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18  Gida didaktikoa

1. unitatea: Zer moduz uda?
OINARRIZKO GAITASUNAK

a  Ikasten ikasteko gaitasuna. Gertakariei eta harremanei behatzea.

 Nork bere buruari galderak egitea.

b   Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna.

Ahozko komunikazioa: elkarrizketa erabiltzea, eta horren balioaz jabetzea.

Ahozko deskribapenean, lehen urratsak egitea.

c    Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna.

Gelakideen aurrean, aurkezpen laburra egitea.

Besteen mezuen aurrean, arreta eta errespetua erakustea.

d   Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna.

Herri tradizioko abestiak ikastea eta balioestea.

Ipuinak irakurtzea.

HELBURUAK

a   Denetariko ahozko eta idatzizko diskurtsoak ulertzea eta 
interpretatzea.

f   Besteen mezuak ulertzea eta interpretatzea.

b   Irakurketan eta idazketan trebatzea. g   Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
propioetan erabiltzeko gai izatea.

c   “Eskola eta lagunak” gaia oinarri hartuta, horri buruzko 
ezagutzan sakontzea. 

h  Ipuina ulertzea.

d   Laminaren bitartez, behaketa lantzea, eta era egokian 
elkarrizketan aritzea, errespetuz eta laguntza emanez.

i  Nolakotasuna adierazten duten hitzak zein diren jakitea.

e   Edozein motatako mezu edo informazioak garbi eta ozen 
ematea, hizkuntza egokitasunez, koherentziaz eta 
zuzentasunez erabiliz.

j   Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin gozatzea.
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Gida didaktikoa  19

EDUKIAK

Irakaslearen liburua

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

 Lexikoa: eskolako eta ikasgelako 
elementuak.

Eskolako lehen egunari buruzko laminari behatu, 
objektuak izendatu, hainbat egoeraren 
deskribapena edo azalpena egin, laminako 
pertsonaien eta horien jarreren inguruko 
hipotesiak planteatu (elkarrizketa).

Ahozko komunikazio egoeretan, parte 
hartzeko interesa.

Norberaren aurkezpena. Deskribapen laburrak entzun, eta deskribatzen 
dena liburuko irudietan identifikatu.

Besteek esandakoa entzuteko jarrera.

Pertsonen ezaugarriak: deskribapena. Testuak irakurri, fonemak eta grafiak 
identifikatuz eta lotuz.

Ahozko azalpenak ematerakoan, 
zehaztasuna eta argitasuna balioestea.

 Elkarren berri izateko galderak, galdera 
zuzenak eta zehar-galderak. Hizkuntza 
funtzioak.

Irakurritako elkarrizketak ulertu 
eta galdera-erantzunak ahoz azaldu.

Irakaslearekin eta lagunekin, euskara 
erabiltzeko jarrera positiboa eta aktiboa.

Igeltxoak ipuina. Interesguneari lotutako lexikoa ezagutu, 
eta ekoizpen propioetan erabili.

Hizkuntzaren alderdi ludikoa ezagu tzeko 
interesa, eta haren erabilerarekin 
gozatzeko jarrera.

-s silabadun eta -z silabadun hitzak. Igeltxoak ipuina entzun eta ulertu.

Animalia baten deskribapen laburra. Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere 
sentipenak, sentimenduak eta iritzi kritikoa 
azalduz.

Hizkuntza ludikoa: igarkizunak, Kanuto 
abestia, zotz egiteko formula.

Animalia baten deskribapen laburra egin.

Igarkizunen erantzuna bilatu.

Kanuto abestia entzun, ikasi eta abestu. 
Jolaserako erabili.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

a   Ea parte hartu duen laminaren behaketan eta horri buruzko 
elkarrizketan.

e   Ea ezagutzen duen interesgunearekin lotutako lexikoa, eta ea 
gai den erabiltzeko.

b   Ea adierazten dituen bere sentimenduak, iritziak, ideiak eta 
bizipenak ulertzeko moduan, argi eta era koherentean.

f   Ea entzun eta ulertu duen ipuina, eta ea azaldu dituen bere 
iritziak horri buruzko elkarrizketan.

c  Ea arretaz entzuten eta interpretatzen dituen besteen mezuak. g   Ea parte hartu duen hizkuntza jolasetan, abestian, 
igarkizunetan eta abarretan.

d  Ea gai den deskribapen xumeak egiteko.
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20  Gida didaktikoa 

2. unitatea: Maritxu Teilatuko
OINARRIZKO GAITASUNAK

a     Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna.

Ahozko komunikazioa: sentimenduak identifikatzea eta azaltzea.

b      Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna.

Arazoen aurrean, espiritu solidarioa: elkar animatzea.

Euskal mitologiako pertsonaiak ezagutzea.

c    Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna.

Herri tradizioko abestiak ikastea eta balioestea.

Ipuinak irakurtzea.

d     Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna.

Norberaren gorputza eta horren aldaketak onartzea.

HELBURUAK

a   Hizkuntza egokitasunez, koherentziaz eta zuzentasunez 
erabiltzea ahoz, komunikazio premiak behar bezala betetzeko.

f   Besteen mezuak ulertzea eta interpretatzea.

b   Irakurketan eta idazketan trebatzea. g   Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea eta ekoizpen 
propioetan erabiltzeko gai izatea.

c   “Gorputza, osasuna eta higienea” gaia oinarri hartuta, 
horri buruzko ezagutzan sakontzea. 

h   Ipuina ulertzea.

d   Komikia dela medio, adin honetan dituzten gorputz aldaketak 
(hortzak erortzea) eta osasunaren zaintza naturaltasunez 
hartzen ikastea.

i   Nolakotasuna adierazten duten hitzak ezagutzea.

e   Jarrera ona eta konfiantza edukitzea norberak ikasteko duen 
ahalmenean, eta, horrela, komunikatzeko gaitasuna hobetzea.

j      Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin gozatzea.
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Gida didaktikoa  21

EDUKIAK

Irakaslearen liburua

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Maritxu Teilatuko komikia. Maritxu Teilatuko komikia irakurri eta 
interpretatu.

Jarrera ona eta konfiantza edukitzea, 
norberak ikasteko duen ahalmenean.

Komikiko ahozko esamoldeak. Hizkuntza 
funtzioak.

Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak 
ezagutu eta erabili.

Besteen aurrean, argi eta ozen hitz 
egiteko interesa.

Antzezpena. Maritxu Teilatuko pertsonaia eta horren abesti 
herrikoia ezagutu, eta buruz ikasi.

Eskolako esparru guztietan, euskara 
erabiltzeko interesa.

Alfabetoa. Elkarrizketa labur bat ordenatu, kopiatu eta 
an tzeztu.

Solaskideen hizkuntza ohiturak 
errespetatzea.

Izen arrunta eta izen berezia. Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa 
ezagutu eta erabili.

Hizkuntzaren alderdi ludikoa ezagutzeko 
interesa, eta horren erabilerarekin 
gozatzeko jarrera.

Mari ipuina. Mari ipuina entzun eta ulertu.

Pertsonen ezaugarriak: deskribapena. Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere 
sentipenak, sentimenduak eta iritzi kritikoa 
azalduz.

Hizkuntza ludikoa: igarkizunak, Xoxoa 
abestia.

Pertsonen deskribapen laburra egin.

Igarkizunen erantzuna bilatu.

Xoxoa abestia entzun, ikasi eta abestu. 
Jolaserako erabili.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

a  Ea hizkuntza egoki eta era koherentean erabiltzen duen. e  Ea pertsonen deskribapen xumeak egiten dituen.

b   Ea gorputzean ematen diren aldaketak onartzen dituen, eta 
eahoriei buruz naturaltasunez hitz egiten duen.

f    Ea ezagutzen duen interesgunearekin lotutako lexikoa, eta ea 
gai den erabiltzeko.

c   Ea ezagutzen dituen Maritxu Teilatukoren tradizioa eta abestia. g   Ea ipuina entzun eta ulertu duen, eta ea azaldu dituen bere 
iritziak, horri buruzko elkarrizketan.

d  Ea arretaz entzuten eta interpretatzen dituen besteen mezuak. h   Ea parte hartu duen hizkuntza jolasetan, igarkizunetan eta 
abestian.

100383_(04B) (018-041) PROGR.indd   21100383_(04B) (018-041) PROGR.indd   21 14/06/11   12:4314/06/11   12:43



22  Gida didaktikoa 

3. unitatea: Jantzi berriak
OINARRIZKO GAITASUNAK

a     Ikasten ikasteko gaitasuna. Taldean, erabakiak hartzea eta lan egitea.

b  Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna.

Ahozko komunikazioa: norberaren asmoak eta iritziak besteekin partekatzea.

Norberaren ohituren berri ematea.

c    Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna.

Jantziei dagokienez, pertsonen arteko desberdintasunak balioestea.

d    Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna.

Herri tradizioko abestiak ikastea eta balioestea.

Ipuinak irakurtzea.

 Ipuinak antzeztea.

e  Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna.

Norberaren autonomia eta indibidualtasuna gordetzen ikastea.

HELBURUAK

a  Komikiko hizkuntza eta testuak ulertzea eta interpretatzea. f   Lastozko, egurrezko, harrizko etxea: deklinabide kasu hori 
ezagutzea eta erabiltzea.

b     Irakurketan eta idazketan trebatzea. g    Etxe azpitik, atetik, tximiniatik sartu zen: deklinabide kasu hori 
ezagutzea eta erabiltzea.

c   “Jantzi berriak” gaia oinarri hartuta, horri buruzko ezagutzan 
sakontzea. 

h      Indartsu putz egin, ostikoz jo, ziztu bizian esamoldeak 
ezagutzea eta ulertzea.

d   Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
propioetan erabiltzeko gai izatea.

i  Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin gozatzea.

e   Ipuina ulertzea.
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Gida didaktikoa  23

EDUKIAK

Irakaslearen liburua

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Jantzi berriak komikia. Jantzi berriak komikia irakurri eta interpretatu. Ahozko hizkuntzan esamolde herrikoiak 
erabiltzeko interesa eta gogoa.

Komikiko ahozko esamoldeak. Hizkuntza 
funtzioak.

Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak 
ezagutu eta erabili.

Besteen mezuak interpretatzeko eta horiei 
erantzuteko jarrera irekia.

-r silabadun hitzak. Udako eta udazkeneko jantzien izenak eta horien 
ezaugarriak aipatu.

Lanak txukun eta garbi aurkezteko 
ohitura.

Hiru txerrikumeak ipuina. Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa 
ezagutu eta erabili.

Ipuin eta kontakizun tradizionalekiko 
estimua.

Lastozko, egurrezko, harrizko: ZEREZKO 
kasua.

Hiru txerrikumeak ipuina entzun eta ulertu. Hizkuntzaren alderdi ludikoa ezagutzeko 
interesa, eta horren erabilerarekin 
gozatzeko jarrera.

Udako eta udazkeneko jantziak. Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere 
sentipenak, sentimenduak eta iritzi kritikoa 
azalduz.

Etxe azpitik, atetik, tximiniatik: NONDIK 
kasua.

ZEREZKO eta NONDIK kasuak ezagutu, eta ahozko 
hainbat testutan erabili.

Hizkuntza ludikoa: hitz gurutzatuak, Ala 
kinkirrinera abestia, zotz egiteko formula.

Indartsu putz egin, ostikoz jo, ziztu bizian eta 
antzeko esamoldeak modu egokian erabili.

Ala kinkirrinera abestia eta zotz egiteko formula 
ikasi, eta jolaserako erabili.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

a   Ea interpretatzen duen komikiko hizkuntza, eta ea erabiltzen 
dituen bertan ageri diren esamolde biziak eta bat-batekoak.

e    Ea ZEREZKO kasua ezagutzen duen, eta ea zuzen erabiltzen 
duen bere ahozko testuetan.

b   Ea bereizten dituen udako eta udazkeneko jantziak eta horien 
ezaugarriak.

f   Ea NONDIK kasua ezagutzen duen, eta ea zuzen erabiltzen duen 
bere ahozko testuetan.

c   Ea ezagutzen duen interesgunearekin lotutako lexikoa, eta ea 
gai den erabiltzeko.

g   Ea erabiltzen dituen ipuinean eta komikian ageri diren 
esamoldeak.

d   Ea ipuina entzun eta ulertu duen, eta ea azaldu dituen bere 
iritziak horri buruzko elkarrizketan.

h   Ea parte hartu duen hizkuntza jolasetan, abestian eta zotz 
egiteko formulan.

100383_(04B) (018-041) PROGR.indd   23100383_(04B) (018-041) PROGR.indd   23 14/06/11   12:4314/06/11   12:43



24  Gida didaktikoa 

4. unitatea: Txipli, txapla, pun!
OINARRIZKO GAITASUNAK

a     Ikasten ikasteko gaitasuna. Nork bere burua ebaluatzea.

b  Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna.

 Hainbat testu mota ulertzea eta interpretatzea.

Sentimenduak elkar trukatzea.

c    Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna.

Gabon ohituretan parte hartzea.

Gainerako pertsonen lekuan jartzeko gai izatea.

d    Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna.

Gainerako pertsonen errealitateaz jabetzea, eta guztiok eskubide berberak ditugula konturatzea.

Gabon kantak ikastea eta abestea.

Gabon ohiturak ezagutzea eta balioestea.

Herri tradizioko abestiak eta ipuinak balioestea.

HELBURUAK

a   Gabonei eta elikagaiei buruz zer dakiten, zer ezagutzen duten, 
ikustea, eta, dakitenetik abiatuz, gaiaren ezagutzan sakontzea.

f     Ipuina ulertzea.

b   Laminaren bitartez, behaketa eta ahozko hizkuntza lantzea. g      Ipuinaren inguruko elkarrizketan eta interpretazioan, parte 
hartzea, nork bere iritziak eta sentimenduak azalduz.

c   Irakurketan eta idazketan trebatzea. h       Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin gozatzea.

d   Tatiana ipuina entzun aurretik, marrazkiak ikusiz, ondorioak 
ateratzea eta aurrehipotesiak egitea.

i   Autoebaluazioko jardueraren bitartez, norberak egin dituen 
aurrerapenez jabetzea.

e   Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
propioetan erabiltzeko gai izatea.

100383_(04B) (018-041) PROGR.indd   24100383_(04B) (018-041) PROGR.indd   24 15/06/11   11:0015/06/11   11:00



Gida didaktikoa  25

EDUKIAK

Irakaslearen liburua

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Gabonetako elementuak eta ezaugarriak. Gabonetako laminari behatu, objektuak 
izendatu, hainbat egoeraren deskribapena edo 
azalpena egin. Laminako pertsonaiei eta horien 
jarrerei buruzko hipotesiak planteatu, eta 
elkarrizketa egin.

Gero eta hobeto idazten ikasteko interesa 
eta gogoa.

Gabonetako laminaren eta zenbakitutako 
irudien aurrean, norberaren sentimenduak 
eta iritziak, hipotesiak, askotariko 
interpretazioak…

Zenbakitutako irudien aurrean norberaren 
sentimenduak azaldu, hipotesiak egin eta 
hainbat interpretazio eskaini.

Irakurtzeko eta gelako liburutegia 
erabiltzeko jarrera positiboa.

Gabon kanta herrikoia: Hator, hator. Hator, hator Gabon kanta herrikoia ikasi eta 
abestu, horien mamia eta testuingurua ulertuz.

Euskara ikasten ari direnen ahoskera eta 
intonazioa errespetatzea.

Hiru txerrikumeak ipuina. Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa 
ezagutu eta erabili.

Jasotzen dituen mezuekiko jarrera 
kritikoa, arraza, sexu, klase eta beste 
edonolako bereizkeriaren aurrean, 
sentsibilitatea azaltzea.

Deklinabidea: NOR eta NORK. Hiru txerrikumeak ipuina entzun eta ulertu. Hizkuntzaren alderdi ludikoa ezagu tzeko 
interesa eta horren erabilerarekin 
gozatzeko jarrera.

Singularra eta plurala. Troll-en altxorra ipuina entzun eta ulertu.

Troll-en altxorra ipuina. Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere 
sentipenak, sentimenduak eta iritzi kritikoa 
azalduz.

Interesguneari dagokion lexikoa. Aldapeko abestia abestu, igarkizuna asmatu eta 
jolaserako erabili.

Hizkuntza ludikoa: igarkizuna, Aldapeko 
abestia.

Autoebaluazioa.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

a   Ea parte hartu duen laminaren behaketan, eta, horri buruzko 
elkarrizketan.

d    Ea ikasi duen eta abesten duen Hator, hator Gabon kanta 
herrikoia.

b   Ea Gabonei eta elikagaiei buruzko hausnarketa egin duen. e   Ea ipuina entzun eta ulertu duen, eta ea azaldu dituen bere 
iritziak horri buruzko elkarrizketan.

c   Ea ezagutzen duen interesgunearekin lotutako lexikoa eta ea 
gai den erabiltzeko.

f    Ea parte hartu duen hizkuntza jolasetan, abestia abestuz eta 
igarkizuna asmatuz.
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26  Gida didaktikoa

5. unitatea: Zertan jolastuko gara?
OINARRIZKO GAITASUNAK

a     Ikasten ikasteko gaitasuna. Taldean, erabakiak hartzea eta lan egitea.

b    Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna.

Osasuna zaindu egin behar dugula ohartzea, eta elikaduraren garrantziaz jabetzea.

c    Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna.

Harridurak eta galderak intonazio egokiz egitea.

Sentimenduak azaltzea.

d   Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna.

Besteekiko adeitasuna eta begirunea balioestea.

e     Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna.

Herri tradizioko abestiak ikastea eta balioestea.

Ipuinak irakurtzea.

Ipuinak antzeztea.

HELBURUAK

a   Ulertuz irakurtzea. e   Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
propioetan erabiltzeko gai izatea.

b   “Negua, jostailuak eta jolasak” gaiari buruz zer dakiten, zer 
ezagutzen duten aztertzea, eta, dakitenetik abiatuz, gaiaren 
ezagutzan sakontzea.

f   Ipuina ulertzea.

c  Lagun artean jolas egitean, aurreiritzi sexistak baztertzea. g   Ipuinaren inguruko elkarrizketan eta interpretazioan parte 
hartzea, nork bere iritziak eta sentimenduak azalduz.

d    Komikian gertatzen dena ulertzea, balioespenak eginez eta 
kritiko azalduz.

h  Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin gozatzea.
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Gida didaktikoa  27

EDUKIAK

Irakaslearen liburua

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Zertan jolastuko gara? komikia. Zertan jolastuko gara? komikia irakurri, aztertu 
eta interpretatu.

Besteen mezuen aurrean, arreta eta 
errespetua.

Komikiko esamolde biziak eta 
bat-batekoak. Hizkuntza funtzioak.

Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak 
ezagutu eta erabili.

Irakurtzeko eta gelako liburutegia 
erabiltzeko jarrera positiboa.

“Negua, jostailuak eta jolasak” gaiari 
dagokion lexikoa.

Panpina gaixo dago bertsoak osatu, ulertu eta 
interpretatu.

Ahozko hizkuntzan, esamolde eta 
espresio herrikoiak erabiltzeko jarrera.

Panpina gaixo dago bertsoak osatu eta 
interpretatu.

Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa 
ezagutu eta erabili.

Hizkuntza idatziaren balioespena, 
komunikaziorako eta eguneroko 
bizitzarako tresna nagusi den neurrian.

al, el, il, ol, ul silabadun hitzak. Elurrezko panpina ipuina entzun eta ulertu. Testuak idatziz aurkezterakoan, 
garbitasuna eta ulergarritasuna 
balioestea.Elurrezko panpina ipuina. Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere 

sentipenak, sentimenduak eta iritzi kritikoa 
azalduz.

Hizkuntza ludikoa: hitzak osatzea, 
bikoteak bilatzea, Astoa ikusi nuen 
abestia.

Eskiatzea, egitea, botatzea eta ibiltzea aditz 
formak erabili ahozko eta idatzizko testuetan.

Astoa ikusi nuen abestia abestu, eta jolaserako 
erabili. Silabak lotuz hitzak osatu. Bikoteak 
elkartu.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

a   Ea ulertu duen komikian gertatzen dena, balioespenak eginez 
eta kritiko azalduz.

e   Ea Panpina gaixo dago bertsoak osatu, ulertu eta interpretatu 
dituen.

b   Ea “Negua, jostailuak eta jolasak” gaiari buruz hausnarketa 
egin duen, eta ea bere iritziak eman dituen.

f   Ea ipuina entzun eta ulertu duen eta ea azaldu dituen bere 
iritziak, horri buruzko elkarrizketan.

c   Ea jabetu den aurreritzi sexistak baztertu beharraz, lagun 
artean jolas egiterakoan.

g   Ea parte hartu duen hizkuntza jolasetan, abestia abestuz eta 
hitzak osatuz.

d   Ea ezagutzen duen interesgunearekin lotutako lexikoa, eta ea 
gai den erabiltzeko.
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28  Gida didaktikoa

6. unitatea: Zintzo-zintzo
OINARRIZKO GAITASUNAK

a   Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna.

Animaliak eta natura zaindu behar ditugula jabetzea.

b  Ikasten ikasteko gaitasuna. Nork bere buruari galderak egitea.

Norberaren akatsak identifikatzea eta onartzea.

c   Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna.

Familian eta gizartean eduki beharreko jarrera egokiez jabetzea.

d   Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna.

Sentimenduak eta horien arrazoiak azaltzea.

e   Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna.

Etxeko lanetan, elkarlana eta laguntzeko jarrera balioestea.

HELBURUAK

a  Ulertuz irakurtzea. f   Komikian gertatzen dena ulertzea, balioespenak eginez eta 
kritiko azalduz.

b   Literaturaz gozatzea. g   Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
propioetan erabiltzeko gai izatea.

c   Irakurketan eta idazketan trebatzea. h   Ipuina ulertzea.

d   “Etxea eta familia” gaiari buruz zer dakiten, zer ezagutzen 
duten aztertzea, eta, dakitenetik abiatuz, gaiaren ezagutzan 
sakontzea.

i   Ipuinaren inguruko elkarrizketan eta interpretazioan parte 
hartzea, nork bere iritziak eta sentimenduak azalduz.

e   Jokabide okerren aurrean, pertsonen saminez jabetzea, 
eta horri buruz gogoeta egitea.

j   Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin gozatzea.
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Gida didaktikoa  29

EDUKIAK

Irakaslearen liburua

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Zintzo-zintzo komikia. Zintzo-zintzo komikia irakurri, aztertu eta 
interpretatu.

 Literatura balioestea eta berarekin 
gozatzea.

 Komikiko esamolde biziak eta 
bat-batekoak. Hizkuntza funtzioak.

 Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak 
ezagutu eta erabili.

 Besteen izaera eta itxura fisikoarekiko 
errespetua.

 “Etxea eta familia” gaiari dagokion 
lexikoa.

 “Etxea eta familia” gaia aztertu eta sakondu.  Ahozko komunikazio egoeretan, parte 
hartzeko interesa.

 Etxeko lanak: enumerazioa, balioespena.  Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa 
ezagutu eta erabili.

 Irakaslearekin eta lagunekin, euskara 
erabiltzeko jarrera positiboa eta aktiboa.

Gustatzen zitzaion / ez zitzaion gustatzen / 
gustatzen zitzaizkion / ez zitzaizkion 
gustatzen egiturak. Baiezkoa eta ezezkoa. 
Singularra eta plurala.

 Loro kaskasoila ipuina entzun eta ulertu.  Hizkuntzaren alderdi ludikoa ezagutzeko 
interesa, eta horren erabilerarekin 
gozatzeko jarrera.

 Perpausak lehen/orain. Aditzen orainaldia/
lehenaldia.

 Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere 
sentipenak, sentimenduak eta iritzi kritikoa 
azalduz.

 Erakusleak.  Bizi da / bizi zen. Orainaldia eta lehenaldia bereizi 
eta zuzen erabili.

 Ezezko esaldiak.  Gustatzen zitzaion / ez zitzaion gustatzen / 
gustatzen zitzaizkion / ez zitzaizkion gustatzen 
egiturak ezagutu eta zuzen erabili.

 Loro kaskasoila ipuina.  Zubiri-zubiri abestia abestu eta jolaserako erabili. 
Aurkako adjektiboak elkartu.

 Hizkuntza ludikoa: Zubiri-zubiri abestia, 
aurkako adjektiboak…

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

a    Ea ulertu duen komikian gertatzen dena, balioespenak eginez 
eta kritiko azalduz.

e   Ea ezagutzen duen interesgunearekin lotutako lexikoa, eta ea 
gai den erabiltzeko.

b   Ea “Etxea eta familia” gaiari buruz hausnarketa egin duen, eta 
ea bere iritziak eman dituen.

f   Ea ipuina entzun eta ulertu duen, eta ea azaldu dituen bere 
iritziak horri buruzko elkarrizketan.

c   Ea bereizten dituen perpaus xumeetan orainaldia eta 
lehenaldia, eta ea zuzen erabiltzen dituen.

g   Ea parte hartu duen hizkuntza jolasetan, abestia abestuz eta 
aurkako adjektiboak (antonimoak) bilatuz.

d   Gustatzen zitzaion / ez zitzaion gustatzen / gustatzen 
zitzaizkion / ez zitzaizkion gustatzen erako egiturak ezagutzen 
ditu, eta ea zuzen erabiltzen dituen.

100383_(04B) (018-041) PROGR.indd   29100383_(04B) (018-041) PROGR.indd   29 15/06/11   11:0415/06/11   11:04



30  Gida didaktikoa

7. unitatea: Uuuuu!
OINARRIZKO GAITASUNAK

a   Ikasten ikasteko gaitasuna. Abestiak eta zotz egiteko formulak buruz ikastea.

b   Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna.

Gai baten azalpenak edo iritzi bat ematea.

Sentimenduak identifikatzea eta azaltzea.

Elkarrizketak asmatzea eta antzeztea.

c   Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna.

Inauterien tradizioaz jabetzea.

Gainerako pertsonen lekuan jartzeko gai izatea.

d   Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna.

Herri tradizioko abestiak ikastea eta balioestea.

Ipuinak irakurtzea.

Istorioen antzezpenak egitea.

HELBURUAK

a  Ulertuz irakurtzea. f   Komikian gertatzen dena ulertzea, balioespenak eginez eta 
kritiko azalduz.

b  Literaturaz gozatzea. g   Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
propioetan erabiltzeko gai izatea.

c  Irakurketan eta idazketan trebatzea. h  Ipuina ulertzea.

d   “Kalea, auzoa eta inauteriak” gaiari buruz zer dakiten, 
zer ezagutzen duten aztertzea, eta, dakitenetik abiatuz, 
gaiaren ezagutzan sakontzea.

i   Ipuinaren inguruko elkarrizketan eta interpretazioan, parte 
hartzea, nork bere iritziak eta sentimenduak azalduz.

e   Komikia dela medio, umeak inauterietako alaitasunaz eta 
txantxa giroaz jabetzea.

j   Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin gozatzea.
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Gida didaktikoa  31

EDUKIAK

Irakaslearen liburua

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Uuuuu!!! komikia. Uuuuu!!! komikia irakurri, aztertu eta 
interpretatu.

Besteek esandakoa entzuteko jarrera.

Komikiko esamolde biziak eta 
bat-batekoak. Hizkuntza funtzioak.

 Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak 
ezagutu eta erabili.

Ahozko azalpenak ematerakoan 
zehaztasuna eta argitasuna balioestea.

“Kalea, auzoa eta inauteriak” gaiari 
dagokion lexikoa.

“Kalea, auzoa eta inauteriak” gaia aztertu eta 
sakondu.

Jarrera ona eta konfiantza edukitzea 
norberak ikasteko duen ahalmenean.

Antzerkia edo dramatizazioa. Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa 
ezagutu eta erabili.

Solaskideen hizkuntza ohiturak 
errespetatzea.

Gainean/atzean postposizioak. NON 
deklinabide kasua.

Ali Baba eta berrogei lapurrak ipuina entzun eta 
ulertu.

Hizkuntzaren alderdi ludikoa ezagutzeko 
interesa eta horren erabilerarekin 
gozatzeko jarrera.

Entzun zuen / entzun zituen. Singularra 
eta plurala.

Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere 
sentipenak, sentimenduak eta iritzi kritikoa 
azalduz.

Helburuzko perpausak: egitera, 
gordetzera.

Gainean/atzean. NON deklinabide kasua ezagutu 
eta erabili.

an, en, in, on, un silabadun hitzak.  Entzun zuen / entzun zituen. Singularra eta 
plurala ezagutu eta erabili.

Ali Baba eta berrogei lapurrak ipuina. Helburuzko perpausak: egitera, gordetzera 
ezagutu eta zuzen erabili.

Hizkuntza ludikoa: Sagu txiki abestia, 
logika jokoak, zotz egiteko formula.

Sagu txiki abestia abestu eta jolaserako erabili. 
Logika jokoak egin eta zotz egiteko formula 
intonazio egokiz erabili.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

a   Ea ulertu duen komikian gertatzen dena, balioespenak eginez. e   Ea helburuzko perpausak zuzen erabiltzen dituen.

b   Ea “Kalea, auzoa eta inauteriak” gaiari buruz hausnarketa egin 
duen, eta ea bere iritziak eman dituen.

f   Ea ezagutzen duen interesgunearekin lotutako lexikoa, eta ea 
gai den erabiltzeko.

c   Ea ezagutzen duen NON deklinabide kasua, eta ea zuzen 
erabiltzen duen.

g   Ea ipuina entzun eta ulertu duen, eta ea azaldu dituen bere 
iritziak horri buruzko elkarrizketan.

d   Ea singularra eta plurala bereizten dituen, eta ea zuzen 
erabiltzen dituen.

h   Ea parte hartu duen hizkuntza jolasetan, abestia abestuz, 
logika jokoak eginez eta zotz egiteko formula erabiliz.
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32  Gida didaktikoa

8. unitatea: Lagundu!
OINARRIZKO GAITASUNAK

a  Ikasten ikasteko gaitasuna. Irudiek eskaintzen duten informazioa interpretatzen ikastea.

Nork bere burua ebaluatzea.

b   Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna.

Gizarte bizitzan jarrera negatiboak baztertu eta positiboak balioesten ikastea.

Gizarte bizitzan sortzen diren arazoei aurre egiteko arrazoiak pentsatzea eta azaltzea.

c   Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna.

Beste pertsona batzuen lekuan jartzeko ahalegina egitea.

Sentimenduak eta horien arrazoiak azaltzea.

d   Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna.

Ipuinak irakurtzea.

HELBURUAK

a  Irakurketan eta idazketan trebatzea. f   Ekintzak kronologikoki ordenatzea, eta ahoz azaltzea.

b   “Zerbitzu publikoak eta lanbideak” gaiari buruz zer dakiten, 
zer ezagutzen duten aztertzea, eta, dakitenetik abiatuz, 
gaiaren ezagutzan sakontzea.

g  Ipuina ulertzea.

c   Laminaren bitartez, behaketa eta ahozko hizkuntza lantzea. h   Ipuinaren inguruko elkarrizketan eta interpretazioan parte 
hartzea, nork bere iritziak eta sentimenduak azalduz.

d     Laminan gertatzen dena ulertzea, balioespenak eginez eta 
kritiko azalduz.

i   Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin gozatzea.

e   Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
propioetan erabiltzeko gai izatea.
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Gida didaktikoa  33

EDUKIAK

Irakaslearen liburua

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Lanbideak eta horien ezaugarriak. Lanbideei buruzko laminari behatu, objektuak 
izendatu, egoerak azaldu, hipotesiak egin.

Besteen aurrean, argi eta ozen hitz 
egiteko interesa.

Zerbitzu publikoak. “Zerbitzu publikoak eta lanbideak” gaia aztertu 
eta sakondu.

Eskolako esparru guztietan, euskara 
erabiltzeko interesa.

Interesguneari dagokion lexikoa. Zenbakitutako irudien aurrean, norberaren 
sentimenduak azaldu, hipotesiak egin eta 
hainbat interpretazio eskaini.

Ahozko hizkuntzan, esamolde herrikoiak 
erabiltzeko interesa eta gogoa.

Nuke/nintzateke/nioke aditz formak. Irudi bidez emandako narrazio laburretan, 
istorioa ordenatu eta era narratiboan kontatu.

Ipuin eta kontakizun tradizionalekiko 
estimua.

NORK kasua. Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa 
ezagutu eta erabili.

Hizkuntzaren alderdi ludikoa ezagutzeko 
interesa, eta horren erabilerarekin 
gozatzeko jarrera.

Adjektiboak. Astotxoak ipuina entzun eta ulertu.

Oso graduatzailea. Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere 
sentipenak, sentimenduak eta iritzi kritikoa 
azalduz.

Astotxoak ipuina. NORK deklinabide kasua ezagutu eta erabili.

Hizkuntza ludikoa: adimen jokoak, 
hitz gurutzatuak.

Nuke/nintzateke/nioke aditz formak ezagutu eta 
erabili.

Autoebaluazioa. Adimen jokoak eta hitz gurutzatuak egin, eta 
jolaserako erabili.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

a   Ea parte hartu duen laminaren behaketan eta hortik sortutako 
elkarrizketan. 

e   Ea NORK deklinabide kasua ezagutzen duen, eta ea zuzen 
erabiltzen duen.

b    Ea egin dituen laminan ageri denari buruzko hipotesiak eta 
balioespenak.

f   Ea nuke/nintzateke/nioke aditz formak ezagutzen dituen, 
eta ea zuzen erabiltzen dituen.

c   Ea ezagutzen duen interesgunearekin lotutako lexikoa 
eta ea erabiltzeko gai den.

g   Ea ipuina entzun eta ulertu duen, eta ea azaldu dituen bere 
iritziak horri buruzko elkarrizketan.

d   Ea jartzen dituen binetetan desordenatuta zeuden ekintzak 
ordena kronologikoan, eta ea istorioak ahoz kontatu dituen.

h  Ea gogo onez parte hartu duen hizkuntza jolasetan.
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34  Gida didaktikoa

9. unitatea: Hau beldurra, hau!
OINARRIZKO GAITASUNAK

a  Ikasten ikasteko gaitasuna. Taldean, erabakiak hartzea eta lan egitea.

Akatsak identifikatzea eta zuzentzea.

b   Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna.

Hitz joko herrikoiak buruz ikastea eta ahoz ematea.

c   Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna.

Beldurra sentitzen duteneko egoerak eta arrazoiak azaltzea.

Ahozko komunikazioa helburuaren arabera egokitzea.

d   Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna.

Ipuina antzeztea.

Herri tradizioko ipuina balioestea.

e   Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna.

Beldurra ezagutu eta hura gainditzeko estrategiak bereganatzea.

HELBURUAK

a   Irakurketan eta idazketan trebatzea. g   Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
propioetan erabiltzeko gai izatea.

b   “Airea, ura eta eguzkia” gaiari buruz zer dakiten, zer ezagutzen 
duten aztertzea, eta, dakitenetik abiatuz, gaiaren ezagutzan 
sakontzea.

h   Helburuzko perpausak: zertarako? Saltzeko, jolasteko, 
oparitzeko ezagutzea eta erabiltzea.

c   Komikiko hizkuntza (bai idatzia eta bai irudi bidezkoa) 
interpretatzen ikastea, eta bertan ageri diren esamolde biziak 
eta bat-batekoak ezagutzea eta erabiltzea.

i   Ipuina ulertzea.

d   Komikiko hizkuntzaren eta hizkuntza narratiboaren artean 
dauden desberdintasunez jabetzea.

j   Ipuinaren inguruko elkarrizketan eta interpretazioan, parte 
hartzea, nork bere iritziak eta sentimenduak azalduz.

e   Beldurraren arazoaz gogoeta egitea, eta, elkarrizketaren bidez, 
traumak edo kezkak kanporatzea.

k   Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin gozatzea.

f   Beldurra eta beldur eza adierazteko esamoldeak ezagutzea eta 
erabiltzea.
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Gida didaktikoa  35

EDUKIAK

Irakaslearen liburua

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Hau beldurra, hau! komikia. Hau beldurra, hau! komikia irakurri eta 
interpretatu.

Besteen mezuak interpretatzeko eta horiei 
erantzuteko jarrera irekia.

Komikiko ahozko esamoldeak. Hizkuntza 
funtzioak.

Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak 
ezagutu eta erabili.

Lanak txukun eta garbi aurkezteko 
ohitura.

Komikiko hizkuntza / hizkuntza narratiboa. Komikiko hizkuntza eta hizkuntza narratiboa 
bereizi.

Euskara ikasten ari direnen ahoskera eta 
intonazioa errespetatzea.

Interesguneari dagokion lexikoa. Beldurraren arazoaz gogoeta egin, eta horretaz 
hitz egin.

Jasotzen dituen mezuekiko jarrera 
kritikoa, arraza, sexu, klase eta beste 
edonolako bereizkerien aurrean 
sentsibilitatea azalduz.

Helburuzko perpausak: zertarako? 
Saltzeko, jolasteko, oparitzeko.

Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa 
ezagutu eta erabili.

Hizkuntzaren alderdi ludikoa ezagutzeko 
interesa, eta horren erabilerarekin 
gozatzeko jarrera.

ts eta tz. Lamina txikia ipuina entzun eta ulertu.

Lamina txikia ipuina. Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere 
sentipenak, sentimenduak eta iritzi kritikoa 
azalduz.

Hizkuntza ludikoa: igarkizuna, adimen 
jolasa, hitz jokoa.

Helburuzko perpausak: zertarako? Saltzeko, 
jolasteko, oparitzeko ezagutu eta erabili.

Igarkizuna, adimen jolasa, hitz jokoa egin eta 
jolaserako erabili.

 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

a   Ea ahaleginak egin dituen irakurketan eta idazketan trebatzeko. e   Ea interesgunearekin lotutako lexikoa ezagutzen duen, 
eta ea gai den erabiltzeko.

b   Ea interpretatzen duen komikiko hizkuntza, bai idatzia eta bai 
irudi bidezkoa, eta ea erabiltzen dituen bertan ageri diren 
esamolde biziak eta bat-batekoak.

f  Ea helburuzko perpausak zuzen erabiltzen dituen.

c   Ea nabaritzen dituen komikiko hizkuntzaren eta hizkuntza 
narratiboaren arteko desberdintasunak.

g   Ea ipuina entzun eta ulertu duen, eta ea bere iritziak azaldu 
dituen iritziak horri buruzko elkarrizketan.

d   Ea parte hartu duen beldurraren arazoaz egindako gogoetetan 
eta elkarrizketetan.

h  Ea gogo onez parte hartu duen hizkuntza jolasetan.
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36  Gida didaktikoa

10. unitatea: Tori lorea!
OINARRIZKO GAITASUNAK

a   Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna.

Animaliak eta natura zaindu behar ditugula jabetzea.

b   Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna.

Sentimenduak eta horien arrazoiak azaltzea.

Elkarrizketak asmatzea eta antzeztea.

Albistea ezagutzea eta idazten saiatzea.

Errespetuzko esamoldeak ezagutzea.

c   Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna.

Besteekiko adeitasuna eta begirunea balioestea.

d   Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna.

Olerkiak ulertzeko ahalegina egitea eta balioestea.

HELBURUAK

a   Irakurketan eta idazketan trebatzea. g   Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
propioetan erabiltzeko gai izatea.

b    «Udaberria eta landareak» gaiari buruz zer dakiten, 
zer ezagutzen duten aztertzea, eta, dakitenetik abiatuz, 
gaiaren ezagutzan sakontzea.

h  Ipuina ulertzea.

c   Komikiko hizkuntza (bai idatzia eta bai irudi bidezkoa) 
interpretatzen ikastea, eta bertan ageri diren esamolde biziak 
eta egunerokoak ezagutzea eta erabiltzea.

i   Ipuinaren inguruko elkarrizketan eta interpretazioan, 
parte hartzea, nork bere iritziak eta sentimenduak azalduz.

d   Komikiko gidoian oinarrituz, antzerkia edo dramatizazioa 
lantzea.

j   Ipuineko sekuentziak ordena kronologikoan jarriz, albiste bat 
osatzea.

e   Komikiko gidoian oinarrituz, antzerkia edo dramatizazioa 
lantzea.

k   Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin gozatzea.

f   Poema ondo ahoskatuz eta intonazio egokiz irakurtzea.
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Gida didaktikoa  37

EDUKIAK

Irakaslearen liburua

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Tori lorea! komikia. Tori lorea! komikia irakurri eta interpretatu. Gero eta hobeto idazten ikasteko interesa 
eta gogoa.

Komikiko ahozko esamoldeak. 
Hizkuntza funtzioak.

Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak 
ezagutu eta erabili.

Irakurtzeko eta ikasgelako liburutegia 
erabiltzeko jarrera positiboa.

Komikiko hizkuntza / hizkuntza narratiboa. Komikiko hizkuntza eta hizkuntza narratiboa 
bereizi.

Ahozko hizkuntzan esamolde eta espresio 
herrikoiak erabiltzeko jarrera.

Interesguneari dagokion lexikoa. Komikian oinarritutako gidoia osatu eta 
antzeztu.

Hizkuntza idatziaren balioespena, 
komunikaziorako eta eguneroko 
bizitzarako tresna nagusi den neurrian.

Dramatizazioa. Ahozko mezuak ulertu eta interpretatu. Testuak idatziz aurkezterakoan, 
garbitasuna eta ulergarritasuna 
balioestea.Aditza. Idatzizko mezuak ulertu eta interpretatu.

Gure txakurra ipuina. Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa 
ezagutu eta erabili.

Albistea. Gure txakurra ipuina entzun eta ulertu.

Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere 
sentipenak, sentimenduak eta iritzi kritikoa 
azalduz.

Hizkuntza ludikoa: igarkizunak, adimen 
jolasa.

Ipuineko sekuentziak ordena kronologikoan 
jarriz, albistea osatu.

Igarkizunak asmatu eta adimen jolasa osatu.

 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

a   Ea ahaleginak egin dituen irakurketan eta idazketan trebatzeko. e   Ea interesgunearekin lotutako lexikoa ezagutzen duen, 
eta ea gai den erabiltzeko.

b   Ea interpretatzen duen komikiko hizkuntza, bai idatzia eta bai 
irudi bidezkoa, eta ea erabiltzen dituen bertan ageri diren 
esamolde biziak eta bat-batekoak.

f   Ea ipuina entzun eta ulertu duen, eta ea azaldu dituen bere 
iritziak horri buruzko elkarrizketan.

c   Ea nabaritzen dituen komikiko hizkuntzaren eta hizkuntza 
narratiboaren arteko desberdintasunak.

g   Ea albistea osatu duen ipuineko sekuentziak ordena 
kronologikoan jarriz.

d   Ea osatu duen komikian oinarritutako gidoia, eta ea 
antzezpena egin duen.

h  Ea gogo onez parte hartu duen hizkuntza jolasetan.
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38  Gida didaktikoa

11. unitatea: Mendi irteera
OINARRIZKO GAITASUNAK

a   Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna.

Animaliak eta natura zaindu behar ditugula jabetzea.

b  Ikasten ikasteko gaitasuna. Irudiek eskaintzen duten informazioa interpretatzen ikastea.

c   Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna.

Animaliak errespetatu beharraz, nork bere iritziak eta azalpenak ematea.

Animaliei buruzko deskribapen xumeak egitea.

Sentimenduak eta horien arrazoiak azaltzea.

d   Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna.

Ipuinak irakurtzea.

HELBURUAK

a  Irakurketan eta idazketan trebatzea. h   Harrapatzea / zapaldu nahi izatea perpaus konpletiboetako 
formak zuzen erabiltzea.

b   “Animaliak eta horien zaintza” gaiari buruz zer dakiten, zer 
ezagutzen duten aztertzea, eta, dakitenetik abiatuz, gaiaren 
ezagutzan sakontzea.

i   Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
propioetan erabiltzeko gai izatea.

c   Komikia dela medio, animalienganako errespetua eta 
maitasuna sustatzea.

j  Ipuina ulertzea.

d   Komikiko hizkuntza (bai idatzia eta bai irudi bidezkoa) 
interpretatzen ikastea, eta bertan ageri diren esamolde biziak 
eta egunerokoak ezagutzea eta erabiltzea.

k   Ipuinaren inguruko elkarrizketan eta interpretazioan parte 
hartzea, nork bere iritziak eta sentimenduak azalduz.

e    Natura zaindu beharraz kontzientzia hartzea, eta naturaren 
aldeko eta kontrako ekintzak bereizten ikastea.

l   Ipuineko sekuentziak ordena kronologikoan jartzea.

f   Egingo nuke / eramango nuke aditz formak ezagutzea eta 
zuzen erabiltzea.

m  Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin gozatzea.

g  Zaio/zaizkio adizkiak testu barruan zuzen erabiltzea.
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Gida didaktikoa  39

EDUKIAK

Irakaslearen liburua

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Mendi irteera komikia. Mendi irteera komikia irakurri eta interpretatu. Literatura testuekiko, hots, ipuin, olerki eta 
abarrekiko interesa, norberaren aberastasun 
eta atsegin iturri den neurrian.

Komikiko ahozko esamoldeak. Hizkuntza 
funtzioak.

Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak 
ezagutu eta erabili.

Elkarrizketako arauen onarpena.

Komikiko hizkuntza / hizkuntza 
narratiboa.

Komikiko hizkuntza eta hizkuntza narratiboa 
bereizi.

Besteen mezuak interpretatzeko eta horiei 
erantzuteko jarrera irekia.

Interesguneari dagokion lexikoa. Naturaren aldeko eta kontrako ekintzak bereizi eta 
balioetsi.

 Idatzizko lanak txukun eta garbi 
aurkezteko ohitura.

Egingo nuke / eramango nuke aditz formak. Ahozko mezuak ulertu eta interpretatu. Jasotzen dituen mezuekiko jarrera kritikoa, 
arraza, sexu, klase eta beste edonolako 
bereizkerien aurrean sentsibilitatea 
azalduz.

Zaio/zaizkio aditz laguntzailea. Idatzizko mezuak ulertu eta interpretatu.

Harrapatzea / zapaldu nahi izatea 
perpaus konpletiboak.

 Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa ezagutu 
eta erabili.

Deklinabidea.  Egingo nuke / eramango nuke aditz formak 
ezagutu eta erabili.

Adberbioak. Zaio/zaizkio adizkiak testu barruan zuzen erabili.

Satur satorra ipuina.  Harrapatzea / zapaldu nahi izatea perpaus 
konpletiboetako formak testu barruan erabili.

Animalien ezaugarriak: deskribapenak. Satur satorra ipuina entzun eta ulertu.

Hizkuntza ludikoa: hizkuntza jolasak, 
Maria Andresaren korotza abestia, 
zotz egiteko formula.

Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere 
sentipenak, sentimenduak eta iritzi kritikoa azalduz.

Animalien deskribapen laburrak egin.

Maria Andresaren korotza abestia abestu eta zotz 
egiteko formula ahoz eman.

 
EBALUAZIO IRIZPIDEAK

a   Ea ahaleginak egin dituen irakurketan eta idazketan 
trebatzeko.

 g   Ea harrapatzea / zapaldu nahi izatea perpaus konpletiboetako formak 
ezagutzen dituen, eta ea zuzen erabiltzen dituen testu barruan.

b   Ea interpretatzen duen komikiko hizkuntza, bai idatzia eta 
bai irudi bidezkoa, eta ea erabiltzen dituen bertan ageri 
diren esamolde biziak eta bat-batekoak.

h    Ea ezagutzen duen interesgunearekin lotutako lexikoa, eta ea gai 
den erabiltzeko.

c   Ea nabaritzen dituen komikiko hizkuntzaren eta hizkuntza 
narratiboaren arteko desberdintasunak.

i    Ea ipuina entzun eta ulertu duen, eta ea azaldu dituen bere iritziak 
horri buruzko elkarrizketan.

d    Ea bereizten dituen naturaren aldeko eta kontrako ekintzak 
eta ea jabetu den hura zaindu beharraz.

j    Ea deskribapen laburrak egin dituen, animalia bakoitzaren 
ezaugarriak erabiliz.

e    Ea egingo nuke / eramango nuke aditz formak ezagutzen 
dituen eta ea zuzen erabiltzen dituen testu barruan.

k   Ea gogo onez parte hartu duen hizkuntza jolasetan.

f    Ea ezagutzen dituen zaio/zaizkio adizkiak, eta ea zuzen 
erabiltzen dituen testu barruan.
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214  Gida didaktikoa

Letren koadernoa Programazioa

OINARRIZKO GAITASUNAK

a     Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

 Gorputz jarrera egokiak hartzea zein garrantzitsua den balioestea.

Animaliak eta natura zaindu behar ditugula jabetzea.

Pertsonen itxura fisikoan dauden aldeak modu positiboan balioestea.

b      Ikasten ikasteko gaitasuna Irudiek eskaintzen duten informazioa interpretatzen ikastea.

Nork bere buruari galderak egitea.

Abestiak ikastea eta kantatzea.

c     Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Lexiko egokia aukeratzea eta idaztea.

d     Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Sen estetikoa garatzea.

e      Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Jardunean egindako akatsak ikasteko prozesuaren parte direla barneratzea.

HELBURUAK

a     Grafiak identifikatzeko eta idazteko gai izatea, letra larriz nahiz 
xehez.

d  Lerroen arteko espazio orekatua gordetzeko gai izatea.

b  Letrak norabide zuzenean idazten ikastea. e   Letren arteko lotura egokiak eta praktikoak ikastea.

c   Ezkerretik eskuinera idatziz, espazioak antolatzen ikasten 
joatea. 

L
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220  Gida didaktikoa

Testuen koadernoa Programazioa

OINARRIZKO GAITASUNAK

a  Ikasten ikasteko gaitasuna. Irudiek eskaintzen duten informazioa interpretatzen ikastea.

b   Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna.

Postalak, gonbitak eta gutunak irakurtzea, eta idazten saiatzea.

Sentimenduak azaltzea.

Hainbat testu mota ulertzea eta interpretatzea.

Lexiko egokia erabiltzea.

c    Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna.

Besteekiko adeitasuna eta begirunea balioestea.

Besteen mezuen aurrean arreta eta errespetua izatea.

Familian eta gizartean eduki beharreko jarrera egokiez jabetzea.

Gizarte bizitzan jarrera negatiboak baztertu eta positiboak balioesten ikastea.

d   Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna.

Herri tradizioko ipuinak irakurtzea eta balioestea.

Ipuinak irakurtzea.

Poemak ulertzeko ahalegina egitea eta balioestea.

Sen estetikoa garatzea.

e   Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna.

Sormena lantzea.

Jardunean egindako akatsak ikasteko prozesuaren parte direla barneratzea.

Norberaren autonomia eta indibidualtasuna gordetzen jakitea.

HELBURUAK

a   Hizkuntza testuak sortzeko, ahozkoak nahiz idatziak, 
hainbat egoera, motibazio eta une egon daitezkeela jabetzea.

d  Zenbait testu motaren ulermenean eta sorkuntzan trebatzea.

b   Funtzio edo egoera desberdin horien arabera sortutako testuek 
sentimendu eta mezu mota ugari transmititzeko balio dutela 
jakitea, hala nola: agurtzea, galderak egitea, poza, haserrea, 
alaitasuna, pena, tristura eta abar adieraztea.

e   Hizkuntzaren eta testuen barne egiturak jolasaren bidez 
barneratzen joatea.

c    Askotariko testu horiek beren ezaugarri linguistiko eta 
literarioak dituztela jabetzea. 

f   Irakurtzeko eta idazteko zaletasuna eta erraztasuna 
bereganatzen joatea.

T
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