiten 
dituen.  

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

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

• Ea kontzientzia fonologikoa garatzen 
duen: ea errimak identifikatzen eta egiten 
dituen.  

• Ea badakien erosketen zerrenda testu 
euskarria dela.  

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

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

• Ea ari den trebatzen ezkerretik eskuinera 
irakurtzen.  

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

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

• Ea baduen interesa Bizimodua Txinan 
informazio liburuan. 

 

• Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna 

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna 

• Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna 

• Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna 

• Ikasten ikasteko 
gaitasuna 
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• On line tresnak erabiltzea, irudietan 
efektuak lortzeko.  

• Sagua erabiltzeko oinarrizko 
trebetasunak hartzea: klik egin eta 
arrastatzea. 

• Sentsibilitatea eta sormena garatzea, 
adierazpen plastikoaren bidez. 

• Modelatzeko teknika plastikoarekin 
esperimentatzea, bolumena duten 
eraikuntzak egiteko. 

• Kolorea hizkuntza plastikoaren 
elementu den aldetik erabiltzea: 
arrosa. 

• Taldekako jardueretan parte hartzeko 
interesa agertzea. 

• Artelanak balioestea eta sorkuntza 
teknikekin esperimentatzea. 

• Kaleko soinuak bereiztea. 

• Soinuen iraupena identifikatzea: 
luzea, laburra. 

• Abesti bat ikastea, keinuz eta 
mugimenduz lagunduta. 

• Musika konposizio klasikoen 
entzunaldietarako proposatutako 
dantza eta koreografietan modu 
aktiboan parte hartzea. 

 

Ikus-entzunezko hizkuntza eta informazioaren 
eta komunikazioaren teknologiak 

• Irudi digitala ikasgelan 

• Saguaren erabilera: klik egin eta arrastatzea. 
 
Arte hizkuntza 

• Zenbait teknika plastikorekin 
esperimentatzea: modelatzea eta bolumena 
duten eraikuntzak egitea 

• Koloreak, hizkuntza plastikoaren elementu 
diren aldetik: arrosa 

• Plastikako tailerretan aritzea: Txinatar 
faroltxoa (bakarkako jarduera), Azokako 
postuak (taldekako jarduera) 

• Margolana: VAN GOGH, V.: Kafetegiko 
terraza gauez  

• Soinuak bereiztea: kaleko elementuak 

• Soinuen iraupena: luzea, laburra 

• Abestiak abestea, ahotsaren soinu 
ezaugarriak aztertuz eta erritmoari eta 
doinuari jarraituz: Nanayko azoka 

• Musika konposizio klasikoen entzunaldietan 
modu aktiboan entzutea: BACH, J.S.: 
Brandenburgoko hirugarren kontzertua 
(allegroa); GOUNOD, C.: Txotxongilo baten 
hileta martxa 

 
Gorputz hizkuntza 

• Taldekako dantzak eta koreografiak 

• Ea ikasgelan irudi digitala lantzeko 
jardueretan parte hartzen duen. 

• Ea bolumena duten eraikuntzak 
egiteko teknika plastikoa lantzen 
duen.  

• Ea artelan plastikoak egitean 
sormena eta sentsibilitatea lantzen 
dituen.  

• Ea kolore arrosarekin 
esperimentatzen duen, hizkuntza 
plastikoaren elementu den aldetik.  

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

• Ea baduen balio unibertsaleko 
artelanekiko sentsibilitatea: Vincent 
van Gogh-en Kafetegiko terraza 
gauez.   

• Ea kaleko soinuak bereizten dituen.  

• Ea soinuen iraupena bereizten duen: 
soinu luzeak eta laburrak.  

• Ea abesti baten hitzak buruz ikasi 
dituen: Nanayko azoka.  

• Ea gozatzen duen musika konposizio 
klasikoak entzuten.  
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• Ingurumena errespetatzea eta 
zaintzea: inguruko animaliak eta 
landareak. 

• Harridura sentimendua ezagutzen 
hastea. 

• Espazioan lekualdatzea eta zenbait 
kokapen hartzea: alde batean / 
beste aldean, goian/behean, 
barruan/kanpoan. 

• Lekualdatzean pixkanaka 
mugimenduak koordinatzea eta 
kontrolatzea. 

• Jolasetan ekimenez aritzea eta 
besteei gauzak uztea. 

• Bizitasuna lantzeko lankidetza 
jolasetan jarrera aktiboz aritzeko 
gaitasuna garatzea. 

• Lankidetza jolasetan parte hartzea, 
maila berekoen arteko elkarlana 
sustatuz, erlaxatzeko. 

• Lankidetza jolasetan, norberaren 
lehentasunak adieraztea eta besteen 
gustuak errespetatzea. 

• Maskotak erantzukizunez zaintzeko 
gaitasuna lantzea. 

• Lankidetza jardueretan, laguntzeko 
eta elkarlanean jarduteko jarrerak 
garatzea. 

• Animaliak ukitu ondoren kontuan 
hartu beharreko higiene ohiturak 
sustatzea. 

Gorputza eta norberaren irudia 

• Balioa: ingurumena arduraz zaintzea 

• Emozioa: harridura 
 
Jolasa eta mugimendua 

• Espazio kokapenak eta lekualdatzeak: alde 
batean / beste aldean, goian/behean, 
barruan/kanpoan 

• Mugimendu koordinatuak, abiadura 
kontrolatzea lekualdatzean 

• Jolasak: arautzen parte hartzea, ekimena 

• Lankidetza jolasak: Askotariko animaliak; 
Basoko ipuina; Atsegin duzun animalia.  

 
Jarduera eta egunerokotasuna 

• Etxeko animaliak zaintzeko ohitura 
arduratsuak 

• Lankidetza tailerra: Horma irudi birakaria. 
Estanpazioa. 

 
Norberaren zaintza eta osasuna 

• Animaliak ukitu ondoren hartu beharreko 
higiene ohiturak 

• Ea balioesten duen ingurumena 
zaintzearen garrantzia.  

• Ea aurrera egiten duen harriduraren 
emozioaren kontrolean.  

• Ea espazio orientazioa lantzen duen 
eta espazio kontzeptuak finkatzen 
dituen: alde batean / beste aldean.  

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

• Ea mugimenduen koordinazioari 
eusten dion, zenbait abiaduratan 
mugitzean.  

• Ea ekimenez parte hartzen duen 
jolasetan.  

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

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

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

• Ea maskotak zaintzeko ohiturak 
barneratzen ari den.  

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

• Ea zaintzen dituen higiene ohiturak 
animaliak ukitu ondoren.  

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna 

• Gizarterako 
eta 
herritartasuner
ako gaitasuna 

• Norberaren 
autonomiarako 
eta 
ekimenerako 
gaitasuna 
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• Berde argia eta berde iluna 
identifikatzea eta bereiztea. 

• Zenbait zenbatzaile erabiltzea: ...baino 
gehiago. 

• Tamaina adierazten duten kontzeptuak 
bereiztea eta erabiltzea:  lodia/mehea. 

• Pisua adierazten duten izenondoak 
bereiztea: astuna/arina. 

• Denbora kontzeptuak behar bezala 
erabiltzea eguneroko ekintzak 
kontatzean: aurretik/ondoren. 

• Batetik bostera arteko zenbakiak 
identifikatzea eta objektu multzoetan 
erabiltzea. 

• Batetik bostera arteko zenbakien 
konposizioa eta deskonposizioa 
egitea. 

• Bostera arteko emaitza duten batuketa 
grafikoak egitea. 

• Segida bat osatzeko irizpidea zein den 
identifikatzea: hiru elementuren eta bi 
ezaugarriren segidak. 

• Testura ezaugarriak bereiztea: leuna 
eta latza. 

• Espazio kokapenak identifikatzea: alde 
batean / beste aldean. 

• Lerro zuzenak eta lerro kurbatuak 
bereiztea. 

Ingurune fisikoa: elementuak, harremanak 
eta neurria 

• Koloreak: berde argia eta berde iluna 

• Zenbatzaileak: ...baino gehiago 

• Tamaina kontzeptuak: lodia/mehea 

• Pisua adierazten duten izenondoak: 
astuna/arina 

• Denbora kontzeptuak: aurretik/ondoren 

• Zenbakiak berrikustea: 1, 2, 3, 4, 5 

• 5era arteko emaitza duten batuketak 
egitea  

• Bi ezaugarriren eta hiru elementuren 
segidak egitea  

• Testurak eta ezaugarriak: leuna/latza 

• Espazio kontzeptuak: alde batean / beste 
aldean  

• Lerro kurbatuak eta lerro zuzenak 
identifikatzea eta egitea 

 
 

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

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

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

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

• Ea denbora kontzeptuak bereizten 
dituen: aurretik/ondoren.  

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

• Ea batuketa grafikoak egiten dituen.  

• Ea hiru elementuren eta bi 
ezaugarriren segidak egiten dituen.  

• Ea hautematen eta bereizten dituen 
testura latza eta leuna, objektuen 
ezaugarri diren aldetik.  

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

• Ea lerro zuzenak eta lerro kurbatuak 
bereizten eta identifikatzen dituen.  

 
 

• Matematikarako 
gaitasuna 

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunera
ko gaitasuna 

• Ikasten 
ikasteko 
gaitasuna 
 



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

 

• Animalia batzuei eta haien inguruneari 
buruz ikertzea eta ezaugarri nagusiak 
zehaztea 

• Animaliak sailkatzea, zer ingurunetan 
bizi diren kontuan hartuta. 

• Animalien bizi zikloa nolakoa den 
azaltzea. 

• Landare batzuk ezagutzea eta haien 
ezaugarri nagusien berri jakitea: 
atalak, bizi zikloa, beharrak eta 
bizitzarako duten balioa. 

• Zuhaitzen zati nagusiak bereiztea. 

• Animaliekin eta landareekin lotutako 
edukiak gogora ekartzea, kontzeptu 
maparen bidez. 

• Albaitariak zer lan egiten duen jakitea. 

• Beste ingurune batzuk nolakoak diren 
jakiteko interesa azaltzea, norberaren 
ingurunea aztertzeko bide den aldetik. 

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

• Inguruko jaietan parte hartzea: 
inauteriak. 
Aitaren Eguna ospatzea. 
 
 

Natura ezagutzen hastea 

• Zer ingurunetan bizi diren animaliak: 
lehorreko ingurunea, uretakoa eta airekoa 

• Izaki bizidunen bizi zikloa: animaliena eta 
landareena 

• Zuhaitzen zatiak: sustraia, enborra, 
hostoak 

• Kontzeptu mapa: animaliak eta landareak 
 
Kultura eta bizitza gizartean  

• Animaliekin lotutako lanbideak: albaitaria 

• Beste ingurune batzuekiko interesa: 
Amazoniako oihana 

• Lan proiektua: Amazonasen ertzean 

• Inguruko jaiak: inauteriak 

• Egun bereziak: Aitaren Eguna 
 
 

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

• Ea animalien eta landareen bizi 
zikloko uneak sekuentziatzen dituen. 

• Ea zuhaitzen zatiak identifikatzen eta 
bereizten dituen.  

• Ea badakien animalien zaintzarekin 
lotutako lanbideen berri: albaitaria.  

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

• Ea inplikatzen den Amazonasen 
ertzean lan proiektuko jardueretan. 

• Ea parte hartzen duen ingurunearekin 
lotutako jardueretan: inauteriak, 
Aitaren Eguna. 
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• Ahozko hizkuntza zuzen erabiltzea, 
zenbait testuingururi egokituz. 

• Esaldiak ahoz egitean, komunztadura 
zuzen erabiltzea: singularra/plurala.  

• Ekintzen arteko denbora erlazioak 
adieraztea. 

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

• Soinuak egitean artikulazio 
trebetasunak garatzea, zuzen 
ahoskatzeko.  

• Kontzientzia fonologikoa garatzea: 
hitzen silabak zenbatzea. 

• Landareen kartelak eta planoenak testu 
euskarriak direla jakitea. 

• Piktogramak eta hiztegi txartelak 
erabiliz esaldiak irakurtzea, ulertzea eta 
osatzea. 

• Begien eta eskuaren arteko 
koordinazioa hobetzea, ezkerreranzko 
nahiz eskuineranzko trazu erdizirkular 
etenak eta jarraituak gainmarratzean. 

• Irakurketaren eta idazkeraren gizarte 
erabileran trebatzen hastea, 
informazioa lortzeko eta gozatzeko 
bitarteko diren aldetik. 

• Ipuinak, olerkiak eta igarkizunak 
entzutea eta ulertzea. 

• Idatzizko hizkuntza informazio emailea 
dela ohartzea. 

Hitzezko hizkuntza. Entzutea, hitz egitea eta berbetan 
aritzea 

• Ahozko adierazpenak hitz jario onez egitea 

• Ahozko hizkuntza deskribatzeko eta hizketarako 
baliatzea, komunztadurak zuzen erabiliz, eta 
pixkanaka balioestea. 

• Gertaerak kontatzea, ekintzen arteko denbora 
erlazioak adieraziz: aurretik, ondoren 

• Animaliekin eta landareekin lotutako askotariko 
hiztegia egoki erabiltzea 

• Ahozko hizkuntza:  hizkuntza aurreko jarduerak, 
artikulazio trebetasunak 

• Kontzientzia fonologikoa: hitz baten silaba kopurua 
zenbatzea 

• Testu euskarriak: landareen karteletako idazkunak, 
leku baten planoa 

• Irakurketa programa:  
- Piktogramak: korrika egin / ez korrika egin; zaindu 

/ ez zaindu; ureztatu / ez ureztatu; hegan egin / ez 
hegan egin 

- Hiztegi txartelak: mitxoleta, katua, bitxilorea, 
tximeleta, arraina, tukana, albaitaria 

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

• Grafomotrizitatea: ezkerreranzko eta eskuineranzko 
trazu erdizirkular etenak eta jarraituak 

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

 

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

• Ea behar bezala erabiltzen dituen 
komunztadurak esaldietan.  

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

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

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

• Ea hitz egitean arnasketaren kontrola 
lantzen duen.  

• Ea artikulazio trebetasunak garatzen 
dituen, zuzen ahoskatzeko.  

• Ea kontzientzia fonologikoa garatzen 
duen: ea silabak zenbatzen dituen, 
keinu bati lotuta.  

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

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

• Ea begien eta eskuaren arteko 
koordinazioa hobetzen duen, 
ezkerreranzko nahiz eskuineranzko  
trazu erdizirkular etenak eta jarraituak 
egitean. 

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna 

• Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna 

• Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna 

• Ikasten ikasteko 
gaitasuna 
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• Marrazkiak sortzea, formatu 
digitalean, TuxPaint erabiliz. 

• Sentsibilitatea eta sormena 
garatzea.  

• Sormena sustatzen duten ohiturak 
eta trebetasunak hartzea. 

• Objektuak erabiliz estanpazioak 
egiteko teknika plastikoarekin 
esperimentatzea. 

• Kolore berdea identifikatzea, 
hizkuntza plastikoaren elementu den 
aldetik, eta haren tonuekin 
esperimentatzea. 

• Taldekako jardueretan parte 
hartzeko interesa agertzea. 

• Artelanak balioestea eta 
pentsamenduaren trebetasunak 
garatzea. 

• Erritmo motelak eta azkarrak 
bereiztea eta errepikatzea. 

• Inguruko animalien soinuak 
identifikatzea. 

• Abesti bat ikastea, keinuz eta 
mugimenduz lagunduta. 

• Musika konposizioak entzuten modu 
aktiboan parte hartzea: dantzak eta 
koreografiak. 

Ikus-entzunezko hizkuntza eta 
informazioaren eta komunikazioaren 
teknologiak 

• Marrazki digitalak 

• Marrazketa programak: TuxPaint 
 
Arte hizkuntza 

• Teknika plastikoa: estanpatzea 

• Koloreak, hizkuntza plastikoaren 
elementu diren aldetik: berde argia / 
berde iluna 

• Plastikako tailerretan aritzea: 
Amazoniako animaliak (bakarkako 
jarduera), Tximinoak eta lianak 
(taldekako jarduera) 

• Margolana: ROUSSEAU, H.: Paisaia 
exotikoa 

• Pentsamenduaren trebetasunak 
garatzea, irudi bat aztertuz 

• Erritmo motelak eta azkarrak bereiztea 
eta errepikatzea 

• Soinuak bereiztea: zaldiak lauhazkan, 
zaldiak trostan 

• Abestiak abestea, ahotsaren soinu 
ezaugarriak aztertuz eta erritmoari eta 
doinuari jarraituz: Egurgin jauna 

• Musika konposizio klasikoen 
entzunaldietan modu aktiboan entzutea: 
MUSSORGSKY, M.: Gaua Mendi 
Gorrian; ELGAR, E. Salut d’ Amour 

 
Gorputz hizkuntza 

• Taldekako dantza eta koreografietan 
parte hartzea 

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

• Ea ohartzen den idatzizko hizkuntza informazio 
emailea dela: Amazoniako oihana informazio 
liburua. 

• Ea ordenagailuan egin beharreko jardueretan 
parte hartzen duen: irudi digitala. 

• Ea gozatzen duen plastikako jarduerak eginez.  

• Ea adierazpenerako zenbait teknika plastiko 
baliatzen dituen.  

• Ea estanpatzeko teknika erabiltzen duen bere 
sorkuntza plastikoetan.  

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

• Ea taldekako jarduera plastikoetan parte 
hartzen duen eta gozatzen duen.  

• Ea artelanekiko sentsibilitatea erakusten duen: 
Rousseauren Paisaia exotikoa.  

• Ea pentsamenduaren trebetasunak lantzen 
dituen artearen bidez.  

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

• Ea bereizten dituen animalien soinuak.  

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

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

• Ea gustura parte hartzen duen taldekako 
antzezpenetan eta koreografietan.  
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• Pozaren emozioa identifikatzea eta 
esperimentatzea. 

• Nork bere gorputzaren koordinazio 
orokorra eta atalena pixkanaka 
kontrolatzea.  

• Norberaren gorputz mugimenduak 
koordinatzea, jarduerak egitean.  

• Lekualdatzea, eta espazio kokapena 

identifikatzea eta hartan kokatzea: 

inguruan. 

• Taldekako jardueretan elkarlanean 
jarduteko ohiturak hartzea, lankidetza 
jolasetan parte hartuz. 

• Lankidetza jolasetan parte hartzea, lasai 
eta ikaskideekiko bizikidetzan. 

• Norberaren autonomia eta gizarteko 
bizikidetza ohiturak garatzea. 

• Bizikidetza egokia lortzeko arauak zeinen 
garrantzitsuak diren ohartzea. 

• Lankidetza jarduerak egitean besteei 
laguntzeko eta elkarlanean aritzeko 
jarrerak garatzea. 

• Garraiobide publikoetan behar bezala 
jokatzea. 

• Garraiobideetan izan beharreko oinarrizko 
segurtasun ohiturak hartzea: bizikletan, 
irristailuetan eta patinetean ibiltzean 
kaskoa eta belaunetako babesgarriak 
erabiltzea. 

Gorputza eta norberaren irudia 

• Sentimenduak eta emozioak adieraztea: 
poza 

 
Jolasa eta mugimendua 

• Koordinazio orokorra eta atalena 

• Norberaren gorputza kontrolatzea 
jarduerak egitean 

• Espazio orientazioa: inguruan  

• Lankidetza jolasak: Itsasontzi txiki bat; 
Trenaren bagoiak 

 
Jarduera eta egunerokotasuna 

• Bizikidetza egokia lortzeko arauak eta 
ohiturak 

• Balioa: gizalegezko jokabidea 

• Jokabide egokiak garraiobide 
publikoetan 

• Lankidetza tailerra Lau tresna lauko 
taldeetan 

 
Norberaren zaintza eta osasuna 

• Garraiobideetan erabili beharreko babes 
elementuak: kaskoa, belaunetako 
babesgarriak… 

• Garraiobide publikoetan izan beharreko 
jokabide ohiturak eta arauak 

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

• Ea mugimendu koordinatu orokorrak 
eta atalenak egiten dituen.  

• Ea mugimenduen koordinazio 
orokorra garatzen duen. 

• Ea espazio kontzeptuak 
identifikatzen dituen bere 
gorputzarekiko: inguruan. 

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

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

• Ea parte hartzen duen lasaitzeko 
jardueretan: Trenaren bagoiak. 

• Ea ikaskideekin jokatzeko arauak 
finkatzen dituen. 

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

• Ea badakien gizalegea balio bat 
dela. 

• Ea garraiobideekin lotutako 
segurtasun elementuak 
identifikatzen dituen. 

• Ea ari den barneratzen garraiobide 
publikoetan izan beharreko jokabide 
ohiturak. 

• Gizarterako eta 
herritartasunera
ko gaitasuna 

• Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna 
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• Kolore beltza eta grisa bereiztea. 

• Zenbait zenbatzaile erabiltzea: …baino 
gutxiago. 

• Tamaina kontzeptuak bereiztea eta 
erabiltzea:  lodiena/meheena. 

• Denbora kontzeptuak bereiztea: atzo, gaur. 

• Sei zenbakia objektu multzoetan erabiltzea. 

• Seira arteko zenbaki segidak egitea. 

• Forma sinbolikoen batuketak egiten hastea. 

• Berdintzaren ikurra (=) eta gehi ikurra (+) 
zuzen erabiltzea. 

• Ordinalak identifikatzea eta haien espazio 
kokapena bereiztea: lehena, bigarrena, 
hirugarrena. 

• Espazio kokapenak identifikatzea: inguruan. 

• Lerro irekiak eta lerro itxiak bereiztea. 

• Udaberria iristean ingurunean zer aldaketa 
gertatzen diren jakitea. 

Ingurune fisikoa: elementuak, harremanak 
eta neurria 

• Koloreak: beltza, grisa 

• Zenbatzaileak: … baino gutxiago. 

• Tamainak: lodiena/meheena 

• Denbora kontzeptuak: atzo/gaur 

• Sei zenbakiaren kantitatea eta grafia 

• Seira arteko zenbakien segidak 

• Eragiketak: batuketa 

• Ikurrak: (=), (+) 

• Ordinalak: lehena, bigarrena, hirugarrena. 

• Espazio kontzeptuak: inguruan 

• Lerro irekiak eta lerro itxiak 
 
Naturara ezagutzen hastea 

• Udaberria iristean ingurunean gertatzen 
diren aldaketak identifikatzea 

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

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

• Ea zenbait izenondo erabiltzen 
dituen: lodiena/meheena. 

• Ea denbora kontzeptuak bereizten 
dituen: atzo/gaur. 

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

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

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

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

• Ea espazio kokapenak bereizten 
eta erabiltzen dituen: inguruan. 

• Ea lerro irekiak eta lerro itxiak 
identifikatzen eta bereizten dituen. 

• Ea parte hartzen duen 
ingurunearekin lotutako 
jardueretan: udaberria. 

• Matematikarako 
gaitasuna 

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunera
ko gaitasuna 

• Ikasten 
ikasteko 
gaitasuna 
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• Zenbait garraiobideren ezaugarriak eta 
zerbitzuak bereiztea. 

• Garraiobide kutsatzaileak eta ez-
kutsatzaileak bereiztea. 

• Garraiobideekin lotutako teknologiak 
ezagutzea. 

• Zenbait teknologia tresna identifikatzea, 
izendatzea eta deskribatzea. 

• Garraiobideekin lotutako profesionalak 
identifikatzea eta balioestea: taxi gidaria, 
autobus gidaria, hegazkineko laguntzailea, 
errebisorea, mekanikaria. 

• Garraiobideekin lotutako edukiak gogora 
ekartzea, kontzeptu maparen bidez. 

• Beste leku batzuetako bizimoduen berri 
jakitea eta hurbileko inguruneko 
bizimoduarekin alderatzea. 

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

• Liburuaren Eguneko ospakizunetan modu 
aktiboan parte hartzea. 

• Amaren Eguna ospatzeko opari bat egitea, 
interesa azalduz eta gogoz. 

Kultura eta bizitza gizartean  

• Garraiobideak: lehorrean, uretan eta 
airean ibiltzen direnak 

• Garraiobide kutsatzaileak eta ez-
kutsatzaileak bereiztea 

• Garraiobideetan erabiltzen diren 
teknologia tresnak: turismo autobusetako 
entzungailuak, GPSa 

• Teknologia tresnak 

• Garraiobideekin lotutako lanbideak: taxi 
gidaria, autobus gidaria, hegazkineko 
laguntzailea, errebisorea, mekanikaria.  

• Kontzeptu mapa: garraiobideak 

• Beste leku batzuetako bizimoduak eta 
ohiturak: Londres. 

• Lan proiektua: Londresen zehar bidaiatzen 

• Egun bereziak:  

- Liburuaren Eguna 

- Amaren Eguna 

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

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

• Ea identifikatzen duen 
garraiobideekin lotutako 
teknologia. 

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

• Ea identifikatzen dituen 
garraiobideekin lotutako lanbideak. 

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

• Ea inplikatzen den Londresen 
zehar bidaiatzen lan proiektuko 
jardueretan. 

• Ea parte hartzen duen 
ingurunearekin lotutako 
jardueretan: Liburuare Eguna, 
Amaren Eguna. 
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• Ahozko hizkuntza zuzen erabiltzea, 
zenbait testuingururi egokituz, eta 
numero komunztadura behar bezala 
eginez. 

• Garraiobideekin eta teknologiekin 
lotutako hiztegia aberastea eta esaldi 
arruntetan erabiltzea. 

• Soinuak egitean artikulazio 
trebetasunak garatzea, zuzen 
ahoskatzeko. 

• Kontzientzia fonologikoa garatzea: hitz 
baten bukaeran silabak eranstea. 

• Testu euskarri batzuek zer informazio 
mota ematen duten jakitea: ordutegien 
eta prezioen kartelak, garraio txartelak.  

• Egunkaria komunikabide bat dela eta 
informazio emailea dela jakitea. 

• Piktogramak eta hiztegi txartelak 
erabiliz esaldiak irakurtzea, ulertzea 
eta osatzea. 

• Begien eta eskuaren arteko 
koordinazioa hobetzea, zenbait 
tamainatako trazu zirkularrak eta 
kiribilak egitean. 

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

• Idatzizko hizkuntza informazio emailea 
dela ohartzea eta haren 
erabilgarritasuna balioestea. 

Hitzezko hizkuntza  

• Ahozko hizkuntza deskribatzeko baliatzea, 
numero komunztadura zuzen erabiliz, eta 
pixkanaka balioestea 

• Garraiobideekin, teknologiekin eta 
udaberriarekin lotutako askotariko hiztegia 
erabiltzea 

• Ahozko hizkuntza:  hizkuntza aurreko 
jarduerak 

• Kontzientzia fonologikoa: hitzen bukaeran 
silabak eranstea 

• Testu euskarriak: kartelak, garraio txartelak 

• Komunikazio eta informazio bitartekoak: 
prentsa 

• Irakurketa programa:  

- Piktogramak: gidatu / ez gidatu; irten / ez 
irten; aireratu / ez aireratu; bidaiatu / ez 
bidaiatu. 

- Hiztegi txartelak: autobusa, hegazkina, 
itsasontzia, bizikleta, pilotua, baloia, 
itsasgizona 

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

• Grafomotrizitatea: zenbait tamainatako trazu 
zirkularrak, kiribilak 

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

 

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

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

• Ea artikulazio trebetasunak garatzen dituen, zuzen 
ahoskatzeko. 

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

• Ea kontzientzia fonologikoa garatzen duen: ea hitz 
baten bukaeran silabak eransten dituen. 

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

• Ea badakien egunkaria komunikabide bat dela eta 
informazio emailea dela. 

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

• Ea ari den trebatzen testuak ezkerretik eskuinera 
irakurtzen. 

• Ea begien eta eskuaren arteko koordinazioa 
lantzen duen, zenbait tamainatako trazu 
zirkularrak eta kiribilak egitean.  

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

• Ea irakurketa balioesten duen, informazio iturri del 
aldetik: Londres. Ingalaterrako hiriburua informazio 
liburua. 

• Hizkuntza 
komunikaziora
ko gaitasuna 

• Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia 
digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna 

• Gizarterako 
eta 
herritartasuner
ako gaitasuna 

• Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna 

• Ikasten 
ikasteko 
gaitasuna 
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• Ikasgelako esperientzia bati buruzko 
bideo bat egitea. 

• Sormena sendotzeko trebetasunak 
hartzea. 

• Sentsibilitatea eta sormena garatzea.  

• Lan plastikoak egitea, irudi 
geometrikoak erabiliz. 

• Kolore beltzarekin eta zuriarekin 
esperimentatzea, grisa lortzeko. 

• Taldekako jardueretan parte hartzeko 
interesa agertzea. 

• Artelanak balioestea eta sorkuntza 
teknikekin esperimentatzea. 

• Adierazpen plastikoak egitea eta 
sortutako lanei buruz besteek dituzten 
iritziak onartzea. 

• Zenbait hari eta perkusio instrumentu 
bereiztea. 

• Abesti bat ikastea, keinuz eta 
mugimenduz lagunduta. 

• Musika konposizio klasikoen 
entzunaldietan mugimenduak taldean 
koordinatzea. 

 
 

Ikus-entzunezko hizkuntza eta informazioaren 
eta komunikazioaren teknologiak 

• Kamera digitala: bideoa 

• Bideoak egitea 
 
Arte hizkuntza 

• Irudi geometrikoak erabiliz konposizioak 
egitea 

• Koloreak, hizkuntza plastikoaren elementu 
diren aldetik: beltza, grisa 

• Plastikako tailerretan aritzea: Sormenezko 
irudiak (bakarkako jarduera) eta Gure 
asmakizunak (taldekako jarduera) 

• Margolana: MORISOT, B.: West Cowes, 
Wight uhartea 

• Hari eta perkusio instrumentuak 

• Soinuak bereiztea: gitarra, biolina, txindatak, 
tinbala 

• Abestiak abestea, ahotsaren soinu 
ezaugarriak aztertuz eta erritmoari eta 
doinuari jarraituz: Bizikletaz mundu bira 

• Musika konposizio klasikoen entzunaldietan 
modu aktiboan entzutea: HOLST,G.: Brook 
Greeneko suitea (dantza); DELIUS, F.: 
«Serenata», Hassan  

 
Gorputz hizkuntza 

• Taldekako koreografiak 

• Ea ikasgelan bideoak erabiliz egin 
beharreko jardueretan parte hartzen 
duen. 

• Ea gozatzen duen plastikako jarduerak 
eginez. 

• Ea arte konposizioak egiten dituen, irudi 
geometrikoak erabiliz. 

• Ea kolore nahasteekin probak egiten 
dituen, hizkuntza plastikoaren elementu 
den aldetik: grisa. 

• Ea taldekako jarduera plastikoetan parte 
hartzen duen eta gozatzen duen. 

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

• Ea pentsamenduaren trebetasunak 
lantzen dituen artearen bidez. 

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

• Ea hari eta perkusio instrumentuak 
bereizten dituen. 

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

• Ea modu aktiboan parte hartzen duen 
musika konposizioak entzuten. 

• Ea mugitzeko eta erlaxatzeko ariketak 
egiten dituen. 
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• Egoera jakinetan pazientziaz itxaroten 
jakitea. 

• Gogorik eza emoziotzat identifikatzea.  

• Psikomotrizitate jardueretan parte hartzea, 
orekari eutsiz eta mugimenduen 
koordinazio orokorra finkatuz. 

• Lateralitatea finkatzea. 

• Espazio kokapenak bereiztea, norberaren 
gorputzarekiko: eskuinean/ezkerrean.  

• Lankidetza jolasetan lasaitasunez parte 
hartzea, aurremasajearen teknikak 
erabiliz. 

• Taldekako jardueretan elkarlanean 
jarduteko ohiturak hartzea, lankidetza 
jolasetan parte hartuz. 

• Natura ingurunea zaintzeko jarrerak 
garatzea: naturan zaborrik ez botatzea  

• Lankidetza jarduerak egitean besteei 
laguntzeko eta elkarlanean aritzeko 
jarrerak garatzea. 

• Ohitura osasungarriak hartzea: eguzkitik 
babestea eta hidratatzea. 

Gorputza eta norberaren irudia 

• Balioa: pazientzia 

• Sentimenduak eta emozioak 
adieraztea: adorerik eza 

 
Jolasa eta mugimendua 

• Psikomotrizitatea: oreka, 
mugimenduen koordinazio orokorra 

• Lateralitatea finkatzea 

• Espazio orientazioa: ezkerra/eskuina  

• Lankidetza jolasak: Bizkarrean 
marraztea; Marrazoak. 

 
Jarduera eta egunerokotasuna 

• Hurbileko natura ingurunea zaintzea: 
zaborrik ez botatzea 

• Lankidetza tailerra: Elkarrizketa. Nire 
ipuinik gustukoena 

 
Norberaren zaintza eta osasuna 

• Eguzkitik babestea eta hidratatzea 

• Ea pazientzia erakusten duen jarduerak 
egitean. 

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

• Ea bere gorputza kontrolatzen duen, 
mugimenduen koordinazio orokorreko 
jardueretan. 

• Ea oreka estatikoari eta oreka 
dinamikoari eusten dien. 

• Ea ari den aurrera egiten lateralitatea 
finkatzen.  

• Ea objektuak bere gorputzaren 
ezkerrean edo eskuinean kokatzen 
dituen. 

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

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

• Ea natura ingurunea zaintzeko 
jokabideak bereizten eta garatzen dituen. 

• Ea ikaskideekin jokatzeko arauak 
finkatzen dituen. 

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

• Ea badakien oso garrantzitsua dela 
eguzkitik babestea eta hidratatzea. 

• Gizarterako eta 
herritartasunera
ko gaitasuna 

• Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna 
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• Urdin argia eta urdin iluna identifikatzea eta 
bereiztea. 

• Zenbait zenbatzaile erabiltzea: bezainbeste. 

• Luzera adierazten duten kontzeptuak 
bereiztea eta erabiltzea:  zabala, estua. 

• Espazio kokapena identifikatzea: eskuinean, 
ezkerrean 

• Denbora kontzeptuak bereiztea: gaur, bihar. 

• Batetik seira arteko zenbakiak gainidaztea 
eta objektu multzoetan erabiltzea. 

• Batuketak egitea, ikurrak eta batetik seira 
arteko zenbakiak erabiliz. 

• Bi sarrerako (forma eta kolorea) taulak 
interpretatzea eta osatzea. 

• Irudi lauak bereiztea: obaloa. 

• Uraren erabilera nagusien berri jakitea eta 
izaki bizidunentzat zeinen garrantzitsua den 
ohartzea. 

• Naturan ura zer egoeratan dagoen jakitea: 
ibaiak, itsasoak, ozeanoak, izotza… 

• Zenbait paisaia motaren ezaugarriak ura 
egotearekin edo ez egotearekin lotzea. 

• Lur planetako zenbait paisaia mota 
ezagutzea. 

• Urtaro batetik bestera inguruan gertatzen 
diren aldaketak identifikatzea: uda. 

Ingurune fisikoa: elementuak, harremanak 
eta neurria 

• Koloreak: urdin argia eta urdin iluna 

• Zenbatzaileak:  bezainbeste 

• Tamainak: zabala/estua 

• Denbora kontzeptuak: gaur, bihar 

• 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 zenbakien kantitatea eta 
grafia 

• Problemak ebaztea 

• Eragiketak: batuketa 

• Bi sarrerako taulak: forma eta kolorea 

• Espazio kontzeptuak: eskuina, ezkerra 

• Irudi lauak: obaloa  
 
Natura ezagutzen hastea 

• Ura: bizi iturria eta izaki bizidunen 
ongizaterako funtsezko elementua  

• Uraren garrantzia izaki bizidunentzat. 

• Paisaia motak eta ura badagoen edo ez 

• Uraren zikloa  

• Uraren egoerak naturan 

• Urtaroak: uda 
 
 

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

• Ea zenbait zenbatzaile bereizten eta 
zuzen erabiltzen dituen: bezainbeste. 

• Ea zenbait izenondo bereizten dituen: 
zabala/estua. 

• Ea denboran orientatzen den, gaur eta 
bihar kontzeptuak bereiziz. 

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

• Ea hasi den matematika eragiketak 
egiten: seira arteko batuketak. 

• Ea bi sarrerako taulak osatzen dituen: 
forma eta kolorea. 

• Ea espazio kokapenak bereizten eta 
erabiltzen dituen: eskuina/ezkerra. 

• Ea irudi lauak bereizten dituen: obaloa. 

• Ea balioesten duen zeinen 
garrantzitsua den ura izaki 
bizidunentzat. 

• Ea identifikatzen dituen paisaiaren 
zenbait elementu eta ea ohartzen den 
ura badagoen edo ez. 

• Ea uraren zikloa azaltzen duen, 
behaketa oinarri hartuta. 

• Ea badakien zer egoeratan dagoen ura 
naturan. 

• Ea parte hartzen duen ingurunearekin 
lotutako jardueretan: uda. 

• Matematikarako 
gaitasuna 

• Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna 

• Gizarterako eta 
herritartasunera
ko gaitasuna 

• Ikasten 
ikasteko 
gaitasuna 
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• Argazkilariek zer tresna erabiltzen dituzten 
eta zer funtzio duten jakitea. 

• Urarekin lotutako edukiak gogora ekartzea, 
kontzeptu maparen bidez. 

• Norberaren ingurunea ezagutzen hastea, 
beste kultura batzuekin alderatuz: 
basamortuko tuaregak. 

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

• Ingurumena zaintzea zeinen garrantzitsua 
den ulertzea, Ingurumenaren Eguneko 
ospakizunetan parte hartuz. 

Kultura eta bizitza gizartean  

• Lanbideak: argazkilaria 

• Kontzeptu mapa: ura 

• Beste leku batzuetako bizimoduak: 
tuaregak 

• Lan proiektua: Ura basamortuan 

• Egun berezia: Ingurumenaren Eguna 

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

• Ea baduen beste kultura batzuen berri 
jakiteko interesa: tuaregak. 

• Ea inplikatzen den Ura basamortuan 
lan proiektuko jardueretan. 

• Ea parte hartzen duen ingurunearekin 
lotutako jardueretan: Ingurumenaren 
Eguna. 
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Ahozko hizkuntza lantzea, ipuinak eta istorioak 
kontatuz. 

• Hizketaldietan ekimenez eta egoki parte hartzea. 

• Urarekin eta paisaiarekin lotutako hiztegia aberastea 
eta esaldietan erabiltzea. 

• Kontzientzia fonologikoa garatzea: hitz bateko 
fonemen hotsak identifikatzea. 

• Informazio kartelek (ur ez edangarria) eta postalek 
zer informazio mota ematen duten jakitea. 

• Begien eta eskuaren arteko koordinazioa hobetzea, 
goranzko nahiz beheranzko begizta etenak eta 
jarraituak gainmarratzean. 

• Piktogramak eta hiztegi txartelak erabiliz esaldiak 
irakurtzea, ulertzea eta osatzea. 

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

• Idatzizko hizkuntza informazio emailea dela 
ohartzea eta haren erabilgarritasuna balioestea. 

• Informazio idatziarekiko interesa agertzea. 

Hitzezko hizkuntza. Entzutea, hitz egitea eta 
berbetan aritzea 

• Ahozko hizkuntza gero eta gehiago 
erabiltzea eta balioestea: kontakizunak 

• Hizketaldietan parte hartzea 

• Urarekin, paisaiarekin eta udarekin loturiko 
askotariko hiztegia erabiltzea 

• Kontzientzia fonologikoa: hitz bateko 
fonemen hotsak 

• Testu euskarriak: informazio kartelak, 
postalak 

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

• Irakurketa programa:  

- Piktogramak:  igo / ez igo; jaitsi / ez 
jaitsi; ibili / ez ibili; igeri egin / igeri ez 
egin 

- Hiztegi txartelak: basamortua, 
argazkilaria, aintzira, mendia, 
hondartza, ibaia, oihana 

• Grafomotrizitatea: goranzko eta beheranzko 
begizta etenak eta jarraituak,  

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

 

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

• Ea hizketaldietan ekimenez parte hartzen 
duen. 

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

• Ea kontzientzia fonologikoa garatzen 
duen: ea badakien zer hots dituzten hitz 
bateko fonemek. 

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

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

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

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

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

• Ea baduen interesa Tuaregak informazio 
liburuan. 

• Hizkuntza 
komunikazior
ako gaitasuna 

• Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia 
digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna 

• Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna 

• Ikasten 
ikasteko 
gaitasuna 
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• Audioa grabatzeko hardwarea zer den eta nola 
erabiltzen den jakitea: mikrofonoa. 

• Norberaren abestiak eta soinuak grabatzea eta 
editatzea. 

• Aerografiaren teknika plastikoarekin 
esperimentatzea: margoari putz egitea. 

• Urdin argiarekin eta urdin ilunarekin 
esperimentatzea, hizkuntza plastikoaren elementu 
diren aldetik. 

• Sentsibilitatea eta sormena garatzea.  

• Taldekako jardueretan lankidetzan jardutea. 

• Artelanak balioestea eta sorkuntza teknikekin 
esperimentatzea. 

• Naturako soinuak bereiztea, intentsitatea oinarri 
hartuta: soinu ozenak/ahulak. 

• Abestiak abestea, erritmoari eta doinuari jarraituz. 

• Musika konposizioen entzunaldietan modu 
aktiboan parte hartzea. 

• Pertsonaiak eta egoerak antzeztea eta 
interpretatzea, jolas sinbolikoen, dantzen eta 
koreografien bidez. 

Ikus-entzunezko hizkuntza eta 
informazioaren eta komunikazioaren 
teknologiak 

• Ordenagailuaren irakurgailua: audioa 

• Mikrofonoa 
 
Arte hizkuntza 

• Aerografiaren teknika plastikoarekin 
esperimentatzea eta lan plastikoak egitea. 

• Zenbait urdin tonu lortzeko esperimentatzea, 
urdin iluna zuriarekin nahasiz. 

• Plastikako tailerretan aritzea: Artelan 
abstraktua (bakarkako jarduera); Tuaregak 
(taldekako jarduera) 

• Margolana: MONET, C.: Gari zelaien arteko 
bidea, Pourvillen 

• Pentsamenduaren trebetasunak garatzeko 
programa 

• Soinu intentsitatea: soinu ozenak eta ahulak  

• Naturako soinuak bereiztea: ur-jauzia, euri 
bizia, luizia, euri arina, olatu txikiak 
hondartzan 

• Abestiak abestea, ahotsaren soinu 
ezaugarriak eta gorputzarenak aztertuz: 
Ezetz asmatu 

• Audioak: MOZART, W.A.: 13. serenata, hari 
instrumentuentzat (allegroa); DVORAK, A.: 
Serenata hari instrumentuentzat (larghettoa) 

 
Gorputz hizkuntza 

• Antzezpenak eta koreografiak 

• Gorputz adierazpena erabiltzeko interesa 

• Ea ordenagailua erabiltzeko jardueretan 
parte hartzen duen: audio edizioa. 

• Ea margoari putz egiteko teknika 
plastikoarekin esperimentatzen duen. 

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

• Ea sormena sustatzen duten 
trebetasunak bereganatzen dituen. 

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

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

• Ea pentsamenduaren trebetasunak 
lantzen dituen artearen bidez. 

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

• Ea naturako soinuak identifikatzen, 
bereizten eta errepikatzen dituen. 

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

• Ea abesti baten hitzak buruz ikasi 
dituen: Ezetz asmatu. 

• Ea gozatzen duen musika konposizio 
klasikoak entzuten. 

• Ea gustura parte hartzen duen taldekako 
antzezpenetan eta koreografietan. 

 

 


