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52  Proposamen didaktikoa 

EDUKIAK

• Lankidetzan ikastea: helburuak, teknikak eta 
egiturak. Oinarrizko lantaldeak.

• Lantaldearen izena. 1-2-4 egituraren garapena.

• Karguak, lankidetzan ikasteko lantalde 
batean.

• Izaki bizidunak.

• Indarra, energia eta materia.

• Ekosistemak, geografia eta biztanleria.

• Espainia eta haren historia.

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebalulazio irizpideak
LI Lankidetzan ikasteko lantaldeak antolatzea. a  Ea antolatzen dituen lankidetzan ikasteko lantaldeak.

LI Lantaldearen karpeta sortzea. b  Ea parte hartzen duen lantaldearen karpeta sortzen. 

LI Unitatea amaitutakoan, lantaldearen plangintza 
berrikustea.

c  Ea unitatea amaitutakoan lantaldearen plangintza 
berrikusten duen.

LI Talde lana ebaluatzeko baliabide batzuk ezagutzea eta 
erabiltzea. 

d  Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen talde lana 
ebaluatzeko baliabide batzuk. 

LI Norberaren ikasteko prozesuan eta ikaskideenean modu 
aktiboan parte hartzea. 

e  Ea modu aktiboan parte hartzen duen bere ikasteko 
prozesuan eta ikaskideenean.  

LI Ikasteko eta talde lanean jarduteko estrategiak garatzea. f  Ea erabiltzen dituen ikasteko eta talde lanean jarduteko 
estrategiak. 

IE Izaki bizidunei, materiari eta indarrari buruz ikasitako 
edukiak gogora ekartzea, jolas eginez, eta ikasleen 
ikaskuntza maila aztertzea.

g  Ea gogoratzen dituen izaki bizidunekin, materiarekin 
eta indarrarekin lotutako aurreko ikasturteko edukiak. 

IE Lurrarekin, erliebearekin eta klimarekin lotutako edukiak 
finkatzea.

h  Ea gogoratzen dituen Lurrarekin, erliebearekin eta 
klimarekin lotutako edukiak.

IE Ikasleek biztanleriari eta historiari buruzko zer ezagutza 
dituzten aztertzea.

i  Ea aztertzen duen zer ezagutza dituen biztanleriari eta 
historiari buruz.

0 unitatea. Denok ikasten dugu elkarrengandik

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazleak Or. EI

 Ea lortutako ezagutzak erabiltzen dituen, eguneroko bizitzako egoerei irtenbidea emateko. 8-9 e  g

  Ea badakizkien Ingurunearen Ezagueran ikasitako edukiak eta ea gai den azaltzeko. 10-11 g  h  i

 Ea datuak tauletan biltzen dituen eta ea emaitzak aztertzen dituen. 10-11 h  i

 Ea taldeko jardueretan lankidetzan aritzeko eta begirunez jokatzeko jarrera erakusten 
duen. 

8-9 a  b  c  
d  e  f

 Ea lantaldearen barnean bere funtzioa betetzen duen, problemak lankidetzan 
ebazteko.

10-11 a  b  c  
d  e  f
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten 
eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak egin dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek erabiliko dira. 
Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

1-2-4 8

Orri birakaria 9

Orri birakaria, binaka 11

Arkatzak erdira 10

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea antolatzen dituen lankidetzan ikasteko lantaldeak.

a.2 Ea lantaldeko kideen artean funtzioak banatzen dituen. 

b.1 Ea parte hartzen duen lantaldearen karpeta sortzen.

b.2 Ea badakien zer atal dituen lantaldearen karpetak.

c.1 Ea unitatea amaitutakoan lantaldearen plangintza berrikusten duen.

d.1 Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen talde lana ebaluatzeko baliabide batzuk.

e.1 Ea modu aktiboan parte hartzen duen bere ikasteko prozesuan eta ikaskideenean.

f.1 Ea erabiltzen dituen ikasteko eta talde lanean jarduteko estrategiak.

g.1 Ea gogoratzen dituen izaki bizidunekin, materiarekin eta indarrarekin lotutako aurreko 
ikasturteko edukiak. 

g.2 Ea azertzen duen bere ikaskuntza maila, jolas eginez.

h.1 Ea gogoratzen dituen Lurrarekin, erliebearekin eta klimarekin lotutako edukiak.

i.1 Ea aztertzen duen zer ezagutza dituen biztanleriari eta historiari buruz.

GUZTIRA
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EDUKIAK

• Digestio aparatuaren atalak. Digestio hodia eta 
digestio guruinak.

• Digestio prozesua.

• Arnasa aparatuaren atalak. Arnasa prozesua.

• Odol zirkulazioa: definizioa eta zirkulazio aparatuaren 
atalak.

• Odol zirkulazioa: birika zirkulazioa eta zirkulazio 
orokorra.

• Iraizketa: definizioa. Iraitz aparatuaren atalak.

• Nutrizio funtzioarekin lotutako gaixotasunak. 

• Ohitura osasungarriak.

• Birikek nola funtzionatzen duten ulertzea.

• Bihotz taupadak zenbatzen ikastea eta emaitzak 
tauletan eta grafikoetan adieraztea.

• Agenda.

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Digestio aparatua nolakoa den eta zer funtzio duen jakitea. a  Ea bereizten dituen digestio aparatuaren atalak.

b  Ea deskribatzen duen digestio prozesua eta ea 
zehazten duen zer fase dituen.

Arnasa aparatua nolakoa den eta zer funtzio duen jakitea. c  Ea bereizten dituen arnasa aparatuaren atalak.

d  Ea deskribatzen duen arnasa prozesua.

Zirkulazio aparatua nolakoa den eta zer funtzio duen jakitea. e  Ea bereizten dituen zirkulazio aparatuaren atalak.

f  Ea deskribatzen duen odol zirkulazioa.

Iraitz aparatua nolakoa den eta zer funtzio duen jakitea. g  Ea bereizten dituen iraitz aparatuaren atalak.

h  Ea deskribatzen duen gernu sistemaren 
funtzionamendua.

i  Ea bereizten dituen larruazalaren geruzak.

Ohitura osasungarriak hartzea eta nutrizio funtzioarekin lotutako 
gaixotasun batzuen berri jakitea.  

j  Ea lotzen dituen gaixotasunak bakoitzak eragiten 
dion aparatuarekin.

k  Ea zerrendatzen dituen nutrizio funtzioarekin 
lotutako gaixotasunei  aurrea hartzeko ohitura 
osasungarriak.

1. unitatea. Nutrizio funtzioa
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazleak Or. EI

 Ea idatziz azaltzen duen zer funtzio dituzten digestio aparatuko organoek, lexiko 
egokia erabiliz. 

14-15 a  b

   Ea erabiltzen dituen zirkulazio aparatuaren osagaiei buruzko ezagutzak, eguneroko 
bizitzako egoerei irtenbidea emateko.  

18-19 e  f

 Ea lexiko espezifikoa erabiltzen duen, nutrizio funtzioan parte hartzen duten 
aparatuak deskribatzeko.

20-21 b  d  
f  h

 Ea behar bezala ordenatzen dituen arnasa prozesuaren faseak. 16-17 d

 Ea taulak eta grafikoak egiten dituen, datu multzoak antolatuz. 26 a  c  
e  g

 Ea jabetzen den zeinen garrantzitsuak diren nutrizio funtzioan parte hartzen duten 
lau aparatuak eta prozesuak. 

12-13 a  c  
e  g

  Ea digestio prozesua modu ordenatuan azaltzen duen. 14-15 b

  Ea erlazioak zehazten dituen arnasa prozesuaren eta gas trukearen artean. 16-17 d

 Ea ulertzen duen iraitz aparatuak organismoan duen garrantzia. 20-21 g  h

 Ea aintzat hartzen duen ohitura osasungarrien garrantzia, gaixotasunen prebentziorako. 22-23 k

 Ea jabetzen den oso garrantzitsua dela aldizka azterketa medikoak egitea. 26 j  k

  Ea iradokitako webguneetara jotzen duen, lortutako informazioa oinarritzat hartuta, 
testuak egiteko.

18-19 e  f

  Ea egiten dituen eredu anatomiko soilen adierazpen plastikoak. 24 a  c  
e  g

  Ea egiten dituen eredu soil batzuk, nutrizio funtzioa adierazteko. 24 a  c  
e  g

  Ea nutrizio funtzioari buruz dakizkienak aukeratzen eta eskema batean antolatzen 
dituen.

25 a  b  
c  d  
e  f  
g  h  

i

Ea aintzat hartzen duen dieta osasungarria izatearen garrantzia. 12-13 j  k

 Ea zehazten dituen gaixotasunen kausak eta prebentziorako neurriak. 22-23 k

 Ea agenda erantzukizunez erabiltzen duen, eginkizunak antolatzeko. 25 k

  Ea erabakitzen duen zer jokabide izango lukeen proposatutako balizko egoera 
baten aurrean eta ea jokabide hori justifi katzen duen.

26 k
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

13 Aztertu Giuseppe Arcimboldo artistaren lau urtaroei buruzko margolanak. Erreparatu 
margolariak aukeratutako elementuei. Zergatik aukeratu ditu elementu horiek?   

Sortu artelan bat (eskultura, margolana, collagea, argazkia…), kaloria asko duten janariak 
erabiliz (gozokiak, gailetak, litxarreriak, fruitu lehorrak…). Gero, ordenatu elikagai horiek 
zerrenda batean, kaloria edukiaren arabera. Zer transmititu nahi duzu margolan horren bidez?

 

  

14-17 Demagun sagar bat zarela eta haur batek jan egin zaituela. Deskribatu haren gorputzaren 
barnean egingo zenukeen bidaia zoragarria. 

Kalkulatu zenbat kaloria hartu zenituen atzo guztira.

3, 2, 1… Aurrera! Adierazi, antzezpen baten bidez, digestio prozesua; ikasle bakoitzak organo 
bat antzeztuko du. Erabili mugimenduak, koloreak, testurak, eta abar.    

Demagun telebistako aurkezle bat zarela. Asmatu ikasitako sistemekin, aparatuekin edo 
prozesuekin zerikusia duen albiste bat (erakusketa bati buruzkoa, aurkikuntza bati buruzkoa…). 
Gero, aurkeztu, telebistako saio batean egongo bazina bezala. Egin azalpena zehaztasunez. 

 

 

Sailkatu animaliak, arnasa hartzeko moduaren arabera. Adierazi sailkapena mapa mental baten 
bidez.  

Ikertu atmosferako kutsadurari eta ohitura ez-osasungarriei buruz. Zer eragin dute arnasa 
aparatuan? Zer ondorio dituzte?   

Egin gogoeta, zure organo nagusiak osasuntsu egon daitezen zer egingo zenukeen 
pentsatzeko. Gero, zerrendatu bost ohitura osasungarri.   

Bilatu erretzen duen pertsona baten eta erretzen ez duen baten biriken irudiak, eta alderatu. Zer 
desberdintasun ikusten dituzu? Zeren ondorio da? Egin gogoeta, tabakoa erretzearen ondorioei 
buruz. 

   

Zer herrialdek du kutsadura tasarik altuena? Kokatu mapa batean. Gero, azaldu egoera hori 
ikaskide bati. Zer egin liteke kutsadura tasa altu hori murrizteko?   

  

18-19 Bilatu giza gorputzari buruzko aurkikuntza garrantzitsu bat egin duen eta haren 
funtzionamendua hobeto ezagutzen lagundu duen Espainiako pertsona baten bizitzari buruzko 
informazioa. Gero, egin galdetegi bat, aurkikuntza horri buruzko elkarrizketa bat egingo 
bazenio, galdetuko zeniokeena jasoz. 

  

  

Egin giza gorputzaren silueta bat kartoi mehe batean, eta adierazi, koloretako plastilina erabiliz 
(gorria, urdina…), zirkulazio aparatua eta odol zirkulazioa.   

Bilatu odol emaile bat, eta egin elkarrizketa bat. Galdetu zergatik den odol emailea, noiztik 
ematen duen odola, etab.   

20-23 Egin, material birziklatuak erabiliz, gure gernu sistemaren eredu bat. Gero, azaldu ikaskideei 
nola funtzionatzen duen.  

  

Diseinatu giza gorputzeko aparatuei, prozesuei, elementuei eta funtzioei buruzko mapa mental 
bat, eta egin aurkezpena ikaskideen aurrean.   

Erreparatu zure txertaketa kartillari. Zenbat txerto jarri dizkizute? Zer gaixotasunen aurkakoak 
dira? Galdetu gurasoei ea izan duzun aztertu dugun gaixotasun horietakoren bat. Gogoan al 
duzu? Nolakoa izan zen prozesua? Nola sentitzen zinen? 

   

24-26 Biriken funtzionamenduari buruzko 24. orrialdeko praktika egin eta gero, erantzun: Gai al zara 
giza gorputzeko beste sistema edo prozesu baten eredua eraikitzeko jarraibideak sortzeko? 
Gogoratu zehaztasunez egin behar dela eta zer material behar diren adierazi behar dela, 
ikaskideek jarraibideak betez egiteko.

   

Sortu mapa mental bat, 25. orrialdeko 1. jarduerako eskema oinarritzat hartuta.

Idatzi komiki bat, hortzak garbitzeko ohitura egokiei buruzkoa. Protagonista superheroi bat, 
zure adineko haur bat, pertsonaia ospetsu bat edo besteren bat izan daiteke. Gero, asmatu 
goiburu bat, komikiari jartzeko.
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten 
eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak egin dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, honako egitura hauek erabiliko 
dira. Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena. 

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 12, 13, 16, 17, 20 
eta 21

1-2-4 19 eta 25

Orri birakaria 15 eta 24

Orri birakaria, binaka 21 eta 24

Hiru minutuko etena 14, 15, 18, 19, 22 
eta 23

Arkatzak erdira 27

Hitzen jolasa 16, 17, 20, 21 eta 23

Substantzia 25

Binakako lana 17 eta 26

Lankidetza egitura espezifikoak Orrialdeak

Zenbaki berdinak elkarrekin 15

Bat guztiongatik 26

Lauko kontzeptuen mapa 25

Hobe elkarrekin 12

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea bereizten dituen digestio aparatuaren atalak.

b.1 Ea deskribatzen duen digestio prozesua.

b.2 Ea zehazten duen zer fase dituen digestio prozesuak.

c.1 Ea bereizten dituen arnasa aparatuaren atalak.

d.1 Ea deskribatzen duen arnasa prozesua.

e.1 Ea bereizten dituen zirkulazio aparatuaren atalak.

f.1 Ea deskribatzen duen odol zirkulazioa.

g.1 Ea bereizten dituen iraitz aparatuaren atalak.

h.1 Ea badakien zer funtzio duen iraitz aparatuak.

h.2 Ea deskribatzen duen gernu sistemaren funtzionamendua.

i.1 Ea bereizten dituen larruazalaren geruzak.

j.1 Ea lotzen dituen gaixotasunak bakoitzak eragiten dion aparatuarekin.

k.1 Ea zerrendatzen dituen nutrizio funtzioarekin lotutako gaixotasunei aurrea 
hartzeko ohitura osasungarriak.

GUZTIRA
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EDUKIAK

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak
Harreman funtzioa ulertzea. a  Ea deskribatzen duen harreman funtzioa eta ea 

bereizten dituen funtzio horretan parte hartzen 
duten sistemak eta aparatuak.

b  Ea bereizten dituen kanpoko eta barruko 
estimuluak.

c  Ea bereizten dituen borondatezko erantzunak 
eta oharkabekoak.

Zentzumenak zein diren, eta zer atal eta zer funtzio dituzten jakitea. d  Ea badakien zer funtzio duen zentzumen 
bakoitzak eta ea ulertzen duen zeinen 
garrantzitsuak diren harreman funtzioan.

Nerbio sistema nolakoa den eta zer funtzio duen jakitea. e  Ea badakien zer diren neuronak.

f  Ea deskribatzen duen nerbio sistemaren 
funtzionamendua.

g  Ea bereizten dituen nerbio sistema zentralaren 
eta nerbio sistema periferikoaren atal nagusiak.

Lokomozio aparatua nolakoa den eta zer funtzio duen jakitea. h  Ea deskribatzen duen lokomozio aparatuaren 
funtzionamendua.

i  Ea badakien nola funtzionatzen duten 
artikulazioek.

j  Ea bereizten dituen hezurrak, kartilagoak, 
lotailuak, muskuluak eta tendoiak.

Ohitura osasungarriak hartzea eta harreman funtzioarekin lotutako 
gaixotasun batzuen berri jakitea. 

k  Ea lotzen dituen gaixotasunak bakoitzak eragiten 
dion aparatuarekin.

l  Ea badakien zer ohitura osasungarri diren 
lagungarriak harreman funtzioarekin 
lotutako gaixotasunei aurrea hartzeko.

2. unitatea. Harreman funtzioa

• Harreman funtzioa.

• Kanpoko errezeptoreak eta barnekoak. 

• Estimuluak, eta borondatezko erantzunak eta 
oharkabekoak.

• Zentzumenak: zentzumen organoak eta funtzioak.

• Nerbio sistema: neuronak.

• Nerbio sistema zentrala eta periferikoa. 

• Lokomozio aparatua: eskeletoa eta muskulatura.

• Harreman funtzioarekin lotutako gaixotasunak.

• Ohitura osasungarriak.

• Eredu anatomikoak egitea, paperean.

• Apunteak hartzeko estrategiak.
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazleak Or. EI
Ea adierazten dituen pertzepzio sentsorialei lotutako ezagutzak eta esperientzia 
propioak, ahoz eta idatziz.

28-29 d

Ea behar bezala azaltzen duen zer atal dituen nerbio sistemak eta zer funtzio duten. 34-35 e  f  
g

Ea ohitura osasungarriak azaltzeko berariazko lexikoa erabiltzen duen.  38-39 k  l

Ea irakaslearen azalpenetan apunteak hartzen dituen eta edukiak finkatzeko 
erabiltzen dituen.

41 d  k

 
Ea testu bat irakurri, eta ondorioak ateratzen dituen. 42 j

Ea jabetzen den zeinen garrantzitsuak diren zentzumenen bidez hautematen 
ditugun pertzepzioak, inguruko errealitatea ezagutzeko. 

28-29 d

 
Ea erabiltzen dituen nerbio sistemaren eta lokomozio aparatuaren 
funtzionamenduari buruzko ezagutzak, harreman funtzioari lotuta.

30-31 f  h

Ea erlazioak zehazten dituen, zentzumen organoen eta betetzen dituzten funtzioen 
artean.

32-33 d

Ea neuronei buruzko ezagutzak eguneroko bizitzako egoeretan erabiltzen dituen.  34-35 e  f  
g

 
Ea bereizten dituen giza eskeletoko edo muskulaturako zenbait elementu. 36-37 j

 
Ea azaltzen duen, eguneroko bizitzako egoeretan, zer kausak eragiten dituzten 
harreman funtzioarekin lotutako gaixotasun batzuk.  

38-39 k

Ea azaltzen duen eredu anatomikoen erabilgarritasuna, giza gorputza nolakoa den 
hobeto jakiteko. 

40 h  i  
j

Ea sailkatzen dituen estimuluen erantzunak, borondatezkotan eta oharkabekotan, 
taula batean.

30-31 b  c

Ea adierazten dituen giza gorputzaren eredu anatomikoak. 40 h  i  
j

 
Ea ikasitakoak erabiltzen dituen, eguneroko bizitzan planteatzen zaizkion galderei 
erantzuteko.

32-33 l

Ea sailkatzen dituen hezurrak eta muskuluak, motak edo funtzioak kontuan hartuta. 36-37 j

  
Ea harreman funtzioari buruzko ezagutzak hautatzen eta eskema batean antolatzen 
dituen. 

41 a  b  
c  d  
e  f  
g  h  
i  j

 
Ea arrazoitzen duen zer garrantzi duen minak biziraupenerako. 42 a

 
Ea gogoeta egiten duen pertsonok minaren aurrean ditugun jokabideei buruz. 42 a
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

28-29 Lau kideko taldetan, bilatu ilusio optikoei buruzko informazioa eta adibideak. Haien 
irudiak bila eta inprima ditzakezue, edota asmatzen edo bereizten jolas egin.   

Magoak ilusioen sortzaileak dira. Haien trikimailuak eskuarki lotuta egoten dira 
fenomeno fisikoekin edota karta sortak erabiltzeko trebetasunarekin. 
Bilatu inguruko liburutegi batean edo Interneteko bilatzaile bat erabiliz (idatzi “juegos 
de cartas revelados”) karta trikimailu automatiko edo matematiko bat. Saiatu ikasten, 
eta egin jolasa ikaskideen aurrean.  

  

Filmetako soinu efektu asko modu artifizialean sortzen dira, eskuz, objektu arruntak 
erabiliz; adibidez, trumoiaren hotsa antzeratzeko, metalezko xafla bati dardararazi 
egiten zaio. Bilatu horrelako soinu efektuen adibide batzuk, ikasgelan egiteko. 
Ikaskideek, soinua zerekin egiten duzun ikusi gabe, asmatu beharko dute nola egin 
duzun soinua eta zeren soinua adierazi nahi izan duzun.  

 

  

30-31 Bilatu oharkabeko guruin erantzunen adibideak, eta azaldu zure bizitzako zer 
egoeratan izan duzun horrelako erantzun bat.   

Komikietako superheroi askoren botere bereziak oharkabeko guruin erantzunetan 
oinarritzen dira. Eman horren adibide batzuk, eta arrazoitu.   

32-33 Bilatu pertsonek izan ditzaketen zentzumen urritasunei buruzko informazioa. 
Aukeratu haietako bat, eta azaldu nolakoa den urritasun hori duten pertsonen 
harreman funtzioa. Irudikatu arazo hori daukazula, eta azaldu zer sentiarazi dizun 
egoera hori esperimentatzeak. 

   

34-35 Azaldu zer esan nahi duen esapide honek: «Nerbioak dantzan izatea». Horretarako, 
lotu esapide hori horrela sentitu zaren egoera batekin. Azaldu zer gertatu zen eta 
pentsatu nola egin diezaiokezun aurre horrelako egoera bati aurrerantzean. 

  

36-37 Bilatu hezur ehunen osaerari buruzko informazioa, eta azaldu koadernoan, marrazki 
bat oinarritzat hartuta.    

Binaka, bilatu hezurrekin zerikusia duten albiste edo datu bitxi batzuk; eta egin 
ikasgelan albiste saio bat, informazioa aurkezteko.     

38-39 Binaka, aztertu gizakiok beharrezko ditugun hamahiru bitaminak: zertarako behar 
dugun bakoitza, eta zer elikagaik dituzten. Gero, aurkeztu informazioa ikasgelan.     

Egin beharrezko ditugun hamahiru bitaminak dituen menu bat, bi plater, edaria eta 
azkenburukoa proposatuz. Heldu baten laguntzaz, proposatutako menuetako bat 
presta daiteke. 

  

40 Egin bost talde, talde bakoitzak zentzumen bat azter dezan. Talde bakoitzak 
egokitu zaion zentzumena irudikatuko du, gainjarritako marrazkien bidez. 
Zentzumen organoak eta haien funtzioak adierazteko, zenbait tipula paper erabiliko 
dituzte. Gero, ikaskideen aurrean aurkeztuko dituzte marrazkiak.

  

41 Bilatu Interneten edo aldizkarietan unitate honetan egindako eskemaren adierazgarri 
diren irudi batzuk.   

42 Bilatu min atari deritzonari buruzko informazioa, eta azaldu koadernoan, adibide 
praktikoak emanez.   

43 Ikertu zergatik aldatzen den ordua urtean bitan. Azaldu, arrazoituz, ea horrek 
baduen zerikusirik unitate honetan landutako edukiekin.   
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten 
eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak egin dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, honako egitura hauek erabiliko 
dira. Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena. 

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 28, 29, 33, 39 eta 42

Orri birakaria 37 eta 42

Orri birakaria, binaka 31 eta 39

Hiru minutuko etena 30, 31, 32, 34, 35, 
36, 37 eta 38

Arkatzak erdira 35 eta 41

Hitzen jolasa 32, 33, 36 eta 37

Substantzia 41

Binakako lana 33 eta 40

Lankidetza egitura espezifikoak Orrialdeak

Zenbaki berdinak elkarrekin 41

Bat guztiongatik 42

Lauko kontzeptuen mapa 41

Hobe elkarrekin 28

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea deskribatzen duen harreman funtzioa.

a.2 Ea bereizten dituen harreman funtzioan parte hartzen duten sistemak eta aparatuak.

b.1 Ea bereizten dituen kanpoko eta barruko estimuluak.

c.1 Ea bereizten dituen borondatezko erantzunak eta oharkabekoak.

d.1 Ea badakien zer funtzio duen zentzumen bakoitzak.

d.2 Ea bereizten dituen zentzumen organoen atalak.

e.1 Ea badakien zer diren neuronak.

f.1 Ea deskribatzen duen nerbio sistemaren funtzionamendua.

g.1 Ea bereizten dituen nerbio sistema zentralaren atal nagusiak.

g.2 Ea bereizten dituen nerbio sistema periferikoaren atal nagusiak.

h.1 Ea deskribatzen duen lokomozio aparatuaren funtzionamendua.

i.1 Ea badakien nola funtzionatzen duten artikulazioek.

j.1 Ea bereizten dituen hezurrak, kartilagoak, lotailuak, muskuluak eta tendoiak.

k.1 Ea lotzen dituen gaixotasunak bakoitzak eragiten dion aparatuarekin.

l.1 Ea badakien zer ohitura osasungarri diren lagungarriak harreman funtzioarekin lotutako 
gaixotasunei aurrea hartzeko.

GUZTIRA
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EDUKIAK

• Bizitzako aroak: haurtzaroa, nerabezaroa eta 
helduen adina. 

• Lehen mailako eta bigarren mailako sexu 
karaktereak. 

• Ugaltze aparatu femeninoa: organoak eta funtzioak. 

• Ugaltze aparatu maskulinoa: organoak eta 
funtzioak.

• Ugaltze prozesua: ernalketa, haurdunaldia eta 
erditzea.

• Ugaltze aparatuarekin lotutako gaixotasunak eta 
ohitura osasungarriak. 

• Biztanleria piramide bat interpretatzea.

• Ideiak eta kontzeptuak taula batean 
antolatzea.

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Bizitzak zer aro dituen jakitea. a  Ea bereizten dituen bizitzako hiru aroak eta ea 
badakien zer ezaugarri nagusi dituzten.

Lehen mailako eta bigarren mailako sexu karaktereak bereiztea. b  Ea sailkatzen dituen lehen mailako eta bigarren 
mailako sexu karaktereak. 

Ugaltze aparatu femeninoak eta maskulinoak zer organo eta funtzio 
dituzten jakitea.

c  Ea izendatzen eta kokatzen dituen ugaltze 
aparatu femeninoaren organoak.

d  Ea izendatzen eta kokatzen dituen ugaltze 
aparatu maskulinoaren organoak.

e  Ea azaltzen duen zer funtzio dituzten ugalketa 
funtzioan parte hartzen duten organoek.

Gizakien ugaltze prozesuaren faseak bereiztea: ernalketa, haurdunaldia 
eta erditzea.

f  Ea bereizten dituen gizakien ugaltze prozesuaren 
faseak.

g  Ea azaltzen duen zer den zigotoa eta non 
eratzen den.

h  Ea badakien zer ezaugarri nagusi dituen 
haurdunaldiak.

Ohitura osasungarriak hartzea eta ugalketa funtzioarekin lotutako 
gaixotasun batzuen berri jakitea.  

i  Ea lotzen dituen gaixotasunak bakoitzak eragiten 
dion aparatuarekin.

j  Ea zerrendatzen dituen ugalketa funtzioarekin 
lotutako gaixotasunei aurrea hartzeko ohitura 
osasungarriak.

3. unitatea. Ugalketa funtzioa
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazleak Or. EI

 Ea gurasoengandik heredatutako zenbait ezaugarri adierazten dituen, idatziz. 44-45 a  b

Ea azaltzen dituen ugaltze aparatuetako organoen funtzioak. 48-49 e

 Ea ordenan azaltzen dituen ugaltze prozesuaren faseak. 50-51 f  g  
h

 Ea datuak adierazten eta antolatzen dituen biztanleria piramideetan.  54

Ea aintzat hartzen duen ugalketa funtzioaren garrantzia espeziearen iraupenerako. 44-45 a  e  
h

Ea badakien zer ezaugarri dituzten, bizitzak aurrera egin ahala, gizakiongan 
gertatzen diren aldaketek.

46-47 a

Ea bereizten dituen ugaltze aparatu maskulinoaren eta femeninoaren organoak. 48-49 c  d  
e

 Ea identifikatzen dituen ugalketa organoei eragin diezaieketen gaixotasunak. 52-53 i

Ea aintzat hartzen duen aldizkako azterketa ginekologikoen garrantzia. 56 i  j

 Ea interpretatzen duen biztanleria piramideek ematen duten informazioa. 54 a

Ea datuak taulatan ordenatzen dituen. 55 a

Ea bilatzen duen Interneten ugaltze prozesuarekin lotutako terminoei buruzko 
informazioa. 

56 f  g  
h

 Ea jabetzen den zeinen garrantzitsua den besteak errespetatzea eta onartzea. 46-47 a  b
j

Ea egiten duen horma irudi bat, enbrioiaren eta fetuaren garapenari buruzko irudiak 
erabiliz. 

50-51 f  g  
h

  Ea ugalketa funtzioari buruzko edukiak hautatzen dituen eta ea eskema batean 
antolatzen dituen. 

55 c  d  
e  f  
g  h

Ea ohartzen den beharrezkoa dela ohitura osasungarriak hartzea.  52-53 j

  Ea erabakitzen duen zer jokabide izango lukeen proposatutako balizko egoera baten 
aurrean eta ea erabaki hori justifikatzen duen.

56 i  j
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

44-45 Zientzia fikziozko filmetan edo komikietan, batzuetan pertsonaia mutanteak ageri 
dira, hau da, askotariko izaki bizidunen ezaugarriak dituztenak. Asmatu animalia 
baten, landare baten eta objektu baten ezaugarriekin nahasiz sortutako mutanteak. 
Marraztu, eta azaldu ikaskideei zer irudikatu duzun. 

  

Espezie batzuk desagertu egin dira, ugaltzeko zailtasunengatik. Bilatu arrazoi hori 
dela eta galtzeko arriskuan dauden espezie batzuen adibideak, bai eta biologoek 
espezie horiek iraunarazteko baliatzen dituzten laguntza bidezko ugalketa teknikei 
buruzko informazioa ere, eta azaldu.  

 

46-47 Antropologian, giza arraza terminoa erabiltzen da gizakien azpimultzoak adierazteko. 
Bilatu gizakien sailkapen horri buruzko informazioa, eta hitz egin denen artean, 
aztertzeko zer ondorio kaltegarri eratorri diren XX. mendean sailkapen horren 
erabilera desegokia egin izanagatik. 

   

48-49 Irudikatu ugaltze aparatu maskulinoa eta femeninoa, gainjarritako marrazkiak eginez. 
Erabili tipula papera, aparatu horien atalak eta haien funtzioak zenbait orritan 
marrazteko.

 

50-51 Jo Interneteko esteka honetara, eta aztertu ekografietan nolako bilakaera izan duen 
fetuak ernalketaren osteko 37 asteetan.
http://www.enfemenino.com/madre/album766863/embarazo-evolucion-del-
feto-a-traves-de-ecografias-0.html

52-53 Egin 4-6 ikasleko taldeak, laguntza bidezko ugalketa teknikei buruzko informazioa 
bilatzeko. Talde bakoitzak teknika jakin bat aztertuko du, eta horma irudi baten bidez 
azalduko du. 

  

54 Egin zure familiaren biztanleria piramidea, eta alderatu zure datuak eta ikaskideenak. 
Gero, egin denen artean beste biztanleria piramide bat, ikaskide guztien familien 
datuak jasoz.

  

55 Egin 4-6 ikasleko taldeak, abesti bat asmatzeko. Abesti ezagun baten musika erabil 
dezakezue, eta hitzak asmatu; unitateko eduki teorikoak buruz ikasteko sortutako 
arau mnemoteknikoak aipatu behar dituzue hitzetan.  

   

56 Irudikatu, eta marraztu superheroi mutante baten lau ekografia, fetuaren bilakaera 
nolakoa izango litzatekeen azalduz.  

57 Azaldu zer alde dagoen biki unibitelinoen eta biki bibitelinoen artean.
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten 
eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak egin dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, honako egitura hauek erabiliko 
dira. Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 44, 45, 46, 47, 48 
eta 49

1-2-4 56

Orri birakaria 49 eta 51

Orri birakaria, binaka 54 eta 55

Hiru minutuko etena 50, 51, 52, 53 eta 54

Hitzen jolasa 48, 49, 52 eta 53

Binakako lana 44, 47 eta 53

Lankidetza egitura espezifikoak Orrialdeak

Zenbakia 56

Zenbaki berdinak elkarrekin 51

Lauko kontzeptuen mapa 55

Galderen katea 55

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea bereizten dituen bizitzako hiru aroak eta ea badakien zer ezaugarri nagusi dituzten.

b.1 Ea sailkatzen dituen lehen mailako sexu karaktereak. 

b.2 Ea sailkatzen dituen bigarren mailako sexu karaktereak. 

c.1 Ea izendatzen eta kokatzen dituen ugaltze aparatu femeninoaren organoak. 

d.1 Ea izendatzen eta kokatzen dituen ugaltze aparatu maskulinoaren organoak.

e.1 Ea azaltzen duen zer funtzio dituzten ugalketa funtzioan parte hartzen duten organoek. 

f.1 Ea bereizten dituen gizakien ugaltze prozesuaren faseak.

g.1 Ea azaltzen duen zer den zigotoa eta non eratzen den.

h.1 Ea badakien zer ezaugarri nagusi dituen haurdunaldiak.

i.1 Ea lotzen dituen gaixotasunak bakoitzak eragiten dion aparatuarekin.

j.1 Ea zerrendatzen dituen ugalketa funtzioarekin lotutako gaixotasunei 
aurrea hartzeko ohitura osasungarriak. 

GUZTIRA
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EDUKIAK

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Energia zer den jakitea. a  Ea azaltzen duen zer den energia.

b  Ea bereizten dituen energiaren ezaugarriak, 
energia motak eta energiaren eraldaketak.

Energia iturriak eta haien ezaugarriak bereiztea. c  Ea badakien zer diren energia iturriak eta ea 
ematen dituen adibide batzuk.

d  Ea energia iturriak sailkatzen dituen, kontuan 
hartuta berriztagarriak edo berriztaezinak diren. 

Energiaren kontsumoak zer arazo sortzen dituen jakitea. e  Ea lotzen dituen giza garapena eta energien 
erabilera.

f  Ea badakien zer gatazka politiko eta sozial 
sortzen diren munduan, energia iturriren bat 
lortu edo kontsumitu beharrak eraginda.

g  Ea azaltzen duen zer eragin kaltegarri sor 
dezakeen ingurumenean energia iturriak lortzeak 
edo erabiltzeak.

Energia arduraz erabiltzea zeinen garrantzitsua den aintzat hartzea. h  Ea ulertzen duen zer esanahi duen garapen 
iraunkor kontzeptuak.

i  Ea deskribatzen duen zer banakako ekintza eta 
ekintza kolektibo eman daitezkeen aurrera, 
energia arduraz erabiltzeko.

4. unitatea. Energia

• Energia. Energia motak.

• Energia eraldatu egiten da.

• Energia iturriak: berriztagarriak eta berriztaezinak.

• Energia iturriekin lotutako arazoak.

• Energia eta ingurumena.

• Garapen iraunkorrerantz: ekintza kolektiboak 
eta banakako ekintzak. Energia iturri garbiak.

• Eguzki sukalde bat egitea.

• Prozesu baten eskemak egitea.
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazleak Or. EI

 Ea energia motak eta energiaren eraldaketa aukerak deskribatzen dituen. 60-61 a  b  
c

  Ea azaltzen duen beharrezkoa dela energia arduraz erabiltzea, garapen iraunkorra 
lortzeko.

66-67 g  h  
i

 Ea argudiatzen duen energia garbien garapena sustatzeko premia. 70 h  i

 Ea kalkulu matematikoak egiten dituen, testu bateko datuak oinarritzat hartuta, 
galderei erantzuteko.

70 h  i

Ea badakien zer onura eta kalte dakartzan energia iturri batzuen erabilerak. 58-59 e  f  
g  h

Ea energia iturriak sailkatzen dituen, kontuan hartuta berriztagarriak edo 
berriztaezinak diren.

62-63 d

 Ea badakien zer arazo sortzen diren natura baliabideak edota energia iturri 
berriztagarriak lortzeko. 

64-65 e  f  
g

Ea lotzen dituen eguzki argiaren efektuak energia iturriekin. 68 b  c

Ea ikertzen duen, Interneten, energia motei buruz. 62-63 c

 Ea bilatzen dituen prebentzio bideak, zenbait energia iturriren eragin kutsatzailea 
saihesteko.

58-59 g  h  
i

  Ea ideia propioak adierazten dituen, ingurumena babesteko egin daitekeenari buruz. 64-65 h  i

 Ea bere gain hartzen duen, herritar den aldetik, energiaren erabilera arduratsua 
egiteko erantzukizuna.

66-67 h  i

 Ea adierazten duen, eskulan baten bidez, eguzki energiari buruz dakiena. 68 b  c

 Ea ikasitakoak erabiltzen dituen, energiaren eraldaketen prozesuak azaltzeko. 60-61 b

 Ea energiari buruzko edukiak hautatzen eta eskema batean antolatzen dituen. 69 a  b  
c  d  
e  h

 Ea ikasitako prozesu bati buruzko eskema egiten duen, errazago ulertzeko. 69 a

  Ea azaltzen duen zer jokabide hartuko lukeen energia aurrezten laguntzeko.  70 h  i
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

58-59 Bilatu informazioa, bateriek nola funtzionatzen duten jakiteko; eta azaldu, zure 
hitzak erabiliz.  

Bilatu erregai fosilak erabiltzeak sortzen dituen ondorio kaltegarriei buruzko 
informazioa. Gero, marraztu paisaia kutsatu bat, eta adierazi erabilera horren eragin 
kaltegarriak.

  

60-61 Elektrizitatea asmatu baino lehen, makinak ez zeuden energia iturri berriztaezinen 
mende (errota, eskuzko inprenta…).
Egin 4-6 ikasleko taldeak. Bilatu horrelako makinei buruzko informazioa, eta azaldu 
nola funtzionatzen zuten. 

   

62-63 Pilek energia kimikoa energia elektriko bihurtzen dute; erabilgarriak dira, baina oso 
kutsagarriak ere bai. Zuek, pila ez-kutsagarriak egin ditzakezue.  
Egin 4-6 ikasleko taldeak, eta bilatu liburuetan edo Interneten pila mota hauei 
buruzko informazioa: gatzezkoak, limoizkoak, ozpinezkoak eta patatazkoak. Talde 
bakoitzak pila mota horietako bat egingo du. Prestatu beharrezko materiala, eta egin 
esperimentua ikasgelan. 

 

  

64-65 Jo webgune honetara, eta ikusi honako film hauek: Atmosferaren kutsadura eta 
Klima aldaketa. Idatzi ateratako ondorioak koadernoan. 
http://www.berde-berdea.net/spa

  

66-67 Demagun politikaria zarela, eta kargu ofizial baterako hautagai izateko klima 
aldaketaren prebentziorako programa bat aurkeztu behar duzula. Egin gogoeta horri 
buruz, eta diseinatu programa bat zure helburuak lortzeko. Defendatu zure 
proposamena, arazo horri buruzko sentsibilizazioa duen politikari batek egingo 
lukeen bezala.   

 

  

68 Ikertu Interneten eguzki sukaldeei buruz: erabilerak, tamainak, eraikitzeko moduak, 
etab. Idatzi koadernoan lortutako informazioa, labur.   

69 Egin 4-6 ikasleko taldeak, abesti bat asmatzeko. Abesti ezagun baten musika balia 
dezakezue, eta hitzak idatzi; unitateko eduki teorikoak buruz ikasteko sortu dituzuen 
arau mnemoteknikoak aipatu behar dituzue hitzetan.  

   

70 Pentsatu energia aurrezteko balio dezakeen ideia original eta berritzaile bat, eta 
deskribatu.   

71 Azaldu garapen iraunkorraren eta ez-iraunkorraren arteko desberdintasuna.
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten 
eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak egin dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, honako egitura hauek erabiliko 
dira. Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena. 

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea azaltzen duen zer den energia.

b.1 Ea bereizten dituen energiaren ezaugarriak eta energia motak.

b.2 Ea bereizten dituen energiaren eraldaketak.

c.1 Ea badakien zer diren energia iturriak eta ea ematen dituen adibide batzuk. 

d.1 Ea badakien zer energia iturri diren berriztagarriak.

d.2 Ea badakien zer energia iturri diren berriztaezinak.

e.1 Ea lotzen dituen giza garapena eta energien erabilera.

f.1 Ea badakien zer gatazka politiko eta sozial sortzen diren munduan, energia iturriren 
bat lortu edo kontsumitu beharrak eraginda.

g.1 Ea azaltzen duen zer eragin kaltegarri sor dezakeen energia iturriak lortzeak edo 
erabiltzeak.

h.1 Ea ulertzen duen zer esanahi duen garapen iraunkor kontzeptuak.

i.1 Ea deskribatzen duen zer banakako ekintza eta ekintza kolektibo eman daitezkeen 
aurrera, energia arduraz erabiltzeko. 

GUZTIRA

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 58, 59, 62, 63 eta 70

1-2-4 70

Orri birakaria 61, 68 eta 69

Orri birakaria, binaka 63

Hiru minutuko etena 60, 61, 64, 65, 66, 
67, 74 eta 75

Arkatzak erdira 65

Hitzen jolasa 62, 63, 74 eta 75

Substantzia 69

Binakako lana 67, 74 eta 75

Lankidetza egitura espezifikoak Orrialdeak

Zenbakia 69

Zenbaki berdinak elkarrekin 67

Bat guztiongatik 70

Lauko kontzeptuen mapa 69

Hobe elkarrekin 58

Lankidetza teknikak Orrialdeak

Ikerketa taldeak 74 eta 75
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EDUKIAK

• Argia eta argi iturriak.

• Argiaren hedapena.

• Gorputz ez-argidunak: gardenak, zeharrargiak 
eta opakuak.

• Argiaren islapena, xurgatzea eta errefrakzioa.

• Soinua eta haren hedapena.

• Soinuaren ezaugarriak.

• Soinuaren islapena eta xurgatzea.

• Zarata eta kutsadura akustikoa.

• Soinuaren hedapenarekin esperimentatzea.

• Dedukzioak egitea.

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Argia zer den eta zer propietate nagusi dituen jakitea. a  Ea definitzen duen zer den argia eta ea badakien 
energia mota bat dela.

b  Ea bereizten dituen argi iturri naturalak eta 
artifizialak.

c  Ea badakien zer ezaugarri dituen argiaren 
hedapenak.

Bereiztea zer portaera izan dezaketen gorputzek argiak haietan 
jotzen duenean.

d  Ea bereizten dituen gorputz gardenak, 
zeharrargiak eta opakuak.

Argiaren fenomenoak ulertzea: islapena, xurgatzea eta errefrakzioa. e  Ea ulertzen duen zer den argiaren islapena eta 
ea lotzen duen koloreak ikustearekin.

f  Ea badakien zer erreakzio dituzten gorputzek 
argia xurgatzeko fenomenoa dela eta.

g  Ea azaltzen duen argiaren errefrakzioarekin 
lotutako fenomenoren bat.

Soinua zer den eta zer propietate nagusi dituen jakitea. h  Ea ulertzen duen zer den soinua eta nola sortzen 
den, eta ea badakien energia mota bat dela.

i  Ea badakien zer ezaugarri dituen soinuaren 
hedapenak.

j  Ea bereizten dituen soinuaren ezaugarriak: 
intentsitatea edo bolumena, tonua eta tinbrea.

k  Ea bereizten dituen soinua eta zarata.

l  Ea badakien zer arazo sortzen diren kutsadura 
akustikoaren ondorioz.

5. unitatea. Argia eta soinua
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazleak Or. EI

 Ea adierazten dituen argiari eta soinuari lotutako ezagutzak, ahoz. 76-77 a  h  
i

 Ea argiaren hedapenaren ezaugarriak azaltzen dituen, argi eta modu ordenatuan. 78-79 c

 Ea lexiko espezifikoa erabiltzen duen, argiaren fenomenoak azaltzeko. 80-81 e  f  
g

 Ea soinuaren eta haren hedapenaren ezaugarriak adierazten dituen, argi eta modu 
ordenatuan. 

82-83 h  i  
j

  Ea dedukzioak egiten dituen, gertaera zehatz baten azterketa oinarritzat hartuta. 85 c  e  
f  g

 Ea argia eta soinua hautematen dituen zenbait fenomeno naturaletan. 76-77 a  b  
h

Ea argiaren fenomenoen ezaugarriak deskribatzen dituen. 80-81 e  f  
g

Ea badakien soinua ez dela berdin hedatzen ingurune guztietan. 84 i

Ea argiari buruz dakizkienak erabiltzen dituen, jarduera praktiko erraz bat egiteko. 86 c  d  
e  f  

g

Ea testu prozesadorea erabiltzen duen, jarduerak egiteko. 86 e  f

 Ea badakien zer eragin duten zaratak eta kutsadura akustikoak pertsonen bizitzan. 82-83 k  l

Ea interpretatzen duen zer portaera izan dezaketen gorputzek, argiak haietan jotzen 
duenean.

78-79 c  d

Ea ondorioak ateratzen dituen argiarekin eta soinuarekin egindako esperimentu 
errazetatik.

84 c  i

  Ea argiari eta soinuari buruz dakizkienak aukeratzen eta eskema batean antolatzen 
dituen.

85 a  b  
c  d  
e  f  
g  h  
i  j  
k  l

Ea balioesten duen lanarekiko jarrera positiboa izatearen garrantzia. 86 c  i
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

76-77 LZ 129 Hindenburg globo gidatua ezustean suntsitu zen, San Telmo suaren 
eraginaren ondorioz. Ikertu zer gertatu zen eta zer zerikusi izan zuen argiak istripu 
hartan. Gero, idatzi laburpena koadernoan. Amaitzeko, erantsi marrazki bat 
idazlanari. 

  

Aztertu zer segurtasun neurri hartu beharko zenituzkeen, ekaitz batek zelai baten 
erdian harrapatuko bazintu.  

78-79 Lau ikasleko taldetan bilduta, bilatu Interneten zenbait esperimentu, argia zuzen 
hedatzen dela ikusteko. Irakasleak lagunduta, egin esperimentu horiek ikasgelan. 
Azkenik, erreparatu laser izpi bati. Horretarako, jarri ikasgela ilunpetan, eta argiztatu 
laser izpiaz inor ez dagoen lekuren bat. Bi argi puntuak ikusten dituzuenean, ikasle 
batek bota dezala haien artean esprairen bat; laka, esate baterako.

   

80-81 Bilatu Arkimedesen izpia delakoari buruzko informazioa, eta azaldu nolako leiarra 
erabili zuen Arkimedesek bere asmakuntza diseinatzeko.   

82-83 Ikusi webgune honetako bideoa: http://www.taringa.net/posts/videos/2176191/
Visualizacion-real-del-sonido-Tubo-de-Rubenen.html. Ondoren, soinuaren 
definizioa eta ezaugarriak gogoan hartuta, azaldu zer eragin duten soinu altuek 
eta baxuek Rubenen hodia delakoan. 

   

84 Nola funtzionatzen du gizakion tinpanoak? Launaka jarrita, egin ondoko 
esperimentua, eta azaldu tinpanoaren funtzionamendua, soinuaren ezaugarriak 
kontuan hartuta.
http://kidshealth.org/kid/en_espanol/games_experiments_esp/
experiment_eardrum_esp.html

    

85 Azaldu zer bi zentzumen dauden belarrian.
 

86 Argi zuriaren deskonposizioaren bidez azaltzen da ostadarraren fenomenoa. 
Launaka jarrita, bilatu ostadarrari buruzko istorioak eta kondairak. Gero, antzeztu 
haietako batzuk ikasgelan, musikaz lagunduta. 

   

87 Basamortuko tuaregek arropa iluna janzten dute, egunez bero gutxiago izateko. 
Azaldu zergatia.    
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten 
eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak egin dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, honako egitura hauek erabiliko 
dira. Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 76, 77 eta 84

Orri birakaria 80, 81 eta 84

Hiru minutuko etena 78, 79, 80, 81, 82 
eta 83

Arkatzak erdira 83 eta 85

Hitzen jolasa 78 eta 79

Binakako lana 76, 79 eta 86

Lankidetza egitura espezifikoak Orrialdeak

Zenbakia 83

Zenbaki berdinak elkarrekin 85

Bat guztiongatik 86

Lauko kontzeptuen mapa 85

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea definitzen duen zer den argia eta ea badakien energia mota bat dela.

b.1 Ea bereizten dituen argi iturri naturalak eta artifizialak. 

c.1 Ea badakien zer ezaugarri dituen argiaren hedapenak.

d.1 Ea bereizten dituen gorputz gardenak, zeharrargiak eta opakuak.

e.1 Ea ulertzen duen zer den argiaren islapena eta ea lotzen duen koloreak ikustearekin.

f.1 Ea badakien zer erreakzio dituzten gorputzek argia xurgatzeko fenomenoa dela eta.

g.1 Ea azaltzen duen argiaren errefrakzioarekin lotutako fenomenoren bat.

h.1 Ea ulertzen duen zer den soinua eta nola sortzen den.

h.2 Ea badakien soinua energia mota bat dela.

i.1 Ea badakien zer ezaugarri dituen soinuaren hedapenak.

j.1 Ea bereizten dituen soinuaren ezaugarriak: intentsitatea edo bolumena, tonua eta tinbrea.

k.1 Ea bereizten dituen soinua eta zarata.

l.1 Ea badakien zer arazo sortzen diren kutsadura akustikoaren ondorioz.

GUZTIRA
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EDUKIAK

• Elektrizitatea. 

• Karga elektrikoa: gorputz positiboa, gorputz negatiboa, 
gorputz neutroa.

• Korronte elektrikoa. Material eroaleak eta material 
isolatzaileak.

• Elektrizitatearen efektuak: beroa, argia, irudiak eta 
soinua, magnetismoa eta mugimendua.

• Zirkuitu elektrikoak. Osagaiak eta adierazpena. 
Ikur elektrikoak.

• Etxeko pila bat egitea.

• Magnetismoa. Imanak eta eremu magnetikoa. 
Lurraren magnetismoa.

• Elektromagnetismoa. Elektroimana eta alternadorea. 
Elektroiman bat egitea.

• Kausak eta efektuak erlazionatzea.

• Infografia.

• Pilek eragindako kutsadura.

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak
Elektrizitatea zer den jakitea. a  Ea ulertzen duen zer den karga elektrikoa.

b  Ea azaltzen duen zer den korronte elektrikoa.

c  Ea bereizten dituen material eroaleak eta 
isolatzaileak.

d  Ea badakien energia elektrikoa gaizki erabiltzeak 
dituen arrisku batzuen berri.

Elektrizitateak zer efektu dituen jakitea. e  Ea badakien zer erabilera dituen energia 
elektrikoak, beste energia mota batzuk lortzeko.

Zirkuitu elektrikoak zer diren eta zer osagai dituzten jakitea. f  Ea azaltzen duen zer diren zirkuitu elektrikoak eta 
zertarako erabiltzen diren.

g  Ea badakien zer oinarrizko osagai dituzten zirkuitu 
elektrikoek.

Magnetismoa eta eremu magnetikoak zer diren jakitea. h  Ea azaltzen duen zer den eremu magnetikoa.

i  Ea badakien zer diren imanak eta ea bereizten 
dituen imanen poloak.

j  Ea badakien zer eragin dituen Lurraren 
magnetismoak.

Elektromagnetismoa zer den eta zer erabilera praktiko dituen jakitea. k  Ea azaltzen duen elektrizitatearen eta 
magnetismoaren arteko lotura.

l  Ea badakien nola funtzionatzen duten elektroimanek.

m  Ea badakien nola funtzionatzen duten alternadoreek.

6. unitatea. Elektrizitatea eta magnetismoa
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazleak Or. EI

Ea osatzen dituen elektrizitatearekin lotutako esaldiak. 90-91 a  b  
c  d  

e

 Ea erlazionatzen dituen zenbait animaliak karranpak emateko duten gaitasuna eta 
elektrizitate horren helburu terapeutikoak. 

88-89 a  b

Ea bereizten dituen elektrizitatearen material eroaleak eta isolatzaileak. 90-91 c

Ea identifikatzen dituen zirkuitu elektrikoak eta haien elementuak. 92-93 f  g

 Ea bereizten eta izendatzen dituen imanen poloak eta efektuak, irudiei edo argazkiei 
erreparatuta.

94-95 i

Ea erabiltzen dituen ikasitakoak, elektroiman bat egiteko. 96 k  l

Ea egiten dituen zirkuitu elektrikoen adierazpen grafikoak. 92-93 f  g

 Ea azaltzen duen zer den infografia bat eta ea aintzat hartzen duen haren 
erabilgarritasuna.

98 d

 Ea elektrizitatearen eta magnetismoaren arteko erlazioa zehazten duen, irudiei edo 
argazkiei erreparatuta.

94-95 k  l  
m

  Ea elektrizitateari buruzko ezagutzak hautatzen dituen eta ea eskema batean 
antolatzen dituen.

97 a  b  
c  d  

e

 Ea kausen eta efektuen arteko erlazioak bilatzen dituen, edukiak buruz ikasteko. 97 e  f  
h  i  
j  k  
l  m

Ea hautatzen duen esperimentu bat egiteko behar duen materiala. 96 g

Ea erakusten duen gaitasuna zenbait kontzepturen ikerketarako. 98 e  k  
l  m

Ea aintzat hartzen duen pilen eragin kutsatzailea eta ea argudiatzen duen haiek 
behar bezala baztertzeko premia.

98 d  g

 Ea jokabide egokiak proposatzen dituen, jarrera oldarkorren aurrean. 88-89 d
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

88-89 Uretako zenbait animaliak beste modu batean erabiltzen dute elektrizitatea. Ikertu 
zer diren lumineszentzia eta organo lumineszenteak. Gero, egin fitxa bat horietako 
animalia baten ezaugarriekin.

  

Break dance delakoa musika eta dantza mota bat da, eta batzuetan, dantzariek 
karranpa bat jaso dutela dirudi. Lau ikasleko taldetan jarrita, bilatu musika estilo 
horretako abestiak eta koreografiak, eta erakutsi ikasgelan. 

   

90-91 Elektrizitate hitzaren jatorria grezierako elektron da, anbar esan nahi duena. Zer 
lotura izan dezake harri horrek elektrizitatearekin? Bilatu Interneten nor izan zen 
Tales Miletokoa, elektrizitatearen aitatzat hartua, eta azaldu lotura hori zure hitzekin.

   

92-93 Bilatu Interneten Plinio Zaharra naturalista erromatarrari buruzko informazioa, 
bai eta Magnes artzainaren kondairari buruzkoa ere. Gero, azaldu zer lotura duen 
magnetismoaren propietateekin.  

  

94-95 Lurraren magnetismoa eta orientazioa loturik dauden kontzeptuak dira. Gizakiak 
iparrorratza eta GPSa asmatu ditu orientatzeko; baina beste zenbait animaliak, 
hala nola usoek, orientatzeko sen harrigarria dute. 
Zenbait teoriaren arabera, sen hori magnetikoa da. Irakurri webgune honetako 
artikulua, eta eman zure iritzia.  
http://colombo.webgarden.es/menu/la-orientacion-de-las-palomas-2

   

96 Lauko taldetan bilduta, bilatu Hans Christian Orsted-i buruzko informazioa, eta ikusi 
nola aurkitu zuen elektromagnetismoa. Egin esperimentu bera, elektroiman bat eta 
iparrorratz bat erabiliz.

    

97 Bilatu Mary Shelley idazleari eta haren Frankenstein edo Prometeo modernoa eleberri 
ospetsuari buruzko informazioa. Azaldu zer lotura duen elektrizitatearen fenomeno 
fisikoarekin.

 

98 Launaka jarrita, egin zenbait kartel, pilen eta haien birziklapenari buruzko 
informazioa emateko. Birziklatutako materiala erabiliz, egin pilak jasotzeko 
edukiontziak, ikastetxean erabiltzen dituzuen pila guztiak jasotzeko. Beteta 
daudenean, eraman tratamendu zentroetara.

   

99 Ikertu nola erabiltzen den teknologia hibridoa ibilgailu motordunetan, eta zer lotura 
duen horrek elektrizitatearekin eta erregai fosilen kontsumoarekin.    
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten 
eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak egin dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, honako egitura hauek erabiliko 
dira. Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 88, 89 eta 98

1-2-4 97

Orri birakaria 88, 91, 93 eta 96

Hiru minutuko etena 90, 91, 92, 93, 94 
eta 95

Arkatzak erdira 98

Hitzen jolasa 94 eta 95

Binakako lana 93 eta 95

Lankidetza egitura espezifikoak Orrialdeak

Zenbakia 97

Zenbaki berdinak elkarrekin 95

Bat guztiongatik 98

Lauko kontzeptu mapa 97

Galderen katea 99

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea ulertzen duen zer den karga elektrikoa.

b.1 Ea azaltzen duen zer den korronte elektrikoa.

c.1 Ea bereizten dituen material eroaleak eta isolatzaileak.

d.1 Ea badakien energia elektrikoa gaizki erabiltzeak dituen arrisku batzuen berri.

e.1 Ea badakien zer erabilera dituen energia elektrikoak, beste energia mota batzuk 
lortzeko.

f.1 Ea azaltzen duen zer diren zirkuitu elektrikoak eta zertarako erabiltzen diren.

g.1 Ea badakien zer oinarrizko osagai dituzten zirkuitu elektrikoek.

h.1 Ea azaltzen duen zer den eremu magnetikoa.

i.1 Ea badakien zer diren imanak eta ea bereizten dituen imanen poloak.

j.1 Ea badakien zer eragin dituen Lurraren magnetismoak.

k.1 Ea azaltzen duen elektrizitatearen eta magnetismoaren arteko lotura.

l.1 Ea badakien nola funtzionatzen duten elektroimanek.

m.1 Ea badakien nola funtzionatzen duten alternadoreek.

GUZTIRA
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HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Makinak zer diren jakitea eta funtzionatzeko zer energia mota 
erabiltzen duten identifikatzea.

a  Ea azaltzen duen zer diren makinak.

b  Ea badakien zertarako erabiltzen diren makinak.

c  Ea identifikatzen duen makina jakin batek 
funtzionatzeko erabiltzen duen energia iturria.

Makina sinpleak zer-nolakoak diren jakitea. d  Ea bereizten dituen makina sinpleak eta konplexuak.

e  Ea identifikatzen dituen makina sinple 
ezagunenak: palanka, txirrika eta plano inklinatua.

f  Ea bereizten dituen lehen mailako, bigarren 
mailako eta hirugarren mailako palankak.

Makina konplexuak zer-nolakoak diren jakitea. g  Ea bereizten dituen makina, operadorea eta 
mekanismoa.

h  Ea badakien zer funtzio nagusi dituzten engranajeek.

Makinekin lan egiteak zer-nolako garrantzia duen eta zer arrisku 
dakartzan jabetzea.

i  Ea bereizten dituen artisau ekoizpena eta 
industria ekoizpena.

j  Ea jabetzen den zeinen garrantzitsua den 
segurtasun arauak betetzea, makinak erabiltzean.

Zenbait esparrutan zer aurrerapen zientifiko eta teknologiko egin diren 
jakitea.

k  Ea ematen dituen zenbait esparrutako aurrerapen 
zientifikoen eta teknologikoen adibideak.

l  Ea jabetzen den aurrerapena ez dela berdina 
mundu osoan.

Ohartzea aurrerabidea ez dela berdina mundu osoan eta garapenak 
ingurumena kalte dezakeela.

m  Ea ematen dituen ingurumena kaltetzen duten 
aurrerapen batzuen adibideak. 

7. unitatea. Makinak eta aurrerapen
teknikoak

EDUKIAK

• Makinak: kontzeptua. Makinak gure eguneroko 
bizimoduan.

• Energia eta makinak: eskuzkoak, termikoak, 
jariakinenak eta elektrikoak.

• Makina sinpleak: palanka, txirrika, plano inklinatua, 
ziria eta torlojua. Palanka motak.

• Makina konplexuak: operadore energetikoak eta 
mekanikoak. Engranajeak. Makina konplexu bat 
aztertzea: bizikleta.

• Artisau ekoizpena eta industria ekoizpena.

• Makinen erabilera arduratsua.

• Aurrerapen zientifikoak eta teknologikoak.

• Teknologia, gizartea eta ingurumena.

• Eraikuntza baten erresistentzia neurtzea.

• Asmakuntzen inguruan ikertzea.
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazleak Or. EI

 
Ea makinen historiari buruz dakizkienak adierazten dituen, testu labur batean. 102-103 a  b

 
Ea alderatzen dituen artisau ekoizpena eta industria ekoizpena. 108-109 i

 
Ea argi adierazten dituen makinen erabilgarritasunari buruz dakizkienak. 100-101 a  b

Ea lotzen dituen makinak dagokien energia iturriarekin. 102-103 c

  
Ea makina sinpleei buruz dakizkienak erabiltzen dituen, eguneroko egoerei 
irtenbidea aurkitzeko.

104-105 d  e  
f

 
Ea makina konplexuetako operadoreei buruz dakizkienak erabiltzen dituen, 
eguneroko egoerei irtenbidea aurkitzeko.

106-107 g  h

Ea azaltzen dituen aurrerapen zientifikoen eta teknologikoen garrantzia eta premia. 110-111 k

 
Ea konponbide prebentiboak proposatzen dituen, substantzia kutsakorrak gutxiago 
erabiltzeko eta energia gehiegi ez xahutzeko.

110-111

Ea hainbat materialen erresistentzia eta beste propietate batzuk neurtzen dituen. 112 d  e  
g

 
Ea makina sinpleei buruzko informazioa bilatzen duen, zenbait webgunetan. 104-105 d  e  

f

Ea asmakuntzen erabilgarritasuna azaltzen duen, bizitza errazten diguten aldetik. 114 k  l

Ea argazkiak eta marrazkiak erabiltzen dituen, eskemak osatzeko. 113 b  c  
d  e  
f  g  
k  l

  
Ea egiten duen asmakuntzei eta asmatzaileei buruzko horma irudi bat, beharrezko 
informazioa bildu eta gero.

114 k

 
Ea dakizkienak erabiltzen dituen, makina konplexu baten osagaiak deskribatzeko. 106-107 g  h

  
Ea makinei buruz dakizkienak hautatzen dituen eta ea eskema batean antolatzen 
dituen.

113 b  c  
d  e  
f  g  
k  l

 
Ea makinen eta gailuen erabilera arduratsuaren garrantzia balioesten duen. 108-109 j

 
Ea hautatzen dituen beharrezko materialak eta piezak, eraikuntza sinple bat egiteko. 112 b  g  

h

 
Ea hartutako erabakiak arrazoitzen dituen, bere asmakizuna egitean. 114 j  k

 
Ea azaltzen duen gainerakoen sentimenduak errespetatzearen garrantzia. 100-101 l  m



7. unitatea. Makinak eta aurrerapen teknikoak

188  Proposamen didaktikoa 

ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

100-101 Launaka jarrita, bilatu Leonardo da Vinciri eta haren asmakuntzei buruzko 
informazioa. Talde bakoitzak aukera dezala hark asmatutako makina bat eta egin 
dezala ikasgelan ikusgai jartzeko fitxa bat, marrazki eta guzti. 

   

Zer-nolako robota beharko zenuke eskolan lasaiago ibiltzeko? Egin marrazki bat, 
robot horren funtzioak azaltzeko.    

102-103 Bilatu automata terminoaren definizioari eta historiari buruzko informazioa. Jarri 
lauko taldetan eta talde bakoitzak aukera dezala hauetako automata bat: Prometeo, 
Pigmalion eta Galatea, Argonauta, Talos eta Golem. Bilatu pertsonaia mitologiko 
horien inguruko informazioa, eta asmatu haiei buruzko istorio labur bat. Amaitzeko, 
antzeztu ikasgelan.  

 

   

104-105 Lau ikasleko taldetan, sartu Interneteko esteka honetan, eta begiratu makina 
sinpleen bi proiektuei. Aukeratu bietako bat, eta, gero, egin maketa ikasgelan:
http://educaciontecnologicachb.weebly.com/proyecto-nordm-5-4ordm-
baacutesicos.html

  

106-107 Launaka jarrita, eraiki neurri bereko nahiz desberdineko engranajeak. Horretarako, 
egin nukleoak plastilinaz eta hortzak makarroiz. Egiaztatu engranajeen teoria 
eraikuntza horiekin.

   

108-109 Ikastetxean lan egiten duten zenbait profesionalek babes motaren bat erabiltzen 
dute segurtasunez aritzeko; adibidez, atezainek, sukaldariek eta lorezainek. Aztertu 
zer babes mota erabiltzen dituzten, eta egin horien guztien zerrenda bat 
koadernoan. Pentsatu zer ondorio izan ditzakeen babes horiek ez erabiltzeak, 
istripuren bat edo ezbeharren bat gertatuz gero.

 

110-111 Bilatu XX. mende hasierako, Errepublikaren garaiko eta Espainiako Gerra Zibila 
gertatu ondorengo ikastetxeen irudiak, bai eta haien inguruko informazioa ere. Gero, 
azaldu, kronograma baten bidez, nola aldatu diren eskolako materialak eta altzariak.

 

  

112 Lauko taldetan jarrita, sartu Interneteko esteka honetan, eta saiatu paperezko zubi 
bat egiten, ahalik eta erresistentzia handienarekin. 
http://www.tryscience.org/es/experiments/experiments_paperbridge_
athome.html

   

113 Gure gorputz adarrek palanken antzera funtzionatzen dute. Bilatu baieztapen horren 
inguruko informazioa, ondoren, marraztu giza gorputza, eta adierazi zer atalekin 
egiten dugun palankaren funtzioa.

 

114 Bilatu Espainian egindako asmakuntzei buruzko informazioa. Taldeek aukera dezatela 
bana, presta dezatela fitxa bat eta, gero, osa dezatela horma irudi bat ikasgelan fitxa 
guztiekin. 

   

Diseinatu asmakuntza bat, eta azaldu zertarako balio duen. Gero, erantzun honako 
galdera hauei: Zenbat diru beharko zenuke zure asmakuntza ekoizteko? Zer eragin 
izango luke? Zenbateko mozkinak emango lituzke? Zure ustez, merezi al du zure 
asmakuntza eraikitzeak? Non salduko zenuke? Nork lagunduko lizuke?

    

115 Ikusi Charles Chaplinen Garai modernoak filma, eta hitz egin teknologiak gure 
bizimoduan duen eraginaz. 
Taldeka, aukeratu filmeko irudi bat, bilatu musika egokia, eta antzeztu ikasgelan.
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten 
eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak egin dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, honako egitura hauek erabiliko 
dira. Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 100, 101, 106, 107 
eta 114

1-2-4 114

Orri birakaria 103, 105 eta 112

Orri birakaria, binaka 109

Hiru minutuko etena 102, 103, 104, 105, 
108, 109, 110 eta 111

Arkatzak erdira 107, 111 eta 113

Hitzen jolasa 110 eta 111

Substantzia 102 eta 103

Lankidetza egitura espezifikoak Orrialdeak

Zenbakia 105 eta 113

Zenbaki berdinak elkarrekin 109

Bat guztiongatik 114

Lauko kontzeptuen mapa 113

Hobe elkarrekin 100

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea azaltzen duen zer diren makinak.

b.1 Ea badakien zertarako erabiltzen diren makinak.

c.1 Ea identifikatzen duen makina jakin batek funtzionatzeko erabiltzen duen energia iturria.

d.1 Ea bereizten dituen makina sinpleak eta konplexuak.

e.1 Ea identifikatzen dituen makina sinple ezagunenak: palanka, txirrika eta plano inklinatua.

f.1 Ea bereizten dituen lehen mailako, bigarren mailako eta hirugarren mailako palankak.

g.1 Ea bereizten dituen makina, operadorea eta mekanismoa.

h.1 Ea badakien zer funtzio nagusi dituzten engranajeek.

i.1 Ea bereizten dituen artisau ekoizpena eta industria ekoizpena.

j.1 Ea jabetzen den zeinen garrantzitsua den segurtasun arauak betetzea, makinak erabiltzean.

k.1 Ea ematen dituen zenbait esparrutako aurrerapen zientifikoen eta teknologikoen adibideak.

l.1 Ea jabetzen den aurrerapena ez dela berdina mundu osoan. 

m.1 Ea ematen dituen ingurumena kaltetzen duten aurrerapen batzuen adibideak. 

GUZTIRA
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EDUKIAK

• Espainiako erliebea: Iberiar goi ordokia, mendikateak,  
sakonuneak, kostaldeak eta uharteak.

• Espainiako klimak: klima ozeanikoa, mendiko klima, 
klima subtropikala eta klima mediterraneoa.

• Espainiako landaredia: klima ozeanikoko, klima 
mediterraneoko, mendiko klimako eta klima 
subtropikaleko landaredia.

• Espainiako ibaiak: isurialde kantauriarra, isurialde 
atlantikoa, isurialde mediterraneoa, Kanariar 
uharteetako ibaiak eta Balear uharteetako ibaiak.

• Espainiako mapa fisikoa.

• Klimagrama.

• Konparazio taulak.

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Espainiako erliebearen elementu nagusiak zein diren jakitea. a  Ea identifikatzen dituen Espainiako erliebearen 
elementu nagusiak.

b  Ea badakien nolakoa den artxipelagoen erliebea.

Espainiako klimak identifikatzea. c  Ea badakien zer ezaugarri nagusi dituzten klima 
mediterraneoak, ozeanikoak, mendikoak eta 
subtropikalak.

Klima mota bakoitza dagokion landaredi bereizgarriarekin lotzea. d  Ea lotzen duen klima bakoitza dagokion 
landaredi bereizgarriarekin.

Espainiako isurialde hidrografikoak eta haietako ibai garrantzitsuenak 
zein diren jakitea.

e  Ea bereizten dituen isurialde kantauriarra, 
atlantikoa eta mediterraneoa.

f  Ea badakien zein diren Penintsulako ibai 
garrantzitsuenak eta ea kokatzen dituen.

g  Ea badakien zer ezaugarri nagusi dituzten 
artxipelagoetako ibaiek.

Mapa fisikoak erabiltzen ikastea. h  Ea identifikatzen dituen mapetan Espainiako 
erliebeari, klimari eta ibaiei dagozkien alderdiak.

Klimagramak interpretatzen ikastea. i  Ea badakien klimagramak interpretatzen eta 
egiten. 

8. unitatea. Espainiako erliebea, klima 
 eta ibaiak
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazleak Or. EI

 Ea bere iritzi eta esperientzia pertsonalak adierazten dituen, argi eta koherentziaz. 116-117

 Ea zehaztasunez erabiltzen duen landare espezieekin lotutako lexiko espezifikoa. 122-123 d

 Ea jasotzen dituen, taula batean, klima moten antzekotasunak eta aldeak. 120-121 c  d

 Ea datuak ondorioztatzen dituen, klimagrama bateko informazioari begiratuta. 126 i

Ea kalkulu errazak egiten dituen, eremu edo leku bateko batez besteko tenperatura 
eta prezipitazioak jakiteko.

126 i

 Ea deskribatzen dituen gizakiok paisaian eragindako aldaketak. 116-117 a  b

  Ea Espainiako erliebearen elementu nagusiei buruz dakizkienak erabiltzen dituen, 
eguneroko egoerei irtenbidea aurkitzeko.

118-119 a  b  
h

  Ea Espainiako klimei buruz dakizkienak erabiltzen dituen eguneroko bizitzan. 120-121 c  d  
h

 Ea lotzen duen klima mota bakoitza dagokion landaredi bereizgarriarekin. 122-123 d

 Ea lotzen dituen Espainiako ibaiak dagozkien isurialdeekin, ezaugarriak kontuan 
hartuta.

124-125 e  f  
g  h

 Ea ezagutza informatikoak erabiltzen dituen, Interneten informazioa bilatzeko. 128 a  b  
c  e  

 Ea Espainiako zenbait leku mapan kokatzen dituen. 128 h

 Ea mapa batean adierazten dituen Espainiako hiru isurialdeak eta ibai nagusiak. 124-125 e  h

 Ea mapa batean adierazten dituen Espainiako erliebeko elementuetako batzuk. 118-119 a  b  
h

  Ea Espainiako geografia fisikoari buruz dakizkienak aukeratzen dituen eta ea eskema 
batean antolatzen dituen.

127 a  b  
c  d  
f  g

Ea konparazio taulak erabiltzen dituen, ikasketarako baliabide gisa. 127 i

  Ea justifikatzen dituen aukera pertsonalak egin beharreko egoeretan hartutako 
erabakiak.

128
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

114-115 Espainia ezaguna da turista askok aukeratzen dutelako atseden hartzeko eta udako 
oporrak igarotzeko. Azaldu klimaren eta erliebearen zer ezaugarrik eragin dezaketen 
hori. 

 

Bilatu Espainiaren basamortutze prozesuari buruzko informazioa. Azaldu, hemendik 
denbora gutxira, zer eremu geografikotan ezin izango duen joan katagorri batek 
zuhaitz batetik bestera. 

 

Aukeratu zure ingurune hurbileko paisaiako zenbait leku (zelaiak, parkeak, bideak, 
mendiak, eta abar), eta atera argazkiak. Hala, eskolan landutako paisaiak grafikoki 
adieraziko dituzue. 

 

116-117 Interneteko esteka honetan, Iberiar penintsularen formazio geologikoa nola gertatu 
zen ikus daiteke: http://www.youtube.com/watch?v=DpQJ8Rkx4W4. Launaka 
jarrita, egin prozesu horren maketak plastilinaz eta pinturaz, eta jarri ikusgai 
ikasgelan.

 

 

118-119 Taldeka, jo Interneteko esteka honetara, aukeratu bi makina sinpleen proiektuetako 
bat, eta eraiki maketa ikasgelan. 
http://educaciontecnologicachb.weebly.com/proyecto-nordm-5-4ordm-
baacutesicos.html 

 

120-121 Eguzki erradiazioak klima baldintzatzen du. Bilatu fenomeno horri buruzko 
informazioa, eta, gero, sartu Espainiako Meteorologia Agentziaren webgunean 
(www.aemet.es). Zerbitzu klimatikoak - Datu klimatologikoak atalean, egin klik 
Erradiazioaren atlasa botoian, inprimatu irudia, itsatsi koadernoan, eta azaldu.  

 

122-123 Adierazi non pasatzen dituzun udako oporrak, eta bilatu hango landarediari buruzko 
informazioa. Fitxa batean, idatzi eremu horren eta bertako landarediaren datuak, 
egin marrazki bat edo itsatsi argazkiak, eta jarri ikusgai ikasgelan.  

 

124-125 Aztertu zer den tanta hotza, eta adierazi dagokion ikasliburuko mapan non gertatu 
ohi den fenomeno hori. 

126 Lau ikasleko taldetan bilduta, bilatu klimari buruzko esaera zaharrak, eta asmatu 
abesti baten hitzak.   

127 Gogoan al duzu nola funtzionatzen duen iparrorratz batek? Azaldu zer diren 
magnetismoa eta Lurreko orientazioa. Gero, bilatu gai horien inguruko informazioa, 
eta egin zeure iparrorratza. 

  

Ikertu zer den haize arrosa bat, eta saiatu eskuratutako informazioa iparrorratzaren 
erabilerarekin erlazionatzen.    

Marraztu plano bat, eta adierazi non dagoen zure etxea, ikastetxea, zure aitona-
amonen etxea eta zuretzat garrantzitsuak diren beste toki batzuk; adibidez, eskolaz 
kanpoko jarduerak egitera joaten zaren lekua, liburutegia… Gero, adierazi 
koordenatu geografikoak, hau da, iparraldea, hegoaldea, ekialdea eta mendebaldea.

128 Idatzi zerrenda batean zer elementu geografiko ikusiko zenituzkeen, zure herritik 
Granadaraino bidaian joango bazina. 
Aztertu zer garraiobide erabil daitezkeen bidaia hori egiteko, eta erreparatu prezioari, 
ordutegiari, bidaiaren iraupenari, eta joateko nahiz etortzeko bidean dauden geltokiei.

 

129 Bilatu zein diren Iberiar penintsulako isurialdeetako ibai nagusien ibaiadarrak. Bildu 
informazioa, eta egin zerrenda bat.   
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten 
eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak egin dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, honako egitura hauek erabiliko 
dira. Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea identifikatzen dituen Iberiar goi ordokiaren ezaugarriak eta atalak.

a.2 Ea badakien zein diren mendikate nagusiak.

a.3 Ea identifikatzen dituen Iberiar penintsulako sakonuneak.

b.1 Ea badakien nolakoa den artxipelagoen erliebea.

c.1 Ea badakien zer ezaugarri nagusi dituzten klima mediterraneoak, ozeanikoak,
mendikoak eta subtropikalak.

d.1 Ea lotzen duen klima bakoitza dagokion landaredi bereizgarriarekin.

e.1 Ea bereizten dituen isurialde kantauriarra, atlantikoa eta mediterraneoa.

f.1 Ea badakien zein diren Penintsulako ibai garrantzitsuenak eta ea kokatzen dituen.

g.1 Ea badakien zer ezaugarri nagusi dituzten artxipelagoetako ibaiek. 

h.1 Ea identifikatzen dituen mapetan Espainiako erliebeari, klimari eta ibaiei dagozkien 
alderdiak.

i.1 Ea badakien klimagramak interpretatzen eta egiten. 

GUZTIRA

Oinarrizko lankidetza 
egiturak

Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 116, 117, 118, 
119, 120, 121

1-2-4 128

Orri birakaria 119, 121, 132

Orri birakaria, bikoteka 126

Hiru minutuko etena 122, 123, 124, 
125, 126, 132

Arkatzak erdira 127

Hitzen jolasa 120, 121, 132

Substantzia 127

Binakako lana 123, 125

Lankidetza egitura 
espezifikoak

Orrialdeak

Zenbakia 121

Bat guztiongatik 128

Lauko kontzeptuen mapa 127

Hobe elkarrekin 116

Lankidetza teknikak Orrialdeak

Ikerketa taldeak 132
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EDUKIAK

• Espainiako biztanleriaren hazkundea. Hazkunde 
naturala eta hazkunde erreala.

• Espainiako biztanleriaren ezaugarriak.

• Espainiako biztanleriaren banaketa.

• Espainiako ekonomia: produkzio sektoreak. 
Tertziarizazioa.

• Espainiako erakundeak: Erregea; botere exekutiboa, 
legegilea eta judiziala. 

• Parte hartze demokratikoa. Espainiako 
Konstituzioa.

• Espainiako lurraldea eta mugak.

• Udalerriak, probintziak eta autonomia erkidegoak

• Sektore grafikoak aztertzea.

• Ahozko azalpen bat prestatzea eta egitea.

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Espainiako biztanleria nolakoa den jakitea. a  Ea badakien nolakoa izan den Espainiako 
biztanleriaren bilakaera.

b  Ea aztertzen dituen Espainiako biztanleriaren 
ezaugarriak: sexua, adina, jatorria eta jarduera 
ekonomikoa.

c  Ea badakien nola dagoen banatuta Espainiako 
biztanleria.

Espainiako ekonomia nolakoa den jakitea. d  Ea labur azaltzen duen zer-nolako bilakaera izan 
duen Espainiako ekonomiak azken mendean.

e  Ea jabetzen den zeinen garrantzitsuak diren 
Espainian produkzio sektore guztiak.

Espainiako antolaketa politikoa ulertzea. f  Ea azaltzen duen Espainiako Konstituzioaren 
garrantzia.

g  Ea badakien botere banaketaren berri eta nola 
dagoen antolatuta boterea Espainian.

h  Ea badakien zer adierazten duen monarkia 
parlamentarioa izateak.

Espainiako lurralde banaketa nolakoa den jakitea. i  Ea bereizten dituen Espainiako mugak eta 
lurraldea.

j  Ea bereizten dituen Espainiako lurralde 
banaketak.

Grafikoak interpretatzen ikastea. k  Ea aztertzen dituen ekonomiari edo biztanleriari 
buruzko datuak ematen dituzten sektore grafikoak.

9. unitatea. Espainiako biztanleria 
 eta antolaketa politikoa
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazleak Or. EI

  Ea gai zehatzei buruzko aurkezpenak egiten dituen, ahoz. 145

Ea biztanleria baten hazkundea (positiboa edo negatiboa) kalkulatzen duen, hura 
zehazten duten ezaugarriak kontuan hartuta.

136-137 b

  Ea bereizten dituen ekoizpen sektore bakoitzeko jarduera nagusiak. 138-139 b  d  
e

   Ea sektore grafikoak interpretatzen dituen, bere ezagutzak erabiliz. 144 k

  Ea testu prozesadorea erabiltzen duen, taula bat egiteko eta datuak sailkatzeko.  146 k

   Ea jabetzen den demografiak geografiaren barnean duen garrantziaz. 134-135 a  b  
c  d  

e

  Ea bereizten dituen Espainiako biztanleriaren elementu bereizgarriak. 136-137 a  b  
c  d  

e

  Ea badakien zein diren Espainiako Estatuko erakunde nagusiak. 140-141 f  g  
h

  Ea ulertzen duen hauteskunde demokratikoen garrantzia. 140-141 f  g

  Ea badakien zein diren Espainiako Estatuko lurraldeak eta haien mugak. 142-143 i  j

   Ea bereizten dituen familia bateko kideen eginbeharren arteko aldeak. 146

  Ea horma irudi batean jasotzen dituen Espainiako Estatuko lurraldeak eta mugak. 142-143 i  j

  Ea ondorioak ateratzen dituen sektore grafiko bateko informaziotik. 144

   Ea Espainiako biztanleriari eta antolaketa politikoari buruzko edukiak hautatzen eta 
eskema batean antolatzen dituen.

145 a  b  
c  e  
f  g  
h  i  

 Ea gertaera jakin baten zenbait ondorio zehazten dituen. 138-139

  Ea iritzi pertsonalak justifikatzen dituen. 146

  Ea balioesten dituen gainerakoen sormen gaitasunak. 134-135
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

134-135 Irudian, zenbait alderdi politikoren hauteskundeetarako hautagaien iragarki kartelak 
ageri dira. Jo Interneteko esteka honetara, eta adierazi Espainiako mapa batean nola 
dauden banatuta alderdiak probintziatan eta autonomia erkidegotan. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Partidos_pol%C3%ADticos_de_
Espa%C3%B1a

   

134-135 Bilatu irudian Espainiako banderaren ondoan ageri den banderari buruzko 
informazioa, eta bildu ezaugarri nagusiak fitxa batean. 
Egin 4-6 ikasleko taldeak, eta diseinatu bandera bat, zuen ikastalderako, zuen 
ezaugarri bereizgarriak adieraziz. Erreferentziatzat zuen udalerriko armarria erabil 
dezakezue, edota ikastetxearena, baldin badu. 

  

136-137 Irakaslearen eta ikasketaburuaren laguntzaz, egin ikastetxeko ikasleen naziotasunen 
zerrenda. Bilatu herrialde horietako banderak, eta itsatsi munduko mapa batean, 
txintxetak erabiliz. Gero, kalkulatu ikasle guztien zer ehuneko dagokion naziotasun 
bakoitzari.

   

138-139 Egin ikerketa zure herrian lana eskaintzen duten enpresei buruz, eta sailkatu lan 
eskaintzak ekonomia sektoreka.  
Denon artean, pentsatu zer lan eskaintza egin daitezkeen zuen herrian jende gutxien 
enplegatzen duen sektorean. 

  

140-141 Egin 4-6 ikasleko taldeak, eta eratu alderdi politiko bat, ikasgelarako eta 
ikastetxerako hobekuntzak proposatzeko. Pentsatu izena, bandera, goiburua eta 
ereserkia; eta idatzi ikastetxean hobekuntzak lortzeko neurrien zerrenda. Gero, 
aurkeztu ikasgelan. 

  

  

141 Ikertu zer den diktadura bat. Egin gogoeta, estatu demokratiko bat eta diktadura bat 
zertan diren desberdinak aztertzeko, eta adierazi zer-nolako eragina duen eredu 
horietako bakoitzak biztanleriarengan. 

  

142-143 Badira herriak baino biztanlegune txikiagoak. Idatzi www.wikipedia.org 

webguneko bilatzailean “entidad singular de población”, eta egin biztanlegune 
berezien sailkapenaren kopiak, ikasle guztiei emateko. Gero, adierazi horma irudi 
batean biztanlegune bakoitzaren ezaugarriak. 

  

144 Ikastetxeko ikasleen naziotasunari buruzko datuen ehunekoak oinarritzat hartuta, 
egin sektore grafiko bat.   

145 Zenbait taldetan, egin proposamen bat Lehen Hezkuntzaren amaierako bidaiarako. 
Aurkeztu ikasgelan, eta eman botoa gogokoen duzuenari.   

146 Eskola familia handi bat bezalakoa da zuentzat, bederatzi urte egin baitituzue 
elkarrekin. Hurrengo ikasturtean, beste etapa batean hasiko zarete: DBHn. 
Zerrendatu Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan izan dituzuen irakasle guztien 
izenak, eta idatzi gutun labur bat, esker ona adierazteko. Eman irakasleei ikasturtea 
amaitu baino lehen.

   

147 Espainia estatu demokratiko bat da. Idatzi testu labur bat, demokrazia kontzeptua 
eta haren historia azalduz.   
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten 
eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak egin dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, honako egitura hauek erabiliko 
dira. Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena. 

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 134, 135, 138, 139, 
142, 143 eta 146

1-2-4 146

Orri birakaria 141

Hiru minutuko etena 136, 137, 140, 141 
eta 144

Arkatzak erdira 143

Hitzen jolasa 140 eta 141

Substantzia 138 eta 139

Binakako lana 137, 139, 144 eta 
145

Lankidetza egitura espezifikoak Orrialdeak

Zenbakia 143

Zenbaki berdinak elkarrekin 145

Bat guztiongatik 146

Lauko kontzeptuen mapa 145

Hobe elkarrekin 134

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea badakien nolakoa izan den Espainiako biztanleriaren bilakaera.

b.1 Ea aztertzen dituen Espainiako biztanleriaren ezaugarriak: sexua, adina, jatorria eta 
jarduera ekonomikoa.

c.1 Ea badakien nola dagoen banatuta Espainiako biztanleria.

d.1 Ea labur azaltzen duen zer-nolako bilakaera izan duen Espainiako ekonomiak azken 
mendean.

e.1 Ea jabetzen den zeinen garrantzitsuak diren Espainian produkzio sektore guztiak.

f.1 Ea azaltzen duen Espainiako Konstituzioaren garrantzia.

g.1 Ea badakien botere banaketaren berri eta nola dagoen antolatuta boterea Espainian.

h.1 Ea badakien zer adierazten duen monarkia parlamentarioa izateak.

i.1 Ea bereizten dituen Espainiako mugak eta lurraldea.

j.1 Ea bereizten dituen Espainiako lurralde banaketak.

k.1 Ea aztertzen dituen ekonomiari edo biztanleriari buruzko datuak ematen dituzten 
sektore grafikoak.

GUZTIRA
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EDUKIAK

• Europako erliebea: ordoki handiak; mendikateak; 
penintsulak, lurmuturrak eta golkoak; itsasoak, 
uharteak eta artxipelagoak. 

• Europako ibaiak eta haien isurialdeak.

• Europako klimak eta paisaiak. Klima hotzak, klima 
epelak eta klima beroa.

• Europako biztanleria. Europako herrialdeak. Europako 
biztanleriaren ezaugarriak.

• Europar Batasuna. Eraketa prozesua eta zer 
herrialdek osatzen duten.

• Europar Batasuneko antolaketa politikoa: Kontseilu 
Europarra, Europako Parlamentua, Europar 
Batasuneko Kontseilua edo Ministroen Kontseilua, 
Europako Batzordea, Justizia Auzitegia, Kontuen 
Auzitegia.

• Mapa elektroniko bat egitea.

• Jolasa: Europan zehar.

• Idazlanak egitea.

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Europako geografia nolakoa den jakitea. a  Ea deskribatzen dituen Europako gorabehera 
geografiko nagusiak.

b  Ea identifikatzen dituen Europako ibai nagusiak 
eta haien isurialdeak.

Europako klimak eta paisaiak nolakoak diren jakitea. c  Ea badakien zer ezaugarri nagusi dituzten 
Europako klimek: klima polarra edo subartikoa, 
mendikoa, subtropikala, kontinentala, 
mediterraneoa eta ozeanikoa.

d  Ea identifikatzen dituen Europako klima mota 
bakoitzeko landare espezie bereizgarri batzuk.

Europako antolaketa politikoa eta biztanleria nolakoak diren jakitea. e  Ea badakien zer herrialdek osatzen duten Europa. 

f  Ea badakien Europako biztanleriaren ezaugarri 
nagusien berri: biztanleria dentsitatea, jarduera 
ekonomikoak, adina, etab.

Europar Batasuna zer den jakitea. g  Ea badakien zer herrialdek osatzen duten 
Europar Batasuna.

h  Ea badakien gaingiroki nolakoa izan den Europar 
Batasunaren eraketa prozesua. 

i  Ea badakien Europar Batasuneko erakunde 
nagusien berri.

10. unitatea. Europako geografia
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazleak Or. EI

   Ea iritzi eta esperientzia pertsonalak adierazten dizkion ikastaldeari. 148-149

  Ea azaltzen dituen Europar Batasunaren esanahia eta antolaketa politikoa. 156-157 a  h  
i

  Ea bereizten dituen Europako erliebearen ezaugarri nagusiak. 150-151 a

  Ea kokatzen dituen Europako ibai nagusiak mapa batean. 150-151 b

  Ea identifikatzen dituen Europako klimak eta paisaia bereizgarriak argazkietan eta 
irudietan.

152-153 c  d

   Ea jasotzen dituen zona klimatiko baten ezaugarri nagusiak taula batean. 152-153 c

   Ea ikasitako edukiak erabiltzen dituen, mapa elektroniko bat egiteko. 158 e

  Ea posta elektronikoa erabiltzen duen, komunikatzeko bitarteko den aldetik.  160

  Ea interesa duen Europako geografiarekiko eta gertaerekiko. 148-149 a  b  
c  d  
e  f

 Ea zehazten dituen Europako biztanleriaren ezaugarri batzuk.  154-155 f

  Ea balioesten dituen Europako ondare historikoa eta askotariko ohiturak. 154-155 f

  Ea bereizten dituen Europar Batasuneko erakundeak. 156-157 i

  Ea azaltzen duen geografia ezagupenen erabilgarritasuna. 160

   Ea Europako geografiari buruzko edukiak hautatzen eta eskema batean antolatzen 
dituen.

159 a  b  
c  e

  Ea idazlanak egiten dituen, edukiak argitzeko. 159

  Ea lan bat egiteko behar dituen materialak aukeratzen dituen. 158

  Ea aukera bat hartzen duen eta hori justifikatzen duen. 160
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

148-149 Europa da bizileku dugun kontinentearen izena, baina, horrez gain, pertsonaia 
mitologiko baten izena ere bada. Bilatu mito horri buruzko informazioa, eta egin 
laburpen bat, irudiak ere erantsiz. 

 

Bilatu Schengeneko Hitzarmenari buruzko informazioa, eta azaldu zer ondorio dituen 
Europako herritarrentzat.  

148-149 Egin bi zutabeko taula bat. Lehen zutabean, idatzi Europar Batasuna eratu zuten 
estatu sortzaileak eta gerora pixkanaka bat egin zutenak, Schengeneko 
Hitzarmenaren ondoren; ordenatu zerrenda kronologikoki, kontuan hartuta zer 
urtetan sartu zen herrialde bakoitza erakunde horretan. Bigarren zutabean, idatzi 
bakoitzari dagokion urtea. Gero, erreparatu taulari, ondorioak ateratzeko, eta egin 
kalkuluak, zenbat denborako aldeak dauden jakiteko; esate baterako, zer herrialde 
sartu diren Europar Batasunean duela gutxi, eta noiztik diren estatu kide; zenbat 
denborako aldea dagoen Espainia EBn sartu zen urtearen eta beste herrialde batzuk 
sartu ziren urteen artean; eta abar.

 

150-151 Egin 4-6 kideko taldeak. Talde bakoitzak Europako erliebearen elementu bat 
aztertuko du, eta arau mnemoteknikoak ezarriko ditu, ahalik eta datu gehien buruz 
ikasteko. Hobeto gogoratzeko, asmatu errimak eta abestiak. 

   

152-153 Jo esteka honetara, eta baliatu informazioa Europan gaur egingo duen eguraldiari 
buruzko mapa bat egiteko.
http://www.tiempo.com/europa.htm

  

152-153 Ikertu nor den Arsène Heitz. Zer zerikusi du unitateko edukiekin? Hari elkarrizketa 
bat egiteko aukera izango bazenu, zer galdetuko zenioke?   

154-155 Europak baditu zenbait elementu bere identitatea eratzeko, hala nola bandera bat, 
ereserki bat eta moneta bakarra. Baina, hori bera gertatzen al da hizkuntzekin? Bilatu 
horri buruzko informazioa, eta egin Europako herrialdeetako hizkuntzen banaketa 
adierazten duen mapa bat. 

   

156-157 Europar Batasuna beste erakunde bateko kide da: Nazio Batuen Erakundeko (NBE) 
kide. Bilatu NBEri buruzko informazioa, eta aztertu zer funtzio dituen.   

158 Mapa elektronikoaren bateria hondatuko balitz, etxean egiteko moduko zer pila egin 
zenezake ordezkatzeko?    

159 Seinalatu, eta margotu zona klimatikoak Penintsulako mapan. 
  

160 Bilatu Europako Comenius hezkuntza proiektuari buruzko informazioa, eta hitz egin 
hari buruz: aztertu ea egokia den nazioarteko hezkuntza proiektu batean parte 
hartzea eta ea zer aukera dauden horretarako. 

  

161 Adierazi Europar Batasunaren eraketan izandako gertaera eta data garrantzitsuenak 
eskema batean.   
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten 
eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak egin dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, honako egitura hauek erabiliko 
dira. Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena. 

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 148, 149, 150, 151, 
152 eta 153

Orri birakaria 150, 153, 158 eta 159

Orri birakaria, binaka 157

Hiru minutuko etena 154, 155, 156 eta 157

Arkatzak erdira 160

Substantzia 156 eta 157

Binakako lana 155

Lankidetza egitura espezifikoak Orrialdeak

Zenbakia 159

Bat guztiongatik 160

Lauko kontzeptuen mapa 159

Hobe elkarrekin 148

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea deskribatzen dituen Europako gorabehera geografiko nagusiak.

b.1 Ea identifikatzen dituen Europako ibai nagusiak eta haien isurialdeak. 

c.1 Ea badakien zer ezaugarri nagusi dituzten Europako klimek.

d.1 Ea identifikatzen dituen Europako klima mota bakoitzeko landare espezie bereizgarri 
batzuk. 

e.1 Ea badakien zer herrialdek osatzen duten Europa.

f.1 Ea badakien Europako biztanleriaren ezaugarri nagusien berri: biztanleria 
dentsitatea, jarduera ekonomikoak, adina, etab.

g.1 Ea badakien zer herrialdek osatzen duten Europar Batasuna.

h.1 Ea badakien gaingiroki nolakoa izan den Europar Batasunaren eraketa prozesua.

i.1 Ea badakien Europar Batasuneko erakunde nagusien berri.

GUZTIRA
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EDUKIAK

• Historia.

• Paleolitoa. Neolitoa. Metal Aroa. Antzinaroa. 
Erdi Aroa.

• Errege-erregina Katolikoak. Monarkia autoritarioa.

• Kristobal Kolon: Amerikaren aurkikuntza. 
Kolon aurreko Amerika.

• Karlos I.aren erregealdia. Lutero eta eliza protestantea.

• Filipe II.aren erregealdia.

• XVII. mendeko krisia. Ondorengotza Gerra. 
Lehen borboiak.

• Gizartea, literatura eta artea Aro Modernoan.

• Gertaera historikoei buruzko testuak eta margolanak 
aztertzea.

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak
Historiaurrearen, Antzinaroaren eta Erdi Aroaren ezaugarri 
nagusiak gogoratzea.

a  Ea desberdintzen dituen Paleolitoa eta Neolitoa.

b  Ea badakien zer ezaugarri nagusi izan zituen Antzinaroak 
Iberiar penintsulan.

c  Ea badakien zer ezaugarri nagusi izan zituen Erdi Aroak 
Iberiar penintsulan.

Errege-erregina Katolikoen agintealdian izandako gertaera 
nagusien berri jakitea.

d  Ea deskribatzen duen errege-erregina Katolikoek aurrera 
eramandako lurralde bat-egitea.

e  Ea badakien zer testuinguru historikotan gertatu zen 
Amerikaren aurkikuntza.

f  Ea badakizkien, espainiarrak iritsi zirenean, Amerikan bizi 
ziren herri nagusien izenak.

Karlos I.aren eta Filipe II.aren erregealdietan izandako 
gertaera nagusien berri jakitea.

g  Ea badakien Karlos I.aren erregealdian izandako gertakari 
nagusien berri.

h  Ea aipatzen dituen Filipe II.aren erregealdian izandako 
gatazka nagusien arrazoiak.

XVII. eta XVIII. mendeetan izandako gertaera nagusien berri 
jakitea.

i  Ea azaltzen dituen Espainian XVII. mendean izandako 
krisiaren kausak.

j  Ea identifikatzen dituen Ondorengotza Gerraren kausak 
eta ondorioak.

k  Ea badakien zer ezaugarri nagusi izan zituen Ilustrazioak.

Aro Modernoko gizarte egitura eta kultura garapena 
zer-nolakoak izan ziren jakitea.

l  Ea bereizten dituen Aro Modernoko gizarte talde pribilegiatuak 
eta ez-pribilegiatuak, eta ea badakien zertan ziren desberdinak.

m  Ea azaltzen duen zer izan zen Urrezko Mendea.

Testu historiko bat aztertzen ikastea. n  Ea testu historiko labur bat aztertzen duen.

11. unitatea. Aro Modernoa
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazleak Or. EI

   Ea lotzen dituen hainbat kondaira garai eta gertaera historikoekin. 162-163

  Ea egokiro adierazten dituen historiako zenbait alderdiri buruzko ezagutzak. 162-163

  Ea deskribatzen dituen iraganeko bizimoduak. 164-165 a  b  
c  e  
g  i  

j  

  Ea deskribatzen dituen Ilustrazioaren ezaugarriak. 170-171 k

  Ea garai hartako espedizioei buruzko informazioa aukeratzen duen, iradokitako 
webguneetan.

166-167 g  h

  Ea adierazten dituen Aro Modernoaren aurreko garai historikoen ezaugarri nagusiak. 164-165 a  b  
c

  Ea aitortzen duen errege-erregina Katolikoen agintealdiaren garrantzi historikoa. 166-167 d  e

  Ea bereizten dituen Karlos I.aren eta Filipe II.aren erregealdietan izandako gertaera 
nagusiak.

168-169 g  h

  Ea badakien zer gertaerak eragin zuten Espainiako Inperioaren gainbehera. 170-171 i  j

   Ea historiari buruz dakizkienak erabiltzen dituen, gertaera historikoak aztertzeko. 174 n

 Ea balioesten duen zein garrantzitsuak diren testu historikoak gaur egungo 
errealitatea hobeto ulertzeko.

174 n

  Ea une edo gertaera historikoei buruzko informazioa identifikatzen duen, irudi jakin 
bat oinarritzat hartuta.

176

  Ea azaltzen duen zer garrantzi zuen artearen eta kulturaren garapenak Aro Modernoan. 172-173 m

  Ea erabiltzen dituen Aro Modernoko arteari buruz ikasitakoak, horma irudi bat 
egiteko.

172-173 m

  Ea interpretatzen duen atlas historiko batetik eskuratutako informazioa. 168-169

  Ea Aro Modernoari buruz ikasitakoak hautatzen dituen eta ea eskema batean 
antolatzen dituen.

175 d  g  
h  i  

j

  Ea giltzen eskema bat egiten duen, lehen eta bigarren mailako ideiak hierarkizatuta. 175

 Ea gertaera baten kausak aztertzen dituen eta ea ondorioak ateratzen dituen. 176

 Ea ekimena erakusten duen, proposatutako lanak eta borondatezkoak egiteko. 176
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

162-163 Pirateria ez da iraganeko kontu bat, literaturan eta filmetan soilik ageri dena. 
Bilatu XX. eta XXI. mendeetako pirateriari buruzko informazioa eta, gero, taldeka 
jarrita, adierazi piratek egindakoak abentura film batekoak ala gerra film batekoak 
diruditen.

  

Piratek beren jokabide kodea zuten. Taldeka, egin zuen piraten jokabide kodea, 
eta alderatu webgune honetan dagoenarekin: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Código_de_conducta_pirata

  

164-165 Marraztu arkeologia aztarnategi bat, eta azaldu zer aztarna eta iturri historiko 
mota aurki genitzakeen bertan, Historiaurrearen eta Historiaren garaiak eta 
aroak kontuan hartuta.

  

166-167 Hainbat data erabiltzen dira Aro Modernoaren hasiera adierazteko: adibidez, 
Konstantinopla inperio turko-otomandarraren eskuetan erori izana (1453) eta 
inprenta asmatu izana (1440). Ikertu gertaera historiko horiek, eta azaldu, zure ustez, 
zein den Aro Modernoaren hasiera adierazi beharko lukeen gertaera garrantzitsuena.

  

168-169 Azaldu zer esan nahi duen esaldi honek, eta arrazoitu zure erantzuna: "Filipe II.aren 
Espainiako Inperioan ez zen eguzkia sartzen".

Bilatu arte liburuetan edo Interneten hainbat artistak egindako Filipe II.aren 
erretratuak. Begiratu zer jarrera duen, zer arropa daraman, nolakoak diren koloreak, 
zer aurpegiera duen… Zer erretratu duzu gogokoen eta zergatik? Nor da egilea? Non 
dago kokatuta margolana? Azkenik, imitatu erretratuko egoera.

   

170-171 Bilatu XXI. mendeko errege etxeei buruzko informazioa, eta kokatu mapamundi fisiko 
batean.  

172-173 Apirilaren 23an Liburuaren eta Egile Eskubideen Eguna ospatzen da. Gainera, egun 
horretan, Miguel de Cervantes eta William Shakespeare idazleen heriotzak oroitzen 
dira. Ondoko estekan, bilatu bi artisten artean omen zegoen harremanari eta lehiari 
buruzko informazioa: 
http://www.wikisaber.es/comunidadwiki/blogs/blogpost.aspx?id=
3384&blogid=4250. 
Gero, 4 eta 6 kide arteko taldetan bilduta, aukeratu haiek idatzitako antzezlanetako 
pasarte ospetsu batzuk, eta antzeztu ikasgelan.

 

  

174 Hitz egin, denon artean, galdera honi buruz: Zer egingo genuke eskolan paperik 
gabe? 4 eta 6 kide arteko taldetan, jo Interneteko esteka honetara, eta ekarri 
ikasgelara birziklatutako papera egiteko behar duzuen materiala. 
http://www.dibujosparapintar.com/manualidades_hacer_papel_reciclado.html

   

175 Azaldu zer erlazio dagoen elektrizitatearen eta magnetismoaren artean, Hans 
Christian Orsted-ek egindako aurkikuntza gogoan hartuta.   

176 Argazkigintzaren historia oso lotuta dago ganbera ilunarenarekin. 4 eta 6 kide arteko 
taldetan, bilatu Interneten nola eraiki daitekeen ganbera ilun bat, zapata kaxa bat 
erabiliz. Gero, egin esperimentua, eta jarri ikasgelan ikusgai.

   

177 Kristobal Kolonek aurkitu zuen Amerika, baina espainiar konkistatzaileak izan ziren 
Mundu Berriko lurrak kolonizatu zituztenak. Bilatu Interneten honako pertsona 
hauen inguruko informazioa: Francisco Pizarro, Hernan Cortes, Alvar Nuñez Cabeza 
de Vaca eta Pedro de Valdivia. Gero, idatzi bakoitzaren biografia labur bat.
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten 
eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak egin dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, honako egitura hauek erabiliko 
dira. Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak ebaluaziorako irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 162, 163, 168 eta 169

1-2-4 176

Orri birakaria 165 eta 174

Hiru minutuko etena 164, 165, 166, 167, 170, 
171, 172, 173 eta 174

Arkatzak erdira 171, 173 eta 175

Hitzen jolasa 172 eta 173

Substantzia 168 eta 169

Binakako lana 167 eta 169

Lankidetza egitura espezifikoak Orrialdeak

Zenbakia 171 eta 176

Zenbaki berdinak elkarrekin 169

Bat guztiongatik 175

Lauko kontzeptuen mapa 175

Hobe elkarrekin 162

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea badakien zer desberdintasun dauden Paleolitoaren eta Neolitoaren artean.

b.1 Ea badakien zer ezaugarri nagusi izan zituen Antzinaroak Iberiar penintsulan.

c.1 Ea badakien zer ezaugarri nagusi izan zituen Erdi Aroak Iberiar penintsulan. 

d.1 Ea deskribatzen duen errege-erregina Katolikoek aurrera eramandako lurralde 
bat-egitea.

e.1 Ea badakien zer testuinguru historikotan gertatu zen Amerikaren aurkikuntza.

f.1 Ea badakizkien, espainiarrak iritsi zirenean, Amerikan bizi ziren herri nagusien izenak.

g.1 Ea  badakien Karlos I.aren erregealdian izandako gertakari nagusien berri.

h.1 Ea aipatzen dituen Filipe II.aren erregealdian izandako gatazka nagusien arrazoiak. 

i.1 Ea azaltzen dituen Espainian XVII. mendean izandako krisiaren kausak.

j.1 Ea identifikatzen dituen Ondorengotza Gerraren kausak eta ondorioak. 

k.1 Ea badakien zer ezaugarri nagusi izan zituen Ilustrazioak.

l.1 Ea bereizten dituen Aro Modernoko gizarte talde pribilegiatuak eta ez-pribilegiatuak, 
eta ea badakien zertan ziren desberdinak.

m.1 Ea azaltzen duen zer izan zen Urrezko Mendea. 

n.1 Ea testu historiko labur bat aztertzen duen. 

GUZTIRA
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EDUKIAK

• Industria Iraultza: lurrun makina.

• Frantziako Iraultza. Kausak eta ondorioak.

• Independentzia Gerra. Espainiako 
lehen Konstituzioa. Gerra Karlistak. 
Lehen Errepublika.

• Alfontso XIII.aren erregealdia. Primo de Rivera 
jeneralaren diktadura. Bigarren Errepublika.

• Espainiako Gerra Zibila. Francoren diktadura.

• Juan Karlos I.aren koroatzea. Trantsizioa. 
Adolfo Suarez. 1978ko Konstituzioa.

• Gizartea eta ekonomia XIX. eta XX. mendeetan. 
Sufragio unibertsala eta esklabotzaren abolizioa. 
Zientzian eta teknologian izandako aurrerapenak: 
Darwin eta Wegener.

• Artea Aro Garaikidean: arkitektura (Neoklasizismoa 
eta Modernismoa); zinema; pintura (inpresionismoa, 
kubismoa, surrealismoa eta arte abstraktua); eskultura.

• Iturri historikoak.

• Azterketa simulakroa. 

• Pertsonaia baten biografia.

HELBURUAK eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Aro Garaikidearen hasiera eragin zuten gertaerak identifikatzea. a  Ea zerrendatzen dituen Industria Iraultzak ekarri 
zituen aldaketa nagusiak.

b  Ea identifikatzen dituen Frantziako Iraultzaren 
kausa eta ondorio nagusiak.

XIX. mendean, Espainian izan ziren gertaera historiko nagusien 
berri izatea.

c  Ea azaltzen duen zer testuinguru historikotan 
aldarrikatu zen Cadizko Konstituzioa.

d  Ea badakien Gerra Karlisten berri.

XX. mendean, Espainian izan ziren gertaera historiko nagusien 
berri izatea.

e  Ea aipatzen dituen Alfontso XIII.aren 
erregealdiko arazo nagusiak.

f  Ea badakien Espainiako bi errepubliken 
ezaugarri nagusien berri.

g  Ea identifikatzen dituen Gerra Zibilaren kausak.

h  Ea azaltzen duen diktaduratik demokraziarako 
trantsizio prozesua.

Aro Garaikidean, gizartean, zientzian eta teknikan izan ziren 
aurrerapenen berri jakitea.

i  Ea azaltzen duen zer gizarte aldaketa gertatu 
ziren Aro Garaikidean.

j  Ea balioesten duen Aro Garaikideko aurrerapen 
zientifikoen eta teknologikoen balioa.

XIX eta XX. mendeetan sortutako mugimendu artistiko nagusien berri 
jakitea.

k  Ea deskribatzen dituen XX. mendeko margolarien 
mugimendu nagusiak.

l  Ea aztertzen duen XX. mendeko margolan bat.

12. unitatea. Aro Garaikidea



Proposamen didaktikoa  295

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK eta ASKOTARIKO ADIMENAK

OG AA Adierazlea Or. EI

  
Ea irakurritakotik ondorioak ateratzen dituen. 178-179 a  b  c  d  

e  f  g  h  
i  j  k

 
Ea lexikoa aberasten duen eta ea zuzen erabiltzen duen. 180-181 a  c  d  e  

f  h  i  k

  
Ea gertaera historikoak kronologikoki ordenatzen dituen. 184-185 a  b  c  d  

e  f  g  h  

  
Ea azaltzen duen zer ondorio dituzten aurrerapen teknologikoek gizartean. 178-179 a

 
Ea aipatzen dituen zenbait aurrerapen zientifiko eta teknologiko. 186-187 i  j

   
Ea erabiltzen duen aurrerapen zientifikoei buruzko informazioa. 192 i  j

  
Ea kontzeptuak zabaltzen dituen, teknologia berriak erabiliz. 182-183 j  l

   
Ea artxiboak sortzen eta gordetzen dituen Interneten eskuratutako 
informazioarekin.

188-189 j

 
Ea bereizten dituen Industria Iraultzan jazotako gertaera nagusiak. 180-181 a  b

 
Ea XIX. mendean Espainian izandako gertaerak azaltzen dituen. 182-183 c  d

 
Ea XX. mendean Espainian izandako gertaera historiko nagusiak azaltzen dituen. 184-185 e  f  g  h

  
Ea herritar gisa dagokion ardura bere gain hartzen duen, Historiaren 
iraganaz eta orainaldiaz interesa agertuz.

186-187 i  j

 
Ea Historiaren berri jakiteko iturri historikoek duten garrantzia azaltzen duen. 190 j  k  l

  
Ea identifikatzen dituen mugimendu eta ezaugarri artistikoak argazkietan eta 
irudietan.

188-189 k  l

  
Ea txostenak egiten dituen, ikerketa baten emaitzak biltzeko. 190 a  c  h  i  

k  l

  
Ea Espainiako Aro Garaikideari buruz dakiena hautatzen duen eta ea eskema 
batean antolatzen duen.

191 a  b  c  d  
e  f  g  h  

i  k

  
Ea ikasitako edukiei buruzko galderak idazten dituen, azterketa simulakro bat 
egiteko.

191 d  g  j  l

 
Ea balioesten duen aztertutako edukiak zenbateraino ikasi dituen. 192 l

  
Ea iritzi pertsonalak defendatzen eta argudiatzen dituen. 192 j  l
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ASKOTARIKO ADIMENAK

Or. Zereginak AA

178-179 Aro Garaikidean, besteak beste, emakumearen berdintasuna aldarrikatu zen. 
Bilatu Olympe de Gougesi eta Emakumeen eta Herritarren Eskubideen Adierazpenari 
buruzko informazioa, eta, ondoren, eztabaidatu ikasgelan gizonen eta emakumeen 
arteko berdintasunak duen garrantziaz.

   

Aro Garaikidean nabarmentzekoa izan da, orobat, komunikabideek izan duten 
garapena. Ikusi Internet Lumiére anaien La Sortie de l'usine Lumière à Lyon filma 
(Langileak Lyongo Lumière lantokitik ateratzen), eta adierazi zer alde dagoen gaur 
egungo zinemarekin.

  

180-181 XIX. mendearen amaieran asmatu zen bonbilla. Bilatu goritasun lanparari 
buruzko informazioa: nork asmatu zuen eta zer bilakaera izan duen gaur egungo 
led bonbillak sortu diren arte.

  

Nork esan zuen honako esaldi hau?: «Ez nuen porrot egin, bonbilla bat nola ez den 
egin behar jakiteko 999 modu baino ez nituen aurkitu». Zure ustez, zer esan nahi 
zuen? Egin gogoeta aipu horri buruz. Zure iritziz, pertsona guztiek modu berean 
erantzungo zuketen gertaera beraren aurrean?

  

182-183 4 eta 6 ikasle arteko taldetan, bilatu informazioa Goyak Independentzia Gerra gaitzat 
hartuta margotutako koadroei buruz, eta lotu garai hartako gertaera historikoekin.    

184-185 Interneteko http://www.youtube.com/watch?v=Mhycz-KsMPY estekan Espainiako 
Konstituzioari buruzko informazio garrantzitsua jasotzen da, haurrentzako egokiturik. 
Web orria aztertu ondoren, talde handian, egin ikastetxeko irakasleen, ikasleen eta 
langileen eskubide eta betebehar guztiak arautu beharko lituzkeen Konstituzioa.

   

186-187 Albert Einstein da, seguru asko, XX. mendeko zientzialari entzutetsuena. Bilatu 
Interneten haren esaldi ospetsuenei buruzko informazioa, eta hitz egin ikasgelan 
haren pentsamenduen garrantziari buruz. Zure ustez, zer adimen mota zeukan 
garatuago Albert Einsteinek?

  

188-189 Talde handian, bisitatu Espainiako Arte Abstraktuari buruzko Museoaren web orria. 
Cuencako Juan March Fundazioarena da museo hori.
Zatitu ikasgela taldetan, ikasleei gehien gustatu zaizkien artisten arabera, eta berritu 
museo horretako zenbait obra.

   

190 George Méliès ilusionista eta zinemagile frantziar entzutetsu bat izan zen. Taldeka, 
bilatu Interneten zer filmen bidez saiatu zen magia garatzen, eta azaldu zer efektu 
berezi sortzen saiatu zen zinemaren hasiera hartan.

  

191 Lehen Hezkuntzako azken ikasturteko azken ikasgaia da hau. Taldeka, egin antzezlan 
labur bat ziklo honetako unerik garrantzitsuenak irudikatzeko, eta lana janzteko, 
gehitu azken sei urteotako musika esanguratsuena.

  

  

192 Charles Darwin zientzialari entzutetsu bat izan zen, baita haren aitona Erasmus 
Darwin ere, Luigi Galvaniren lagun handia. Bilatu ikertzaile horiei buruzko 
informazioa, eta ezagutu zer harreman izan zuten zientzia fikzioko Frankenstein 
pertsonaiarekin. Ondoren, ikusi Young Frankenstein filma (Frankestein gaztea). Zure 
ustez, zer adimen mota zeukan garatuago Charles Darwinek?

  

193 Internetek aldaketa handiak eragin ditu gizakion historian. Bilatu asmakuntza horri 
buruzko informazioa, eta azaldu nola aldatu duen gizakion bizimodua.   



Lankidetza teknikak Orrialdeak

Ikerketa taldeak 196 eta 197
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LANKIDETZAN IKASTEA

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako taula hau betetzea gomendatzen da, 
zehatz dezaten, unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin 
behar duten, bai eta, unitatea amaitzean, zer-nolako aurrerapenak izan dituzten.

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, honako egitura hauek erabiliko 
dira. Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan dago egituron deskribapena.

OHARRA: Autoebaluaziorako irizpideak Ebaluazio irizpideen parekoak dira, banakatuta.

 1: Ez dakit  2: Pixka bat dakit  3: Nahiko ondo dakit  4: Oso ondo dakit 

Oinarrizko lankidetza egiturak Orrialdeak

Irakurgai elkarbanatua 178, 179, 182, 183, 
186, 187, 188, 189, 
190 eta 192

1-2-4 187, 191 eta 192

Orri birakaria 181 eta 190

Orri birakaria, binaka 185

Hiru minutuko etena 180, 181, 184 eta 185

Arkatzak erdira 183

Hitzen jokoa 188 eta 189

Mamia 186 eta 187

Binaka 178 eta 189

Lankidetza egitura espezifikoak Orrialdeak

Zenbakia 185 eta 191

Zenbaki berdinak elkarrekin 183

Bat guztiongatik 181 eta 192

Galderen katea 191

Autoebaluaziorako irizpideak
Hasierakoa Amaierakoa Irakaslearen 

azken 
balorazioa1 2 3 4 1 2 3 4

a.1 Ea zerrendatzen dituen Industria Iraultzak ekarri zituen aldaketa nagusiak.

b.1 Ea identifikatzen dituen Frantziako Iraultzaren kausa eta ondorio nagusiak.

c.1 Ea azaltzen duen zer testuinguru historikotan aldarrikatu zen Cadizko Konstituzioa.

d.1 Ea badakien Gerra Karlisten berri.

e.1 Ea aipatzen dituen Alfontso XIII.aren erregealdiko arazo nagusiak.

f.1 Ea badakien Espainiako bi errepubliken ezaugarri nagusien berri.

g.1 Ea identifikatzen dituen Gerra Zibilaren kausak.

h.1 Ea azaltzen duen diktaduratik demokraziarako trantsizio prozesua.

i.1 Ea azaltzen duen zer gizarte aldaketa gertatu ziren Aro Garaikidean.

j.1 Ea balioesten duen Aro Garaikideko aurrerapen zientifikoen eta teknologikoen balioa.

k.1 Ea deskribatzen dituen XX. mendeko margolarien mugimendu nagusiak.

l.1 Ea aztertzen duen XX. mendeko margolan bat.

GUZTIRA
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