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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Eskolako ikasgeletan zer material egoten diren jakitea. 

Eskolan zer ekintza egiten diren jakitea. 

a  Badaki eskola ikasteko eta lagunak egiteko leku 
bat dela.

b  Badaki zer material dauden eskolan eta non 
dagoen material bakoitza bere ikasgelan.  

c  Eskolan eta eskolatik kanpo egiten dituen 
ekintzak bereizten ditu.  

Ikastetxean zer instalazio eta leku dauden jakitea, bai eta bakoitzean 
zer jarduera egiten diren ere. 

Ikastetxean aritzen diren langileak ezagutzea, eta zer funtzio dituzten 
eta zer lanabes eta makina erabiltzen dituzten jakitea. 

d  Badaki zer instalazio dauden eskolan eta 
zertarako erabiltzen den bakoitza. 

e  Ikastetxeko langileak ezagutzen ditu.

f  Ikastetxean lan egiten duten pertsonak nor bere 
funtzioarekin eta erabiltzen dituen lanabesekin 
lotzen ditu. 

Jokabide arauak betetzea, hitz egiteko txanda errespetatzea eta 
eskolan begirunezko jarrera izatea. 

g  Ikastetxeko jokabide arauak betetzen ditu eta 
besteekiko begirunezko jarrera du.

h  Ikasleei zein irakasleei laguntzen parte hartzen 
du, arazoak sortzen direnean.  

i  Ulertzen du beharrezkoa dela baztertutako 
ikasleak integratzea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

0 unitatea. Bruno eskolan hasi da!

• Eskolan hastea.

• Eskolako materiala. Ikasgelako eta   
ikastetxeko altzariak. 

• Ikastetxeko lekuak.

• Ikastetxeko irakasleak eta gainerako langileak.

• Ikasgelako eta ikastetxeko arauak.

EDUKIAK
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Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Eskolara itzultzeak eta irakasleak nahiz ikaskideak berriro ikusteak sortzen dizkion 
emozio positiboak adierazten ditu.

4-5 a  e  

Matematikarako 
gaitasuna

Egunean zehar eskolan egiten dituen ekintzak kalkulatzen ditu. 8-9 c

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Irudi batean, ikastetxearekin lotutako zer ekintza eta material ageri diren xehetasunez 
azaltzen du.

4-5 c  d  
e

Ikasgelako materialak bereizten ditu eta koadernoan marrazten ditu. 6-7 b

Ikastetxeko lekuak eta haietan egiten diren ekintzak lotzen ditu. 8-9 f  c  

d

Ikastetxean izaten diren jarrera eta jokabide egokiak eta desegokiak bereizten ditu, eta 
koadernoan marrazten ditu.  

10-11 g  h  

i

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Aurkezpen bat diseinatzen du, bere izen-abizenak, adina eta zaletasunak azalduz. 6-7 a

 OINARRIZKO GAITASUNAK
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Giza gorputzaren atal nagusiak ezagutzea. 
a  Gorputz atal nagusiak bereizten ditu.

b  Giltzadurak bereizten ditu. 

Aurpegiaren atalak bereiztea eta haien bidez zer sentimendu 
adierazten ditugun jakitea.  

c  Aurpegiaren atalak bereizten ditu.

d  Badaki zer emozio adieraz ditzakegun 
aurpegiaren bidez.

Pertsonak sexuaren, arrazaren eta adinaren arabera bereiztea. 

e  Mutilak eta neskak bereizten ditu.

f  Badaki zer itxura duen eta zer ezaugarrik 
bereizten duten gainerako pertsonengandik.  

g  Badaki zer etapa dituen bizitzak.

h  Badaki ohitura osasungarri nagusien berri, eta 
zer ohitura diren kaltegarriak osasunerako.

Bizi ohitura osasungarrien berri jakitea eta ohitura horiek 
bereganatzea. 

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1. unitatea. Hitzordua medikuarekin

• Gorputz atalak: burua, enborra eta gorputz adarrak.

• Gizakien gorputzeko giltzadura garrantzitsuenak.

• Giltzaduren funtzioak.

• Aurpegiaren atalak eta zer funtzio dituzten.

• Aurpegiaren keinuen bidez adierazten ditugun 
sentimenduak. 

• Mutilen eta nesken arteko desberdintasunak. 

• Pertsonak itxuraren arabera bereizteko bide ematen 
duten ezaugarriak.  

• Pertsonek denboran zehar izaten dituzten aldaketak. 

• Gizakiaren bizitzako etapak.

• Haurren gaixotasun ohikoenak eta haiek prebenitzeko 
moduak.

• Higienearekin, loaldi orduekin, janzkerarekin, 
elikadurarekin, eta abarrekin lotutako ohitura 
osasungarriak eta ez-osasungarriak.

EDUKIAK
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 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Matematikarako 
gaitasuna

Familiaren argazki bat oinarritzat hartuta, bizitzaren etapa bakoitzeko zenbat ahaide 
dituen kalkulatzen du.  

18-19 g  

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Badaki zer ondorio izan ditzaketen osasun arazoek, ikasgelako kasuak abiapuntutzat 
hartuta. 

12-13 h

Gorputz atalak bereizten ditu eta badaki zer arropa mota jantzi behar den urtaro 
bakoitzean. 

14-15 a  c  
e

Aurpegiaren atalak ezagutzen ditu eta haien bidez adieraz daitezkeen sentimenduekin 
lotzen ditu, aldizkarietako argazkiak aztertzean.

16-17 c  d

Ahaideen arteko antzekotasunak eta desberdintasunak ezartzen ditu, itxurari, sexuari 
eta adinari dagokienez. 

18-19 e  f
g

Ohitura ez-osasungarri ezagun batzuk izateak bere familiarengandik hurbileko zenbait 
pertsonarengan sortutako gaixotasun batzuen adibideak ematen ditu. 

20-21 h

Badaki zer muga dakarzkien giltzaduretako lesioek eliteko kirolariei. 22 b

Jabetzen da zein garrantzitsua den sendagaiak behar bezala erabiltzea osasunerako eta 
ingurumenerako.  

23 h

Badaki zer kausak sortu ohi dieten hotzeria haurrei eta zer ondorio dituen gaixotasun 
horrek ikasturtean zehar. 

24-25 h

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Osasun zerbitzuetan eta zentroetan begirunez jokatzea eta zerbitzu horiek behar bezala 
erabiltzea zein garrantzitsua den zehazten du. 

23 h

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Bere antzeko panpina artikulatu bat sortu eta bere gorputzeko giltzadurak adierazten 
ditu hartan. 

22 a  b

Ikasten ikasteko  
gaitasuna

Kirol jarduerei buruzko irudiak ikusiz, jabetzen da gorputzeko zer atal toles ditzakeen 
eta zer mugimendu egin ditzakeen. 

14-15 a  b

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Badaki zer gaixotasun izan ditzaketen haurrek ohitura ez-osasungarriak izateagatik eta 
zer jokabide eredu diren egokiak halako gaixotasunak prebenitzeko. 

20-21 h

Ohiko gaixotasun bati, hala nola hotzeriari, aurre egiteko zer egin daitekeen erabakitzen 
du, bere irizpideak oinarritzat hartuta. 

24-25 h
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EDUKIAK

• Bost zentzumenak: ikusmena, dastamena, ukimena, 
entzumena eta usaimena. 

• Zentzumen organoak: begiak, mihia, larruazala, 
belarriak eta sudurra.  

• Ikusmenaren funtzio nagusiak: koloreak, formak, 
tamainak eta distantziak. 

• Dastamenaren funtzio nagusiak: zapore gozoak, 
gaziak, garratzak eta minak.

• Ukimenaren funtzio nagusiak: tenperatura (hotza, 
beroa eta hezetasuna) eta testurak (leuna, zimurtsua, 
lakarra…).

• Entzumenaren funtzio nagusiak: soinu atseginak eta 
zaratak.

• Usaimenaren funtzio nagusiak: usain atseginak eta 
desatseginak. 

• Zentzumen organoen zainketa eta higienerako arauak. 

• Bost zentzumen organoen sendagile espezialistak.

• Zentzumen gutxiegitasunak: itsutasuna eta gortasuna.

• Zentzumen gutxiegitasunak dituzten pertsonekin 
izan beharreko jokabidea. 

• Zeinu mintzaira. 

2. unitatea. Zentzumenen mundua

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Ingurunearekin zer gorputz atalen bidez jartzen 
garen harremanetan eta zer sentsazio hauteman 
ditzakegun jakitea. 

a  Badaki zer sentsazio hauteman ditzakegun zentzumenen bidez.  

b  Organo bakoitza dagokion zentzumenarekin lotzen du.

Ingurunearekin harremanetan jartzeko 
ikusmenak eta entzumenak zer funtzio dituzten 
jakitea.

c  Badaki zaratak eta soinuak entzumenaren bidez hautematen 
ditugula. 

d  Badaki formak, tamainak eta koloreak ikusmenaren bidez 
hautematen ditugula.

Ingurunearekin harremanetan jartzeko 
dastamenak, usaimenak eta ukimenak zer 
funtzio dituzten jakitea.

e  Badaki zaporeak dastamenaren bidez hautematen ditugula. 

f  Badaki usain atseginak nahiz desatseginak usaimenaren bidez 
hautematen ditugula.   

g  Badaki gauzen gogortasuna eta tenperatura ukimenaren bidez 
bereizten ditugula, bai eta inguruneko giro baldintzak ere. 

Ohitura osasungarriak bereganatzea eta 
zentzumen organoen sendagileak zein diren 
jakitea. 

h  Badaki zer ohitura hartu behar diren zentzumen organoak 
zaintzeko.

i  Badaki zer sendagile espezialista arduratzen den zentzumen 
organo bakoitza zaintzeaz.
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Asteko egunak zeinu mintzairan adierazten ikasi du. 36 c

Matematikarako 
gaitasuna

Pertsona itsu batek ikasgelatik eskolako patiora bitartean zer oztopo aurki ditzakeen 
kalkulatzen du. 

37 d

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Txokolate fabrika batera egindako txango baten irudia oinarritzat hartuta, 
zentzumenen bidez hautematen ditugun sentsazioak bereizten ditu.

26-27 a

Zentzumen organoak ezagutzen ditu eta badaki zer sentsazio sortzen dizkigun 
udazkeneko objektu batek. 

28-29 a  b

Aldizkarietako irudiak oinarritzat hartuta, ikusmenaren eta entzumenaren bidez 
hautematen ditugun sentsazioak bereizten ditu. 

30-31 c  d

Elikagaietan, ukimenaren, dastamenaren eta usaimenaren bidez hautematen ditugun 
zaporeak, usainak eta sentsazioak bereizten ditu. 

32-33 e  f  
g

Zentzumen organoak kalte ditzaketen ingurumen faktoreak kalte horiek saihesteko 
egin beharreko ekintzekin lotzen ditu. 

34-35 h

Eskolako jangelako menua zeinu mintzairaren bidez adierazten du. 36 c

Eguneroko bizitzan, pertsona itsuen gida txakurren zeregina zein garrantzitsua den 
jabetzen da. 

37 d

Badaki ukimenaren zentzumen organoan gutxiegitasunak izateak zer arazo sor 
ditzakeen ingurune fisikoan moldatzeko. 

38-39 b  g

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Badaki zeinen garrantzitsua den osasun arloko profesionalen zeregina, osasun eta 
higiene ohiturak irakasteko. 

38-39 h  i

Ikasten ikasteko  
gaitasuna

Irudi bat oinarritzat hartuta, elikadura enpresetan hartu beharreko segurtasun 
neurriak aztertzen ditu. 

26-27 h

Aldizkarietako irudi batzuek zer sentsazio transmititzen dituzten jabetzen da. 28-29 a

Belarriaren eta begiaren eredu teorikoen eta bere zentzumen organoen arteko 
antzekotasunak ezartzen ditu. 

30-31 c  d

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ikastetxean zentzumen organoak zaintzeko izan beharreko higiene ohiturak 
definitzen ditu, modu pertsonalean. 

34-35 h
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EDUKIAK

• Elikagaiak jatorriaren arabera: landare eta animalia 
jatorriko elikagaiak.

• Animalietatik lortzen ditugun elikagaiak.

• Landare jatorriko elikagaiak, eta zer ataletatik 
lortzen ditugun.

• Elikagaien sailkapena: naturalak eta landuak; 
gordinak eta prestatutakoak.

• Elikagaien kontserbazioa eta biltegiratzea.

• Eguneko bost otorduak.

• Elikadura piramidea. Dieta orekatua eta osasungarria.

• Elikadura higienerako ohiturak.

• Dieta ez-osasungarria izateak edo elikadura 
higienerik ez izateak dakartzan arazo nagusiak.

3. unitatea. A zer gozoa!

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Elikagaiak jatorriaren arabera sailkatzea. a  Animalia eta landare jatorriko elikagaiak bereizten ditu.

Elikagai naturalak eta landuak bereiztea, eta  
haiek kontsumitzeko eta kontserbatzeko 
jarraibide nagusien berri jakitea.

b  Elikagai naturalak eta landuak bereizten ditu.

c  Badaki zer elikagai jan daitezkeen gordinik eta zein jan behar diren 
aurrez prestatuta.

d  Badaki elikagaiak kontserbatzeko modu batzuen berri.

Egunero zer elikagai diren beharrezkoak jakitea, 
eta eguneroko dieta aztertzea.

e  Ezagutzen du elikadura piramidea.

f  Badaki zer elikagai hartu behar diren eguneroko bost otorduetako 
bakoitzean.

Elikadura ohitura osasungarriak bereganatzea. 

g  Jabetzen da beharrezkoa dela dieta osasungarria izatea, osasuntsu 
egoteko. 

h  Ohartzen da zeinen garrantzitsua den osasunerako elikadura 
higienerako ohiturak hartzea. 
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

h

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Elikadurari buruzko aldizkariak eta elikadura enpresen liburuxkak aztertzean, 
animaliengandik eta landareetatik lortzen ditugun produktuak bereizten ditu. 

42-43 a

Aldizkarietako irudiak nahiz Internetekoak aztertuta, jabetzen da zer arazo sortzen 
dituen elikadura ohitura ez-osasungarriak izateak. 

48-49 g  h

Matematikarako 
gaitasuna

Ogia egiteko urratsak modu logikoan antolatzeko, zenbakiak baliatzen ditu. 44-45 b  c  
d

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Azoketan saltzen diren elikagaiak beren izenekin lotzen ditu. 40-41 a  b

Ikastetxeko jangelako menuan, animalia eta landare jatorriko elikagaiak bereizten 
ditu.  

42-43 a

Badaki zeinen garrantzitsua den osasunerako elikagaiak kontserbatzeko tekniken berri 
jakitea, bai eta higiene ohiturak izatea ere, gaixotasunik ez harrapatzeko. 

44-45 d  h

Eguneroko bost otorduetako bakoitza noiz egin behar den zehazteko ordutegi bat 
planifikatzen du.  

46-47 e  f

Badaki eskuekin eta ahoarekin lotutako elikadura higienerako ohituren berri. 48-49 h

Badaki ontziratutako elikagaietako informazioa oso garrantzitsua dela elikadura 
alergiei aurrea hartzeko.  

50 b  c  
d

Etxeko elikagaiak erabiltzean, arduraz jokatzen du. 51 g

Badaki ahoaren higienea zaintzeko metodo naturalen berri.  52-53 h

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ikastetxeko esparruan, gosearen aurka borrokatzeko kontzientziazio ekintzak 
planifikatzen ditu. 

51 e  f  
g

Ikasten ikasteko  
gaitasuna

Elikadura piramidea oinarritzat hartuta, jatetxe bateko astebeterako menu osasungarri 
bat egiteko erosketen zerrenda egiten du.

46-47 e  g

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna 

Dieta osasungarria egiteko azoka batean zer eros daitekeen erabakitzen du, bere 
irizpideak oinarritzat hartuta. 

40-41 e  f  
g

Elikagai jakin baten ontzia nola birziklatu behar den erabakitzen du. 50 h

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna 

Plataforma digitaletan, osasunari buruzko joko elkarreragileak erabiltzen ditu.  52-53 f  g
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Etxe motak ezagutzea, etxeen funtzioen berri jakitea, eta haien 
eraikuntzan zer langile aritzen diren jakitea.

a  Etxe motak bereizten ditu.

b  Etxeek zertarako balio duten ulertzen du.

c  Etxeen eraikuntzan aritzen diren pertsonen 
lanbideetako batzuk ezagutzen ditu. 

Etxeek zer gela dituzten eta bakoitzak zer funtzio duen jakitea. d  Etxeetako gelak bereizten ditu eta badaki zer 
jarduera egiten diren bakoitzean. 

Familia bateko kide nagusiak ezagutzea, eta etxeko lanetan laguntzeko 
ohiturak bereganatzea. 

e  Jabetzen da zeinen garrantzitsua den etxeko  
lanetan laguntzea.

f  Badaki zer kidek osatzen duten familia.

g  Eguberrietako festak bereizten ditu.

h  Badaki zer jarduera egiten diren Eguberrietan.

Eguberriak eta urteko beste festa batzuk bereiztea, eta egun horietan 
zer jarduera mota egiten diren jakitea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Etxearen funtzioak.

• Etxe motak.

• Etxeko gelak eta haien funtzioak. 

• Etxea eraikitzeko faseak. 

• Etxeen eraikuntzan aritzen diren langileak.

• Familia. Familiako kideak.

• Zuhaitz genealogikoa.

• Etxeko lanak. Familiako kide guztiek lan horietan 
parte hartzearen garrantzia. 

• Eguberriak. Eguberrietako festak.

EDUKIAK

4. unitatea. Eguberri on!
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Aldizkarietan eta publizitate liburuxketan, Eguberrietako ohiko objektuak bereizten 
ditu.

62-63 g  h

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Irudian, Eguberrietako ospakizunak girotzeko elementuak eta apaingarriak bereizten 
ditu.  

54-55 g  h

Badaki Lurreko zonetako klima baldintzen arabera zer egokitzapen egin behar izaten 
diren etxeetan.

56-57 a  b

Badaki zer jarduera egiten dituen bere familiak etxeko gela bakoitzean. 58-59 d  e  

f

Bizirik dagoen ahaide zaharrenaren biografia landuta, familiako kide guztien garrantzia 
azaltzen du.

60-61 f

Eguberriak zoriontzeko txartel bat egiten du, festa hori ezagutzen ez duen pertsona 
bati zer den azaltzeko.

62-63 g  h

Etxe baten planoan espazioa antolatzen du, bere etxeko altzariak bertan kokatzeko. 64 d

Bere familiako kide guztiek etxeko lanetan laguntzea oso garrantzitsua dela ulertzen 
du.

65 e  f

Unitatea lantzean bereganatutako ikaskuntzak familiarekin Eguberriak ospatzean 
aplikatzen ditu. 

66-67 d  e  

f  g  

h

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Badaki zer jokabide izan behar den Eguberrietako ospakizunetan. 54-55 g  h

Giza eta arte  
kulturarako 
gaitasuna

Eraikuntzako langileek egiten duten lana antzeratzen du, antzezpen baten bidez. 56-57 c

Eskolako materiala edo material birziklatua erabiliz, Eguberrietako apaingarri bat 
diseinatzen du.

66-67 g  h

Ikasten ikasteko  
gaitasuna

Bere etxearen barnealdearen diseinua egiten du. 58-59 a  b  

d

Hurbileko ahaideei buruzko informazioa oinarritzat hartuta, zuhaitz genealogiko bat 
osatzen du. 

60-61 f

Etxe baten planoa diseinatzen du, aurrez adierazitako gelen kopurua eta gela motak 
ezarriz.

64 a  d



12  Ingurunearen Ezaguera LMH1. Programazioa 

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Uraren ezaugarrien berri jakitea, eta bizitzarako zeinen garrantzitsua 
den jabetzea.  

a  Uraren ezaugarriak bereizten ditu.

b  Uraren egoerak bereizten ditu: solido, likido eta  
gas egoerak.

c  Ura bizirako zeinen garrantzitsua den jabetzen da. 

Airea bizitzarako zeinen garrantzitsua den jabetzea, eta hura ez 
kutsatzeko beharra balioestea.  

d  Airea bizirako zeinen garrantzitsua den jabetzen da.

e  Badaki airea kutsatzeko arriskuen berri.

Atmosferako fenomeno nagusiak ezagutzea, eta nola adierazten diren 
eta haiek neurtzeko zer tresna erabiltzen diren jakitea.

f  Eguraldi mapa xumeak interpretatzen ditu.

g  Badaki zer tresna erabiltzen diren eguraldiari 
buruzko datuak biltzeko. 

h  Atmosferako fenomeno nagusiak ezagutzen ditu.

i  Lurzoruaren ezaugarriak bereizten ditu.

j  Ulertzen du zeinen garrantzitsua den lurzorua, 
bizia gara dadin.

k  Lurzoruaren kutsadurarik ez gertatzeko neurriak 
hartu beharra balioesten du.

Lurzoruaren ezaugarriak bereiztea, bizitzarako zeinen garrantzitsua den 
ulertzea eta hura kutsatzeko arriskuez jabetzea. 

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Naturako elementuak.

• Ura: funtzioa eta propietateak.

• Airea: funtzioa eta propietateak.

• Prezipitazioak: motak eta eragina eguraldian. 

• Lurzorua: definizioa, funtzioa eta ezaugarriak.

• Uraren, airearen eta lurzoruaren garrantzia izaki 
bizidunentzat.

• Atmosferako fenomenoak.

• Eguraldi mapak.

• Mineralak: identifikatzeko ezaugarriak.

• Uraren, airearen eta lurzoruaren kutsadura, eta 
eraginak izaki bizidunengan.

• Ingurumenaren kutsadurarik ez gertatzeko  
ekintzak. 

EDUKIAK

5. unitatea. Naturako elementuak
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Irudi batean ageri diren uraren egoerak adierazteko, hizkuntza idatzia erabiltzen du. 72-73 a  b  

h

Irudiak oinarritzat hartuta, jabetzen da ura oso garrantzitsua dela izaki bizidun 
guztientzat.

74-75 c

Irudietan, lurzorua kutsatzen duten eta errespetatzen duten ekintzak bereizten ditu. 80-81 j  k

Matematikarako 
gaitasuna

Euri azidoak ekosistema batean sortzen duen andeatzearen urratsak ordenatzen ditu, 
zenbakiak ipinita.

76-77 h  j  

k

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Irudi batean, estalaktitak eta estalagmitak bereizten ditu. 72-73 i

Uraren egoerak naturan ageri den egoerekin lotzen ditu, eta horma irudi baten bidez 
adierazten du.

74-75 a  b

Aireak osasunerako duen garrantzia eta arnasketa funtzioa lotzen ditu.  76-77 d  e

Eguraldiarekin lotutako fenomenoak tresna meteorologikoek jasotako balioekin lotzen 
ditu. 

78-79 g  h

Jabetzen da zeinen garrantzitsua den lurzorua bizitzarako, eta beharrezkoa dela hura 
ez kutsatzea.

80-81 j  k

Badaki mineralak onuragarriak direla elikadura osasungarria izateko. 82 i  j

Ibai bateko ura kutsatzeak inguruneko izaki bizidunengan zer ondorio dituen azaltzeko 
adibideak ematen ditu. 

83 c

Badaki herrialde batzuetan oso arazo larria dela ur eskasia, eta beharrezkoa dela ura 
neurriz erabiltzea.

84-85 c

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Egunkari bateko eguraldi mapak zer adierazten duen azaltzen du. 78-79 f

Badaki mineralak oso baliagarriak direla material berriak sortzeko. 82 i

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna 

IKT aplikazio bat erabiltzen du, leku bateko eguraldiari buruzko informazioa bilatzeko. 84-85 f  h   
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Etxeko animaliak ezagutzea eta zer onura  
dakarzkiguten jakitea. 

a  Etxeko animaliak bereizten ditu: baserrikoak eta maskotak.  

b  Badaki zer onura lortzen ditugun animaliengandik.

Etxeko animalien kumeen izenak ikastea eta 
non bizi diren jakitea.

c  Etxeko animalien kumeen izenak esaten ditu.

d  Badaki non bizi diren etxeko animaliak.

Landareen bizitzako etapak bereiztea eta 
bizitzeko zer behar duten jakitea. Landareetatik 
zer onura lortzen ditugun jakitea.

e  Landareen bizitzako etapak bereizten ditu.

f  Badaki zer behar duten landareek bizitzeko.

g  Badaki nola lantzen diren landareak.

h  Badaki zertarako erabiltzen ditugun landareak gizakiok.

i  Landa eremuko lanbide nagusiak bereizten ditu, eta badaki zertan 
datzan haien lana. 

j  Landa eremuko langileek erabiltzen dituzten lanabes nagusiak ezagutzen 
ditu. 

Landa eremuan zer jarduera nagusi egiten 
diren jakitea. 

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Landako herrixketako bizimodua: baserria.

• Etxeko animaliak: izenak, sailkapena (maskotak eta 
baserrikoak) eta zaintza.

• Etxeko animalien kumeak. Izenak.

• Etxeko animalien habitata.

• Gizakiak baserriko animaliengandik lortzen dituen 
baliabideak. 

• Landareak: bizitzeko beharrak, zaintza, eta 
gizakiak haietatik lortzen dituen onurak. 

• Landareen bizi zikloa eta lantzeko urratsak.

• Baserriko lanarekin lotutako lanbideak. Zer lanabes 
erabiltzen dituzten.

EDUKIAK

6. unitatea. Baserrian bizi naiz
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Zenbait animalia basatiren kumeen izenak adierazten ditu, hizkuntza idatzia erabiliz. 90-91  c

Baserrian langile bakoitzak egiten duen lanarekin eta erabiltzen dituen lanabesekin 
zerikusia duten irudiak eta hitzak lotzen ditu.

94-95 i  j

Matematikarako 
gaitasuna

Etxean lurrin bat egiteko urratsak ordenan adierazten ditu, zenbakiak ipinita. 92-93  h

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Aldizkarietako argazkietan eta marrazkietan, baserriko animaliak bereizten ditu, eta 
badaki zer funtzio duen bakoitzak.

86-87 a

Badaki zer ezaugarriren bidez bereizten diren etxeko animaliak eta animalia basatiak. 88-89 a  c

Animalia basatiak, aske bizi direnean, bizileku dituzten habitatekin lotzen ditu. 90-91  d  

Informazioa bilatuta, badaki zer erabilera dituen sendagai gisa erromeroak. 92-93 h

Animaliekin eta landareekin aritzen diren langileak erabiltzen dituzten produktuekin 
lotzen ditu.

94-95 i  

Haziekin jarduera bat eginez, jabetzen da zer behar dituzten landareek bizitzeko. 96 f  g

Izaki bizidunek bizitzeko dituzten beharrak horma irudi batean adierazten ditu. 97 a  f

Etxeko animalien ezaugarri nagusiak oinarritzat hartuta, igarkizunak asmatzen ditu. 98-99 a  b  
c  d  

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Jabetzen da landa eremuko lanbideak oso garrantzitsuak direla gizakiarentzat, lanbide 
horiek desagertzeak zer egoera sortuko lukeen aztertuta.

98-99  i

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Unitate didaktikoan bereganatutako ezagutzak oinarritzat hartuta, landare bati urik ez 
botatzeak zer ondorio izango lituzkeen adierazten du, marrazki batean. 

96 e  f

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Baserriko animalien irudiak abiapuntutzat hartuta, haietatik zer elikagai eta produktu 
lortzen diren zehazten du. 

88-89  b

Norberaren  
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Maskota batzuen izenak ezagutzen ditu, bere esperientzia oinarritzat hartuta. 86-87 a  c  

Ikasgelan animalia bat izango bagenu nola jokatu beharko genukeen aztertzean, 
animalienganako erantzukizunezko jokabideak aukeratzen ditu.

97 a
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Animalia talde nagusiak bereiztea eta haien 
arteko desberdintasun fisikoez jabetzea. 
Mugitzeko moduak bereiztea. 

a  Animalia ornodunak eta animalia ornogabeak bereizten ditu.

b  Animaliak azalaren ezaugarrien arabera bereizten ditu (ilea, lumak, 
larruazal hutsa edo ezkatak dituztenak).

c  Animalien mugitzeko moduak bereizten ditu.

Animalien garapenaren biologiaren berri 
jakitea, bai eta nola elikatzen diren ere.

d  Animalia obiparoak eta bibiparoak bereizten ditu.

e  Animaliak elikadura motaren arabera bereizten ditu: belarjaleak, 
haragijaleak eta orojaleak.

Animaliak zer ingurunetan bizi diren jakitea eta 
haien bizimoduak bereiztea.

f  Animaliak bizileku duten ingurunearekin lotzen ditu (urtarra edo lehortarra).

g  Animalien bizimoduak bereizten ditu: bakarrik edo taldean bizi diren, eta 
taldeen izenak. 

h  Badakizki animalia jakin batzuen bizilekuen izenak.

i  Landareak tamainaren arabera bereizten ditu (zuhaitzak, zuhaixkak, belarrak).

j  Landareen atalak bereizten ditu.

k  Landutako landareak eta landare basatiak bereizten ditu.

Landare talde nagusiak bereiztea, eta zer atal 
dituzten eta zer bizimodu duten jakitea. 

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Animalia basatiak eta etxeko animaliak.

• Animalia ornodunak eta ornogabeak.

• Animalien sailkapena, honako hauek aintzat hartuta: 
mugitzeko modua, garapenaren biologia (obiparoak 
edo bibiparoak), elikadura (belarjaleak, haragijaleak 
eta orojaleak), habitata eta gizarte antolamendua.

• Landareen bizi zikloaren etapak.

• Landareen sailkapena, tamainaren (belarrak, 
zuhaixkak edo zuhaitzak) eta jatorriaren (basatiak 
edo landatuak) arabera.

• Animalien oinatzak, natura ingurunean.

• Natura ingurunea kontserbatzeko jokabide arauak.

EDUKIAK

7. unitatea. Txangoa basora
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Soinu fitxategi bat entzutean, basoko ohiko animaliak identifikatzen ditu. 100-101  a

Igarkizun bat zer animaliari buruzkoa den zehazten du, haren ezaugarriak oinarritzat 
hartuta. 

102-103 a  b  
c  d  
e  f

Matematikarako 
gaitasuna

Animalia obiparoek ernaltzetik jaio arte izaten dituzten etapak ordenatzen ditu, 
zenbakiak ipinita. 

104-105  d

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Baso baten irudian, ageri diren animalia basatiak zer ingurunetan bizi diren zehazten du. 100-101 f

Argazkietan, animalia ornodunak eta ornogabeak bereizten ditu. 102-103 a

Animalia obiparoen eta bibiparoen arteko desberdintasunak zehazten ditu, enbrioi 
etapan duten elikadura aintzat hartuta.

104-105  d  

Animaliek gordelekuak nola egiten dituzten azaltzen du, adibideak emanez, larre 
txakurraren azterketa oinarritzat hartuta.

106-107 h

Argazkietan, landare motak bereizten ditu, tamainaren arabera. 108-109 i  

Oinatzen ezaugarriak oinarritzat hartuta, animalia haragijaleak eta belarjaleak bereizten 
ditu.

110 c

Ingurumena izaki bizidun guztien etxea dela jabetzen da eta marrazki batean hura 
zaintzeko beharra adierazten du.

111 f

Animalia jakin baten aztarnak, oinatzak eta seinaleak adierazten ditu horma irudi 
batean.

112-113 b  c  
e  

Giza eta arte  
kulturarako 
gaitasuna

Marrazkien bidez, animalien hibernazioa zer den adierazten du. 106-107  f

Ikasten ikasteko  
gaitasuna

Ikasgelan egindako eskema bat oinarritzat hartuta, eskolako lorategiko landare baten 
atalak seinalatzen ditu.

108-109 j  k

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ingurumena zaintzeko ekintzak adierazten ditu horma irudi batean. 111  g

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

IKT aplikazio bat erabiltzen du, animalien ezaugarriei eta sailkapenari buruzko 
ezagutzak aurkezteko. 

112-113 a  b  
c  d  

e
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Itsasoko animalia talde nagusiak bereiztea. 
a  Itsasoko ornodunak eta ornogabeak bereizten ditu.

b  Itsasoko animalia bibiparoak eta obiparoak bereizten ditu.

Itsasoko ornodunen taldeak ezagutzea.
c  Hegaztiak, narrastiak, arrainak eta ugaztunak bereizten ditu. 

d  Itsas animalien bizilekuak identifikatzen ditu.

Itsasoarekin lotutako lanbide nagusiak ezagutzea.

Itsasoa gizakiarentzat baliabide iturri dela 
jabetzea.

e  Badaki itsasoko lanbide nagusien berri.

f  Ulertzen du itsasoa gizakiarentzat elikagaiak lortzeko eta gozatzeko 
bitartekoa dela. 

g  Badaki zein jarduerak kaltetzen duten itsas ingurunea eta zeinek ez. 

h  Itsas ingurunea babestearen garrantziaz jabetzen da.

Itsas ingurunea kontserbatzeko beharra 
aintzatestea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Itsasoan bizi diren izaki bizidunak. Itsas animalia 
ornodunak eta ornogabeak.

• Itsas animalien sailkapena, aintzat hartuta forma, 
garapenaren biologia eta habitata. 

• Itsasoko arrainak, ugaztunak, hegaztiak eta 
narrastiak.

• Itsas ingurunearekin lotutako lanbideak, lanabesak 
eta makinak.  

• Itsasotik lortzen ditugun onurak. 

• Itsasoko animalien egokitzapen mekanismoak: 
kamuflajea. 

• Itsas ingurunea kontserbatzeko jokabide ereduak. 

EDUKIAK

8. unitatea. Asteburua itsasoan
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Itsasoko animaliak haien soinuak entzunez bereizten ditu. 114-115  c

Itsasoarekin lotutako igarkizunak ebazten ditu. 126-127 a  b  
c  d  

e  

Matematikarako 
gaitasuna

Argazki batean, itsas ekosistema bateko estratuetan bizi diren itsas animalien kopurua 
kalkulatzen du. 

118-119 d

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Itsasoko ornogabeak eta lehorreko ornogabeak bereizten ditu, eta bi zutabetan 
sailkatzen ditu. 

114-115 a

Argazkiei erreparatuta, itsasoko animalien eta lehorreko animalien mugitzeko moduen 
arteko desberdintasunak ezartzen ditu. 

116-117 a  c

Irudiak oinarritzat hartuta, itsas inguruneko eta ingurune lehortarreko hegaztien 
ezaugarriak eta egokitzapenak bereizten ditu. 

118-119 c  d  

Olinpiar piktogramen bidez, itsas ingurunean egin daitezkeen kirolak identifikatzen 
ditu, eta bakoitza bere izenarekin lotzen du. 

120-121 f  g

Irudietan, ingurune urtarra kaltetzen duten ekintzak identifikatzen ditu. 122-123 g  h  

Irudi batean, itsas animalia askok ingurunera egokitzeko baliatzen duten kamuflajea 
bereizten du.  

124 d

Itsas dortokek arrautzak jartzeko garaiak eta eremuak errespetatzea zein garrantzitsua 
den azaltzen du, bere koadernoan. 

125 b  h

Jabetzen da garrantzitsua dela itsasoaren egoeraren berri jakitea uretako kirolak 
egiteko. 

126-127 e  f  
g  h  

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ingurumena zaintzea garrantzitsua dela eta etorkizuneko belaunaldiekiko dugun 
betebeharra dela ulertzen du.

122-123 g  h  

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Animalia abisalak marrazten ditu. 124 c  d

Ikasten ikasteko  
gaitasuna

Itsasoko animalien hegatsak haien deskribapenarekin eta funtzioarekin lotzen ditu. 116-117 a  b  
c

Itsasoan aritzen diren langileen irudiak haien lanabesekin eta izenekin lotzen ditu. 120-121 e
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Lanabesak eta makinak bereiztea, eta nork 
erabiltzen dituen eta nolakoak diren jakitea.

a  Lanabesak eta makinak bereizten ditu.

b  Artisauak eta langileak bereizten ditu, eta badaki non aritzen den bakoitza.

c  Lanabesen eta makinen piezak bereizten ditu.

Makinak eta lanabesak zertarako erabiltzen 
diren eta nork eta non erabiltzen dituen jakitea. 

d  Badaki non erabiltzen diren lanabes eta makina batzuk. 

e  Badaki zertarako erabiltzen diren lanabes eta makina batzuk.

Energia iturriak ezagutzea, zer ematen diguten 
jakitea eta haiek erabiltzeak zer kutsadura 
eragin dezakeen jabetzea.

f  Energia iturriak bereizten ditu.

g  Badaki zer erabilera ematen diegun energia iturriei.

h  Badaki energia aurrezteko eta gutxiago kutsatzeko ekintzen berri.

i  Badaki zer prebentzio neurri hartu behar ditugun lanabesak, makinak eta 
tresna elektrikoak erabiltzean. 

j  Badaki makina batzuk erabiltzeko beharrezkoa dela babes neurriak baliatzea.

k  Badaki zer istripu gerta daitezkeen makinak, lanabesak eta tresna 
elektrikoak erabiltzean, babes neurririk hartzen ez bada, eta zer egin 
daitekeen halakorik ez gertatzeko.

Lanabesak, makinak eta tresna elektrikoak 
erabiltzean aintzat hartu beharreko oinarrizko 
segurtasun neurrien berri jakitea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Lanabesak eta makinak. Sailkapena, piezen  
kopurua kontuan hartuta.

• Nork erabiltzen dituzten makina eta lanabes jakin 
batzuk, eta non erabiltzen dituzten. 

• Energia. Zer erabilera ematen dizkiogun.

• Energia iturriak: kutsagarriak eta ez-kutsagarriak. 
Kutsadura.

• Energia aurreztea sustatzeko neurriak.

• Makina eta tresna elektrikoak erabiltzean aintzat 
hartu beharreko babes eta segurtasun neurriak. 

• Makina bakun bat eraikitzea: konpasa.

EDUKIAK

9. unitatea. Laguntzen diguten makinak
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Obretako segurtasunarekin lotutako irudien esanahia ondorioztatzen du eta 
koadernoan idazten du.

140-141  i  j  

k

Matematikarako 
gaitasuna

Burdindegi bateko makinak eta lanabesak sailkatzeko kategoriak ezartzen ditu.  132-133 a

Lanabesen irudietan, zenbat piezaz osatuta dauden zehazten du. 134-135 c

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Aldizkarietako irudietan, etxean erabiltzen dituzten lanabesak eta makinak bereizten 
ditu. 

132-133 c  d  
e

Ikasgelako lanabes eta makina ohikoenak bereizten ditu. 134-135 a

Ikastetxean dauden lanabes nagusiak dagokien funtzioarekin lotzen ditu. 136-137 d  e  

Irudiak dagokien energia iturriarekin lotzen ditu, eta airea kutsatzen duten edo ez 
zehazten du. 

138-139 f  g  

h

Etxean makinak erabiltzean, zer ekintza diren arriskutsuak eta desegokiak jabetzen da. 140-141 j  k  

Konpasaz marraz daitezkeen irudiak naturako elementuekin lotzen ditu. 142 e

Energia aurrezteko kontsumo txikiko bonbillak erabiltzea sustatzeko goiburu bat 
diseinatzen du.

143 h

Jabetzen da beharrezkoa dela eskolako makinak eta lanabesak zaintzea, behar bezala 
funtziona dezaten. 

144-145 i

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Energia aurrezteko erantzukizunezko jarrerak azaltzen ditu. 138-139 h  

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Konpasa erabiltzen du, marrazki abstraktu bat egiteko. 142 e

Ikasten ikasteko  
gaitasuna

Ahozko laguntzaren bidez, lanabes bakoitza zer lanbidetan erabiltzen den 
identifikatzen du.  

136-137 b  d  
e

Erregai fosilak eta energia berriztaezinak neurriz gain erabiltzeak atmosferan zer 
ondorio dituen azaltzen du, ipuin batean. 

144-145 f  g  

h

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Urtaro bakoitzean energia aurrezteko ekintzak planifikatzen ditu. 143 h
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Garraiobideak bereiztea, aintzat hartuta zer 
garraiatzen duten eta zer ingurunetan ibiltzen 
diren. 

a  Salgaiak edo pertsonak garraiatzen dituzten garraiobideak bereizten ditu.

b  Badaki zer ingurunetan (airean, lehorrean, uretan) ibiltzen diren 
garraiobideak.

Garraiobide motak ezagutzea eta haietako 
bakoitzerako zer espazio erabiltzen dugun 
jakitea.

c  Garraiobide publikoak eta pribatuak bereizten ditu. 

d  Badaki zer espazio erabiltzen diren garraiobideetarako. 

e  Badaki garraiobideak gidatzen dituztenen lanbide batzuen berri.

Kalean orientatzen ikastea eta hiriko eremuan 
gizakiak sortutako zer osagai dauden 
bereiztea.

f  Badaki hiriko ingurunean orientatzen, kaleen izenen eta zenbakien bidez.

g  Galtzada, espaloia, bidegorria eta plaza bereizten ditu.

h  Badaki kalean lan egiten duten langile batzuen berri.

i  Badaki nola jokatu semaforoak daudenean.

j  Badaki garraiobideetako erabiltzaileek eta oinezkoek aintzat hartu 
beharreko oinarrizko segurtasun neurrien berri.

k  Kaleetako segurtasunaz arduratzen diren langileak identifikatzen ditu.

l  Badaki eremu publikoak zaintzea guztion erantzukizuna dela.

Semaforoek nola funtzionatzen duten jakitea,  
kalean ibiltzean bide segurtasuneko zer arau 
bete behar diren jakitea, eta eremu publikoak 
behar bezala zainduta egotea guztion 
erantzukizuna dela ulertzea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Garraiobideen definizioa.

• Garraiobideen sailkapena: zer ingurunetan ibiltzen 
diren; publikoak eta pribatuak; pertsonak edo 
salgaiak garraiatzen dituzten. 

• Garraiobideekin lotutako lanbideak eta  
langileak.

• Garraiobideetarako lekuak eta zer elementuz osatuta 
dauden.

• Kalea. Hirietako elementuak, zirkulazio arauak eta 
jokabidea. 

• Hiriko inguruneetan ibiltzeko orientabideak.

• Kaleko segurtasunarekin, zaintzarekin eta 
mantentzearekin lotutako lanbideak eta  
langileak. 

• Semaforoak. Zirkulazio kodea eta bide  
seinaleak. 

EDUKIAK

10. unitatea. Bidaiariok, trenera!
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Badaki zer izen duten garraiobide publikoak hartzeko lekuek. 146-147 b  c  

d

Kaleen mantentzearekin eta zainketarekin lotutako langileak bakoitzaren lanbidearen 
izenarekin lotzen ditu.  

152-153 h  k  
  

Matematikarako 
gaitasuna

Oinezkoentzako bide seinaleak sailkatzeko hiru multzo ezartzen ditu. 156 j

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Ikastetxetik hurbil dauden bide seinaleak bereizten ditu eta haien esanahia idazten du. 146-147 i  j

Irudietan, garraiobide bakoitza zer ingurunetan ibiltzen den zehazten du, inguruneen 
ezaugarriak aintzat hartuta.

148-149 a  b  
c  e

Langile bakoitza lanean erabiltzen duen garraiobidearekin lotzen du. 150-151 a  e

Irudietan, kalean aurki daitezkeen elementuak bereizten ditu. 152-153 f  g

Bereganatutako ikaskuntzak eta bere esperientzia oinarritzat hartuta, kalean izan 
beharreko erantzukizunezko eta segurtasunezko jokabideak azaltzen ditu. 

154-155 j  l  

Irudietan oinarrituz, oinezkoentzako bide seinale nagusien esanahia ondorioztatzen du. 156 i  j

Badaki txikle bat kalean botatzeak zer ondorio kaltegarri izan ditzakeen gainerako 
izaki bizidunentzat.

157 l   

Hiri altzariak behar bezala erabiltzeak eta zaintzeak zer abantaila dituen adierazten 
du, horma irudi baten bidez. 

158-159 l   

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Garraiobide publikoak erabiltzea ingurumenaren zaintzarekin lotzen du, eta bere 
koadernoan idazten du. 

158-159 c  l  

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Semaforoen egoerek zer adierazten duten azaltzeko, koloreak erabiltzen ditu. 154-155 i  

Ikasten ikasteko  
gaitasuna

Bereganatutako kontzeptuak oinarritzat hartuta, gehien erabiltzen duen 
garraiobidearen fitxa egiten du. 

150-151 a  b
c  d  

e

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Garraiobide ohikoenak zer egoeratan erabiliko lituzkeen azaltzen du. 148-149 a  b  
c
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Komunikatzeko moduak eta komunikatzeko 
erabiltzen ditugun bitartekoak ezagutzea.

a  Ahozko eta idatzizko komunikazio moduak bereizten ditu.

b  Erabiltzen ditugun komunikabide nagusiak ezagutzen ditu.

Komunikabideak bereiztea. Informazioa bai 
guri bai komunikabideetako langileei nola 
iristen zaigun jakitea.

c  Masa komunikabideak eta banakakoak bereizten ditu.

d  Informazioa zer formatutan iristen zaigun bereizten du.

e  Badaki zein diren komunikabideetan aritzen diren langile nagusiak. 

Komunikabideak egoki nola erabili behar diren 
jakitea eta gaizki erabiltzeak zer arazo ekar 
ditzakeen jabetzea. 

Publizitatea zer den jakitea.

f  Bereizten du zer den komunikabideak behar bezala erabiltzea eta modu 
desegokian erabiltzea.

g  Badaki zer arazo sor ditzakeen komunikabideak gaizki erabiltzeak.

h  Publizitatea zer den ulertzen du.

i  Asmatzaile nagusiak nor bere asmakizunarekin lotzen ditu.

j  Badaki zer bilakaera izan duten asmakizun batzuek gaur egun arte.

k  Jabetzen da asmakizunak oso garrantzitsuak direla gizakiarentzat.

Asmatzaile nagusiak eta haien asmakizunak 
ezagutzea, eta asmakizunak gizakiarentzat 
zeinen garrantzitsuak diren ulertzea. 

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Komunikazioa. Ahozko komunikazioa eta ez-ahozkoa.

• Komunikabideen sailkapena.

• Komunikabideen erabilera egokia. 

• Komunikabideekin zerikusia duten 
langileak.

• Komunikabideak modu desegokian erabiltzearen 
ondorioak.

• Publizitatea. Definizioa eta funtzioak. 

• Komunikazioetan egindako asmakizun  
nagusien asmatzaileak. Komunikabideen  
bilakaera. 

• Hieroglifoak.

• Elkarrizketetan izan beharreko jokabideari buruzko 
jarraibideak.

EDUKIAK

11. unitatea. Asmakizun miragarriak
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Irudi batean, besteekin komunikatzeko balio duten objektuak identifikatzen ditu. 160-161 c  d  

Irudietan zer komunikabide nagusi ageri diren adierazteko, hizkuntza idatzia erabiltzen 
du.

162-163 a  b

Matematikarako 
gaitasuna

Albiste baten faseak ordenatzen ditu. 164-165 d  e

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Badaki zer komunikabide dauden bere ikasgelan eta ikastetxean, eta zer egoeratan 
erabiltzen den bakoitza. 

160-161 a  b  
c  d

Irudiak ahozko eta idatzizko ohiko komunikabide motekin lotzen ditu. 162-163 a

Irudietan, albiste bat sortzen denetik argitaratu arte hura hedatzen esku hartzen duten 
langileak identifikatzen ditu. 

164-165 e  

Jabetzen da zer ondorio kaltegarri izan ditzaketen heziketan komunikabideek igortzen 
dituzten eduki ez-hezigarri batzuek.

166-167 f  g

Komunikazioarekin lotutako bere inguruko asmakizun nagusiak jatorrizko 
asmakizunekin eta haien asmatzaileekin lotzen ditu. 

168-169 i  j  

k  

Jabetzen da idazkera ikaskideekin harremanak izateko modu bat dela, eta biografia 
labur bat idazten du. 

170 a  b  
c  d

Besteekiko harremanetan oihuka ez dugula jardun behar ulertzen duela frogatzen du. 171 f  g  

Gizakiak ez diren beste animalia espezie batzuen komunikatzeko modu batzuk 
ezagutzen ditu.

172-173 a  b

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Mezu bat transmititzeko, eguneroko objektuetan eta ekintzetan oinarritutako 
marrazkiak egiten ditu. 

170 d   

Ikasten ikasteko  
gaitasuna

Kontsumitzaileari iruzur egiten dioten edo kontsumismora bultzatzen duten publizitate 
testuak bereizten ditu.  

172-173 f  g  

h

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Sakelako telefonoa zertarako erabil daitekeen eta nola ez den erabili behar definitzen 
du, modu pertsonalean. 

168-169 f  k

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Bereizten du publizitatea komunikabideetan eta jabetzen da noiz erabiltzen den neurriz 
gain.  

166-167 f  g  

h
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Denbora neurtzeko unitateak erabiltzea. 
Orduak.

a  Orratz ordularia eta ordulari digitala bereizten ditu.

b  Orduak interpretatzen ditu: puntuan eta erdiak.

c  Eguneko uneak orduarekin lotzen ditu.

Egunak, asteak, hilabeteak eta urteak 
bereiztea. Egutegia erabiltzea eta urtaroak 
bereiztea.

d  Badakizki asteko egunen eta hilabeteen izenak.

e  Badaki egutegia erabiltzen.

f  Lau urtaroak bereizten ditu.

Denboraren oinarrizko nozioak bereganatzea.

g  Lehen, orain eta gero kontzeptuak bereizten ditu. 

h  Lehen, orain eta gero kontzeptuak iraganarekin, orainarekin eta 
etorkizunarekin lotzen ditu, hurrenez hurren.

i  Jabetzen da zer aldaketa gertatzen diren denboraren joanean.

j  Jabetzen da nola aldatu den bera denboraren joanean.

k  Familiako oroitzapenetan edo objektuetan oinarrituz, bere historia 
berregiten du.

Denboraren joanean gertatzen diren aldaketez 
jabetzea.

Norberak denboran izandako bilakaeraz 
jabetzea eta norberaren historia berregitea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Denbora neurtzeko unitateak: urtea, hilabeteak, 
asteak, egunak, orduak, minutuak, segundoak.

• Urtaroak.

• Denbora neurtzeko tresnak: erlojua eta 
egutegia.

• Erloju analogikoa eta erloju digitala.

• Egutegia: interpretazioa.

• Gertakariak ordenatzea: lehen, orain eta gero.

• Denboraren lerroa: iragana, oraina eta etorkizuna.

• Aldaketak denboran: historia eta norberaren 
biografia.

• Familiako oroitzapenak. Adinekoen esperientziarekiko 
begirunea.

EDUKIAK

12. unitatea. Tik tak, tik tak 
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Zer ordu den zehatz-mehatz jakitea garrantzitsua dela ulertzen du, eta zer egoeratan 
den hori beharrezkoa idazten du. 

174-175 b  c

Matematikarako 
gaitasuna

Orratz ordulariaren eta ordulari digitalaren arteko erlazioa ezartzen du, orduaren arabera. 176-177 a  b

Horma irudi batean, honela sailkatzen ditu irudiak: 1. Iragana; 2. Oraina; eta 3. Etorkizuna. 180-181 g  h

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Egutegi batean, zer hilabetetan gauden zehazten du. 174-175 d  e

Eguneko orduak ordu horietan egin ohi dituen ekintzekin lotzen ditu. 176-177 c  

Urtaro bakoitzaren ezaugarriak horma irudi batean adierazten ditu, eta haiekin 
lotutako migrazio fenomenoak azaltzen ditu.  

178-179 f   

Eskolan astebetean egiten dituen ekintzak planifikatzen ditu. 180-181 c  e  
g   

Badaki urtebetetzea pertsona bakoitza jaiotako eguna gogora ekartzeko ospakizuna 
eta bizi izandako urteen oroigarria dela.

182-183 i  j

Ikastetxean egun batean egiten dituen ekintzak koloreen bidez bereizten ditu. 184 c  g   

Ulertzen du adineko pertsonek esandakoak aintzat hartu behar direla, luzaroago bizi 
izan direlako eta, hortaz, esperientzia handiagoa dutelako. 

185 j  k  
  

Badaki zer aldaketa zikliko gertatzen diren naturan, urtaro aldaketen adierazle. 186-187 f  i  
   

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ulertzen du beharrezkoa dela ikastetxean aritzen diren langileen zereginak antolatzea, 
behar bezala funtziona dezan.  

186-187 d  e  
g   

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Bere biografia modu pertsonalean definitzen du, marrazkien bidez. 182-183 j  k

Ikasten ikasteko  
gaitasuna

Asteko egunen izenen esanahia azaltzeko, hizkuntza idatzia erabiltzen du. 178-179 d   

Arratsaldean eskolako etxerako lanak eta etxeko zereginak egiteko nahikoa denbora 
izateko, eta gainera denbora librea izateko, estrategiak planifikatzen ditu. 

184 c  d  
g  h


