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42  Proposamen didaktikoa 

• Eskola. Jarduerak, arauak eta bizikidetza.

• Bizitza familian: bizikidetza, errespetua 
eta lankidetza.

• Adiskidetasuna. Adiskidetasuna sustatzea eta 
errespetatzea.

• Bizitza gizartean: bizikidetza komunitate batean. 

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Edukiak

0 unitatea. Berriro ere lagunekin! 

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Eskola bizitzan parte hartzeko interesa suspertzea, eta ikastetxeko 
instalazioak lotzea bertan egiten diren jarduerekin.

a  Ea parte hartze aktiboa duen eskola bizitzan, eta 
ea eskolako jarduerak lotzen dituen jarduerak 
egiten diren lekuekin.

Bizikidetzako oinarrizko arauak zein diren jakitea eta gatazkak 
konpontzeko estrategiak garatzea.

b  Ea bizikidetza arauak errespetatzen dituen eta 
gatazken konponbide baketsuaren aldeko jarrera 
duen.

Familiaren kontzeptua finkatzea eta jokabide ohiturak garatzea, 
familiako bizikidetzaren barruan.

c  Ea familian bizikidetza onerako jarrera onak 
erakusten dituen, eta ea elkarrizketa eta 
errespetua balioesten dituen, bizikidetza 
horretarako oinarritzat.

Etxeko lanak identifikatzea eta lan horietan parte hartzea. d  Ea badakien etxeko lanak zein diren eta ea lan 
horietan parte hartzen duen. 

Lagunak eta auzokideak bere gizarte inguruneko pertsona hurbilak eta 
garrantzitsuak direla onartzea.

e  Ea bere gizarte ingurune hurbileneko lagunak 
eta auzokideak identifikatzen dituen. 

Errespetuzko eta lankidetzazko jarrerak garatzea lagunekiko eta 
auzokideekiko.

f  Ea lankidetza eta errespetu jarrerak izaten dituen 
bere lagunekin eta auzokideekin.
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 OINARRIZKO GAITASUNAK

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza
komunikaziorako
gaitasuna

Ea bere ideiak eta izandako esperientziak argitasunez azaltzen dituen. 6-7 a  b

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Ea parte hartze aktiboa duen eskolako bizitzan, bizikidetza arauak errespetatuta. 6-7 a  b

Ea familian bizikidetza onaren garrantziaz jabetzen den eta ea elkarrizketa erabiltzen 
duen gatazkak konpontzeko bide gisa.

8-9 b  c  
d

Ea ulertzen duen lagunek eta auzokideek gure gizarte harremanetan duten garrantzia. 10-11 e  f

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ea etxeko lanetan laguntzen duen, arriskuak prebenituz. 8-9 b  c  
d

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna: 
gaitasun 
emozionala

Ea balioesten duen lagunek eta bizikidetza onak gure garapen pertsonalean eta 
sozialean duten garrantzia.

10-11 b  e
f
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• Bost zentzumenak: organoa, elementuak, 
higienerako eta egoera onean izateko arauak.

• Testuren taula.

• Tolerantzia. 

• Ikastearen garrantzia. 

• Azalaren babesa.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

EDUKIAK

1. unitatea. Sentitu egiten dugu

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Ingurunearekin erlazionatzeko, ikusmenaren eta entzumenaren 
funtzioa ezagutzea.

a  Ea ikusmenaren eta entzumenaren funtzioak 
bereizten dituen. 

Begiaren eta belarriaren atalak identifikatzea.
b  Ea ikusmenaren eta entzumenaren organoak 

identifikatzen dituen eta haiek osatzen dituzten 
atalen izenak adierazten dituen. 

Ohitura osasungarriak hartzea eta begien eta belarrien mediku 
espezialistak zein diren jakitea.

c  Ea bereizten dituen begien eta belarrien 
babeserako eta onurarako diren ekintzak 
kaltegarriak diren ekintzetatik.

Ingurunearekin erlazionatzeko dastamenaren, ukimenaren eta 
usaimenaren funtzioa ezagutzea.

d  Ea dastamenaren, ukimenaren eta usaimenaren 
funtzioak bereizten dituen. 

e  Ea dastamenaren, ukimenaren eta usaimenaren 
organoak identifikatzen dituen.

Ohitura osasungarriak hartzea, eta dastamenaren, ukimenaren eta 
usaimenaren mediku espezialistak zein diren jakitea.

f  Ea bereizten duen mihirako, azalerako eta 
sudurrerako zein ekintza diren onuragarriak eta 
zein kaltegarriak.
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OINARRIZKO GAITASUNAK

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea usainen eta esperientzia pertsonalaren eta emozioen arteko lotura adierazten duen. 12-13 d

Ea unitatean ikasitako lexikoa erabiltzen duen, egiten zaizkion galderen erantzunak 
arrazoitzeko.

21 b  e

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Ea zentzumenen funtzioak eta eguneroko bizitzan duten erabilgarritasuna identifikatzen 
dituen.

12-13 a  d

Ea begia eta belarria osatzen dituzten atalak identifikatzen dituen, irudietan. 14-15 a  b

Ea dastamenaren, usaimenaren eta ukimenaren organoak bereizten dituen eta haien 
funtzioak zehaztasunez adierazten dituen.

16-17 d  e

Ea testurak bereizten eta alderatzen dituen, ukimena erabiliz. 18 d

Ea ikasitakoak aplikatzen dituen, zentzumenen organoentzat kaltegarria izan 
daitekeenari aurre egiteko.

21 c  f

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea lotzen duen beste kultura batzuk egotea tolerante izateko egokitasunarekin. 19

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Ea zenbait produkturen erakusgaiak diseinatzen dituen jarraibide batzuei jarraituta eta 
dekorazio elementuak gehituta.

18 d  

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea gertaera jakin batek zentzumenen organoetan izan ditzakeen ondorioak adierazten 
dituen, adibideen bidez.

16-17 c  f

Ea zentzumenen organoei buruz ikasitakoak azaltzen dituen, eskema baten bidez. 20 b  e

Norberaren 
autonomiarako 
eta 
ekimenerako 
gaitasuna

Ea ikusmenaren eta entzumenaren osasunerako prebentziozko zainketak azaltzen 
dituen.

14-15 c

Ea ikastearen garrantzia justifikatzen duen eta ea ikaskuntzarako proposamenak 
planifikatzen dituen.

20

Ea erabaki pertsonal bat arrazoitzen duen, egoera erreal bat oinarritzat hartuta. 21

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna: 
gaitasun 
emozionala

Ea bere burua ezagutzen duela erakusten duen, eta beraren eta besteen arteko 
antzekotasunak eta aldeak identifikatzen dituen.

19
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• Izaki bizidunak eta izaki bizigabeak. 

• Izaki bizidunen sailkapena.

• Nutrizio, erlazio eta ugalketa funtzioak animaliengan 
eta landareetan.

• Animalia motak, elikaduraren arabera: haragijaleak, 
belarjaleak, orojaleak eta detritujaleak.

• Ugalketa sexuala eta asexuala.

• Animalia obiparoak eta bibiparoak.

• Horma irudia, gaiak aurkezteko tresna.

• Espezie arteko erlazioak.

• Bizitza komunitatean.

• Konpainia animalia baten zainketak. 

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

EDUKIAK

2. unitatea. Izaki bizidunak gara

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Izaki bizidunak eta izaki bizigabeak bereiztea.
a  Ea izaki bizidunak eta izaki bizigabeak bereizten 

dituen. 

Izaki bizidunen bizi funtzioak zein diren jakitea. b  Ea badakien zein diren eta nola gauzatzen diren 
bizi funtzioak (nutrizioa, erlazioa eta ugalketa).

Izaki bizidunak sailkatzea.
c  Ea izaki bizidunak sailkatzen dakien: animaliak, 

landareak, onddoak eta beste izaki  batzuk 
(algak eta bakterioak).

Animalia taldeak zehaztea, elikaduraren arabera. d  Ea animaliak sailkatzen dituen, elikadura motaren 
arabera. 

Landareen nutrizio prozesua ulertzea. e  Ea landareen nutrizio prozesua azaltzen duen.

Animalien eta landareen erlazio formak identifikatzea. f  Ea animalien eta landareen erlazio funtzioa 
ezagutzen duen.

Animaliak sailkatzea, ugalketa motaren arabera.
g  Ea animaliak sailkatzen dituen, ugalketa motaren 

arabera: sexuala edo asexuala.
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 OINARRIZKO GAITASUNAK

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea animaliekin bizitako egoerak adierazten dituen. 26-27 b

Ea, idatziz, laburbiltzen dituen izaki bizidunen ezaugarri nagusiak. 28-29
b  c  

g

Ea izaki bizidunen artean ezartzen diren harreman onuragarri batzuk identifikatzen dituen. 35
a  c  

f

Ea zerrendak eta taulak erabiltzen dituen, izaki bizidun baten zainketari buruzko datuak 
adierazteko.

37 b  c

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Ea bakterioek gure osasunerako duten garrantziaz jabetzen den. 26-27 b

Ea animalia talde nagusiak haien ezaugarriengatik bereizten dituen. 28-29 c  d

Ea animalia taldeen elikadura motak lotzen dituen haien itxurarekin, beharrekin eta 
habitatarekin.

30-31 d  

Ea ugalketa formak alderatzen dituen, animalien adibideen bidez. 32-33 g

Ea horma irudi bat behar bezala egiteko urratsak identifikatzen dituen. 34 c  

Ea izaki bizidunen beharrak identifikatzen dituen, maskoten adibidearen bidez. 37
b  c  

d

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Ea aurreko ikasturtean ordenagailuaren erabilerari buruz ikasitakoak aplikatzen dituen. 36 e

Gizarterako eta 
herritartasunerako
gaitasuna

Ea ingurunea konpartitzearen eta komunitatean bizitzearen onurez jabetzen den. 35 a  b  

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Ea marrazkiak erabiltzen dituen, animaliak elikadura motaren arabera bereizteko. 30-31 d

Ea izaki bizidunei buruz dakiena, horma irudi baten bidez, adierazten duen. 34
a  b  

c

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea animalien eta landareen ezaugarriak irudietan identifikatzen dituen. 32-33 c

Ea izaki bizidunei buruz ikasitakoak eskema batean antolatzen dituen. 36 c

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ea izaki bizidun batez arduratzeko edo arduratzeari uko egiteko erabakia arrazoitzen 
duen.

37 c



86  Proposamen didaktikoa 

• Animalia ornodunen eta ornogabeen ezaugarriak.

• Animalia ornodunen sailkapena eta ezaugarriak: ugaztunak, 
hegaztiak, narrastiak, arrainak eta anfibioak.

• Animalia ornogabeen sailkapena eta ezaugarriak: artropodoak, 
moluskuak, anelidoak, ekinodermatuak, belakiak, marmokak.

• Animalia bat identifikatzeko fitxa.

• Espezieen kontserbazioa.

• Testu bateko ideia nagusiak eta bigarren mailakoak.

• Ahozko azalpena. 

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

EDUKIAK

3. unitatea. Animalien mundura hurbiltzen

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Animalia ornodunak eta ornogabeak taldetan sailkatzea.
a  Ea animalia ornodunak eta ornogabeak haien 

taldeen arabera sailkatzen dituen. 

Animalia ornodunen eta ornogabeen oinarrizko ezaugarriak bereiztea. b  Ea animalia ornodunen eta ornogabeen 
ezaugarri nagusiak bereizten dituen.

Ugaztunen eta hegaztien ezaugarri nagusiak zein diren jakitea.
c  Ea badakien ugaztunen eta hegaztien ezaugarri 

nagusiak zein diren. 

Narrastien, arrainen eta anfibioen ezaugarri nagusiak zein diren jakitea. d  Ea narrastien, arrainen eta anfibioen ezaugarri 
nagusiak adierazten dituen.

Anfibioen metamorfosi prozesua ulertzea. e  Ea igelaren metamorfosi prozesua azaltzen duen.

Animalia ornogabeen taldeen ezaugarri nagusiak identifikatzea. f  Ea animalia ornogabeak sailkatzeko taldeak eta 
haien ezaugarri nagusiak adierazten dituen.
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 OINARRIZKO GAITASUNAK

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea lexiko egokia erabiltzen duen, animaliei buruz behatutakoak adierazteko. 38-39 b

Ea animalien ezaugarriak argi azaltzen dituen, irudiak abiapuntutzat hartuta. 40-41 a

Ea anfibioen metamorfosi prozesua argi eta dagokion ordenan azaltzen duen. 44-45 e

Ea testu bateko ideia nagusiak bereizten dituen. 50 a  b  

Ea ideiak argi eta dagokion ordenan azaltzen dituen. 51 a  b  

Matematikarako
gaitasuna

Ea desagertzeko arriskua duten animalia espezieei buruzko zenbakizko datuak 
erabiltzen dituen.

49 a

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Ea ohartzen den animaliak osasunerako onuragarriak direla. 38-39 b

Ea bereizten dituen animalia ornodunak eta ornogabeak, eta haiek sailkatzeko taldeak. 40-41 a

Ea ugaztunen eta hegaztien ezaugarri bereizgarriak azaltzen dituen. 42-43 b  c  

Ea narrastien, arrainen eta anfibioen ezaugarri bereizgarriak azaltzen dituen. 44-45 b  d

Ea lotzen dituen animalia ornogabeen ezaugarriak animalia horien taldeekin. 46-47 a  

Ea animaliei buruz ikasitakoa erabiltzen duen, ahozko azalpenak egiteko. 51 a  b

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea animaliak babestearen garrantzia aitortzen eta balioesten duen. 49 b

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Ea animalia baten bizitzari buruzko informazioa marrazki edo argazki batetik lortzen 
duen.

42-43 b

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea animalia ornogabe baten ezaugarriak azaltzen dituen, haren irudia oinarritzat 
hartuta.

46-47 b  f

Ea animaliak identifikatzen dituen eta ea haien ezaugarriak, idatziz, adierazten dituen. 48 b

Ea frogatzen duen datuak eskema batean antolatzeko gai dela. 50 a  b

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ea informazioa fitxatan antolatu, eta ea ikaskideekin konpartitzen duen. 48 b

Ea autonomia agertzen duen, jarduerak prestatzean eta jarduerok ebaztean. 51 a  b



106  Proposamen didaktikoa 

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

EDUKIAK

4. unitatea. Landareak ezagutzen

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Landare baten atalak bereiztea eta landareak zurtoinaren arabera 
sailkatzea.

a  Ea badakien sustraia, zurtoina eta hostoak direla 
landareen oinarrizko atalak. 

b  Ea landareak zurtoinaren arabera sailkatzen 
dituen: zuhaitzak, zuhaixkak eta belarrak.

Hostoak sailkatzea, ertzaren eta formaren arabera.
c  Ea landareak bereizten dituen, haien hostoen 

ertzari eta formari erreparatuta.

Landareen arnasketaren eta fotosintesiaren prozesuaren berri izatea. 

d  Ea badakien fotosintesiaren prozesua nolakoa den. 

e  Ea badakien landarearen atal bakoitzak zer 
eginkizun duen fotosintesian eta arnasketan.

Lore batek zer atal dituen jakitea, bai eta loreak fruitu bihurtzeko 
prozesua nolakoa den jakitea ere.

f  Ea lore baten atal nagusiak bereizten dituen.

g  Ea loredun landareen bizi zikloa ezagutzen duen.

• Landareen osaera eta sailkapena.  

• Hostoen sailkapena, ertzaren eta formaren arabera.

• Nutrizio eta arnasketa funtzioak landareetan. 

• Ugalketa funtzioa landareetan. Loredun loreak eta lorerik gabekoak.

• Klorofilaren lorpena, esperimentu baten bidez.

• Landareetatik lortzen ditugun onurak.

• Basoen kontserbazioa.

• Nabigatzailearen oinarrizko funtzioak. 

• Landareen zainketak.  
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 OINARRIZKO GAITASUNAK

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea landareen bizi funtzioei eta beste ezaugarri batzuei buruz dakiena azaltzen duen. 54-55 d  e

Ea landareei buruzko lexiko espezifikoa erabiltzen duen. 56-57

a  c  
d  e

f  g

Ea landare baten bizi prozesuak behar bezala azaltzen dituen. 58-59
d  e

g

Ea izaki bizidun baten zainketari eta kokapenari buruz hartutako erabakien arrazoien 
azalpenak ematen dituen.

65
d  e

g

Zientzia, teknologia 
eta osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Ea landare baten bizi funtzioak identifikatzen dituen. 54-55 e  g

Ea bere inguruneko landareen atalak bereizten dituen. 56-57  

Ea fotosintesian parte hartzen duten elementuak bereizten dituen. 58-59 d  e

Ea irudi batean lore baten atalak bereizten dituen. 60-61 f

Ea klorofilak landareen bizitzarako duen garrantziaz ohartzen den. 62 d  e

Ea landare bat landatzeko behar diren materialak alderatzen eta aukeratzen dituen. 65 b  g

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko gaitasuna.

Ea nabigatzailearen oinarrizko funtzioak erabiltzen dituen. 64

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea landareak zaintzearen eta babestearen garrantziaz jabetzen den. 63
a  b  

d

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Ea loreei eta haien atalei buruz dakiena adierazten duen, marrazkien bidez. 60-61
a  c

f

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea esperimentu batetik ateratako zenbait datu lotzen dituen. 62 d  e

Ea landareei buruz dakiena hautatu, eta eskema batean antolatzen duen. 64
a  f

g

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ea landare espezieak zaintzeko eta garatzeko ekintzak planifikatzen dituen. 63
d  e

f  g

Ea landare jakin bat kokatzeko leku onena aukeratzen duen. 65
d  e
 g

a f
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• Eguzki sistema. 

• Eguzki sistemako planetak eta sateliteak.

• Lur planetaren ezaugarriak.

• Lurraren eta Ilargiaren errotazio eta translazio 
higidurak.

• Lurraren adierazpenak: munduko bola, mapa, 
mapamundia eta planisferioa.

• Orientazioa eta puntu kardinalak.

• Eguzki eklipseak.

• Talde lana.

• Azpimarratzea: ikasteko teknika.

• Zereginen antolaketa. 

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

EDUKIAK

5. unitatea. Lur planeta: gure laguna

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Eguzki sistemako osagaiak bereiztea.
a  Ea eguzki sistemako osagaien ezaugarriak 

bereizten dituen. 

Eguzki sistemako planeten izenak eta ezaugarri bereziak ikastea. b  Ea badakizkien eguzki sistemako planeten izenak 
eta haien ezaugarri bereziak.

Lur planetaren ezaugarrien berri izatea.
c  Ea badakien ura egotea eta atmosfera edukitzea 

Lurrean bizia egoteko behar-beharrezko bi 
ezaugarri direla.  

Lurraren higidurak eta haien ondorioak ezagutzea. d  Ea Lurraren higidurak eta haien ondorioak 
ezagutzen dituen.

Ilargiaren higidurak eta faseak zein diren jakitea. e  Ea badakien zein diren Ilargiaren faseak.

Lurra nola adierazten dugun jakitea: munduko bolak eta planisferioak. f  Ea mapamundi bat eta munduko bola bat 
identifikatzen dituen.

Orientatzen jakitea: puntu kardinalak. g  Ea puntu kardinalak identifikatzen dituen.

Mapa eta iparrorratza. h  Ea badakien iparrorratza orientatzeko tresna bat 
dela.
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 OINARRIZKO GAITASUNAK

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea hizkuntza idatzia erabiltzen duen, Ilargiaren eta Lurraren arteko desberdintasunak 
adierazteko.

76-77 a  b  

Matematikarako 
gaitasuna

Ea planetak ordenatzen dituen, Eguzkiraino duten distantziaren arabera. 74-75 a  b  

Ea jarduerak denboran antolatzen dituen. 83

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Ea frogatzen duen bizileku duen planeta ezagutzen duela eta han kokatzen dakiela. 72-73 b  c  

Ea bereizten duen bizileku duen planeta eta ea badakien zer ezaugarri dituen. 74-75 b  c  

Ea ulertzen duen zergatik dauden eguna, gaua eta urtaroak. 76-77  d

Ea badakien mapek Lurra adierazten dutela eta orientatzen jakitea oso garrantzitsua 
dela.

78-79  g

Ea ulertzen duen nola gertatzen den eguzki eklipse bat. 80 a  

Ea jabetzen den Antartikari bere horretan eustearen garrantziaz. 81 b  c  

Ea badakien zein diren Ilargiaren faseak. 82 e  

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna 

Ea ohartzen den esploratzaileek gure planeta ezagutzeko lortutako datuen garrantziaz. 72-73
b  c   
f  g  

h

Ea taldean lan egitearen garrantzia azaltzen duen. 81

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Ea marrazki bidez azaltzen duen nola gertatzen den eguzki eklipse bat. 80 a  

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea eskuratutako ezagutzak aplikatzen dituen, planisferio baten bidez orientatzeko. 78-79
f  g  

h

Ea badakien nola azpimarratu behar diren testuak. 82  

Ea behar bezala erabiltzen duen agenda, astean zehar egin beharreko jarduerak 
antolatzeko.

83  

Norberaren 
autonomiarako 
eta 
ekimenerako 
gaitasuna

Ea justifikatzen duen nola antolatzen dituen jarduerak asteburuan. 83
 
 



146  Proposamen didaktikoa

• Atmosfera eta zer osaera duen.

• Eguraldia eta tresna meteorologikoak.

• Klima eta zer ezaugarri dituen. 

• Klima motak: mendikoa, ozeanikoa, mediterraneoa 
eta trantsiziokoa. 

• Klimagrama bat interpretatzea.

• Klima gogorreko tokietan bizitzea.

• Interneten ibiltzea; web orriak.

• Aire zabaleko jarduera bat antolatzea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

EDUKIAK

6. unitatea. Atmosferak babestu egiten gaitu

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Atmosfera zer den eta nagusiki zer gasez osatuta dagoen jakitea.
a  Ea atmosfera osatzen duten gasik 

garrantzitsuenak identifikatzen dituen.

Atmosferak zer funtzio betetzen dituen jakitea. b  Ea badakien zer den atmosfera eta zer funtzio 
dituen.

Eguraldia zer den eta zer ezaugarri nagusi dituen jakitea. 
c  Ea eguraldia definitzen duen eta haren ezaugarri 

nagusiak zerrendatzen dituen. 

Tresna meteorologiko nagusiak zein diren eta zertarako balio 
duten ikastea. 

d  Ea badakien zein diren tresna meteorologiko 
nagusiak. 

Klima kontzeptuaren berri izatea. e  Ea badakien zer den klima.
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 OINARRIZKO GAITASUNAK

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea arrazoituz adierazten dituen goi mendiko eta bere herriguneko ezaugarri 
atmosferikoen arteko desberdintasunak.

86-87 a

Ea hizkuntza idatzia erabiltzen duen, karbono dioxidoa landareentzat zeinen 
garrantzitsua den adierazteko. 

88-89 b

Ea probintzia bateko klimaren ezaugarriak deskribatzen dituen. 97 c  e

Matematikarako 
gaitasuna

Ea badakien zertarako erabiltzen dugun tresna meteorologiko bakoitza. 90-91 d

Ea klimagrama bat ulertzen duen. 94 d

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Ea gure planetako atmosfera eta bertan izaten diren gertakariak ezagutzen dituen. 86-87 a  b

Ea badakien zeinen garrantzitsua den atmosfera, bizia egon dadin. 88-89 a

Ea ulertzen duen zer eragin duten fenomeno meteorologikoek gizakiaren bizitzan. 90-91 c  d  

Ea klima eta eguraldia bereizten dituen. 92-93 c  e

Ea datu meteorologikoak interpretatzen dituen. 94 c  d

Ea badakien nola moldatu den gizakia klima gogorreko inguruneetara; adibidez, hotz 
handia egiten duen lekuetara edo urakanak dauden lekuetara.

95 c

Ea meteorologiarekin lotutako elementuen berri duen. 96 c  d

Ea azaltzen duen zeinen garrantzitsua den bidaia bat egin aurretik eguraldiaren 
iragarpenak kontsultatzea.

97 d

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia 
digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Ea badakien web orri batean ibiltzen. 96

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea Euskadiko klima nagusien eskema bat egiten duen. 92-93 e

Norberaren 
autonomiarako 
eta 
ekimenerako 
gaitasuna

Ea zailtasunak gainditzeko gaitasunaz aukeratzen duen nola jokatu, klima baldintza 
gogorrei aurre egiteko.

95 c  e

Ea eguraldiaren mapa bat interpretatzen duen. 97 d



164  Proposamen didaktikoa 

• Ura, Lurrean. Ur geza eta ur gazia. 
Gainazaleko urak eta lur azpiko urak.

• Uraren zikloa eta egoera aldaketak.

• Ura eta izaki bizidunak. 

• Uraren erabilerak: etxekoa, nekazaritzakoa eta industriakoa.

• Ura modu orekatuan banatzeko estrategiak.

• Fitxa eskematikoak.

• Ura arduraz kontsumitzeko estrategiak.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

EDUKIAK

7. unitatea. Ura Lurrean

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Ura naturan nola aurki dezakegun bereiztea: ur geza eta ur gazia; 
gainazaleko urak eta lur azpiko urak.

a  Ea itsasoen eta ozeanoen ezaugarriak bereizten 
dituen. 

b  Ea gainazaleko eta lur azpiko urak bereizten 
dituen.

Uraren zikloaren berri izatea. c  Ea uraren zikloa ulertzen duen. 

Uraren egoerak bereiztea, eta zer egoera aldaketa izaten dituen eta 
egoera aldaketa horiek zer ondorio eduki ditzaketen jakitea. 

d  Ea uraren egoerak ezagutzen dituen.

e  Ea uraren egoera aldaketak dagozkien 
ondorioekin lotzen dituen. 

Urak bizirako duen garrantzia balioestea. f  Ea badakien zeinen garrantzitsua den ura ez 
xahutzea.

Gizakiak uraz egiten dituen erabilerak bereiztea. g  Ea uraz egiten ditugun erabilerak azaltzen dituen.

Ura ez xahutzearen eta ez kutsatzearen garrantzia ulertzea.
h  Ea ibaiak kutsatzearen ondorioak irudi batean 

identifikatzen dituen.
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 OINARRIZKO GAITASUNAK

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea arrazoituz azaltzen duen ura egotearen eta bizia existitzearen arteko lotura. 102-103 c  e

Ea aurrez ikasia aplikatzen duen, ur gazia lurruntzearen ondorioak azaltzeko arrazoituz. 108 d

Matematikarako 
gaitasuna

Ea kalkulatzen duen zenbat litro erabiltzen diren sobera, ura xahutzen denean. 111 f  g

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Ea gure planetako ozeanoak eta ur presentziak ezagutzen dituen. 100-101 a  b  c

Ea badakien zer formatan dagoen ura naturan. 102-103
a  b
c  e

Ea uraren zikloa eta uraren egoerak ulertzen dituen. 102-103 c  d  e

Ea azaltzen duen zeinen garrantzitsua den ura izaki bizidunentzat.  106-107 f  g  h

Ea ulertzen duen zergatik ez den gazia euri ura, ozeanoetako ura lurrunduz sortzen 
den arren.  

108
a  b
c  d

Ea ulertzen duen zeinen garrantzitsua den naturara isurtzen dugun ura araztea. 109 f  g  h

Ea ulertzen duen ura behar bezala erabiltzearen garrantzia. 111 f  g  h

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia digi-
tala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea fitxak erabiltzen dituen, kontzeptuak jasotzeko eta ikasteko. 110

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea ulertzen duen zeinen garrantzitsua den gizakiarentzat ozeanoen ikerketa 
zientifikoak egitea. 

100-101
a  b  
f  g

Ea badakien gizakia dela uraren kutsaduraren eragile nagusia. 106-107 f  g  h

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea uraren egoerak naturan dituzten aldaketekin lotzen dituen, eskema bidez. 104-105 c  d  e

Ea, eskema batean, adierazten dituen gure planetako uraren ezaugarri nagusiak. 110
a  b  
c  e

Norberaren 
autonomiarako 
eta 
ekimenerako 
gaitasuna

Ea izaki bizidun guztiok ura modu orekatuan eskuratzeko erabakiak hartzen dituen. 109 f  g  h

Ea ura aurrezteko ekintza egokiak aukeratzen dituen. 111 f  g  h



182  Proposamen didaktikoa 

• Paisaia: definizioa, sailkapena eta nola babestu.

• Barnealdeko eta kostaldeko paisaiak.

• Gizakiak paisaian duen esku hartzea.

• Paisaien maketak egitea.

• Munduko zazpi mirariak eta gizadiaren ondarea.

• Interneteko informazio bilatzaileak.

• Eztabaidatze teknika.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

EDUKIAK

8. unitatea. Paisaiaz gozatzen dugu

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Paisaia zer den jakitea. a  Ea paisaia definitzen duen.

Paisaia naturalak eta paisaia gizatiartuak bereiztea. b  Ea paisaia naturalak eta gizatiartuak bereizten 
dituen.

Paisaia babesteko, zer neurri har daitezkeen jakitea.
c  Ea paisaia babesteko har daitezkeen neurriak 

aipatzen dituen. 

Paisaiaren erliebe elementuen berri izatea. d  Ea kostaldeko paisaia baten eta barnealdeko 
paisaia baten erliebe elementuen berri duen.

Gizakiak paisaian egin ditzakeen aldaketak ulertzea eta bereiztea. 
e  Ea ezagutzen dituen gizakiak paisaian egindako 

aldaketak.
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 OINARRIZKO GAITASUNAK

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea hizkuntza idatzia erabiltzen duen, paisaia elementu batzuek zertarako balio duten 
azaltzeko.

120-121
b  d  

e

Ea gatazka bat konpontzeko egindako ekintzak adierazten dituen. 125 c  e

Matematikarako 
gaitasuna

Ea taula bat egiten duen, barnealdeko paisaiaren eta kostaldeko paisaiaren elementuak 
sailkatzeko.

118-119 d

Zientzia, 
teknologia eta 
osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Ea paisaia mota bakoitzaren elementuak ezagutzen dituen. 114-115 d

Ea ulertzen duen zeinen garrantzitsua den paisaia babestea. 116-117
b  c  

e  

Ea erliebe elementuak bereizten dituen. 118-119 a  d  

Ea gizakiak paisaian txertatutako elementuak bereizten dituen. 120-121 b  e

Ea badakien zer den uhartedi bat. 122 b  d

Ea ulertzen duen zeinen garrantzitsua den, duten edertasunagatik, paisaiak babestea, 
eta ea hori azaltzeko gai den.

123
b  c

e

Ea kostaldeko eta barnealdeko paisaiak iruditan bereizten dituen. 124 b  d

Ea arazo baten irtenbideak pentsatzen dituen, kontuan hartuta paisaia babestu behar dela. 125 c  e

Informazioa 
tratatzeko eta 
teknologia 
digitala 
erabiltzeko 
gaitasuna

Ea badakien Interneteko bilatzaile bat erabiltzen. 124

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea bere herriguneko paisaia babesteko hartuko lituzkeen neurriak azaltzen dituen. 123
c  d  

e

Giza eta arte 
kulturarako 
gaitasuna

Ea badakien zeinen garrantzitsuak diren margolanak, paisaiak adierazteko, eta ea 
bereizten duen margolan horiek leialak diren edo ez.  

114-115
b  d

e

Ea uhartedi baten maketa eraikitzen duen, plastilina erabiliz. 122 d

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ea paisaia babesteko neurriak hartzen dituen. 116-117 b  e

Ea arazo bat konpontzeko erabakiak hartzen dituen. 125 c



204  Proposamen didaktikoa 

• Herriguneak. Herriak eta hiriak. Definizioa eta 
ezaugarriak.

• Herrigune baten antolakuntza. Udala eta udal 
zerbitzuak.

• Bide seinaleak eta bide segurtasuneko arauak.

• Herrigune baten planoa. Planoetako elementuak 
eta hura erabiltzeko aholkuak.

• Komunitatean bizitzea.

• Ikasteko teknikak. Memoria.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

EDUKIAK

9. unitatea. Bizilekua

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Hirien eta herrien ezaugarri nagusiak zein diren jakitea.
a  Ea badakien hirien eta herrien ezaugarriak 

bereizten eta alderatzen.

Herrigune bateko udala nola dagoen osatuta jakitea eta udal 
hauteskundeak nola izaten diren ikustea.

b  Ea badakien nork osatzen duen herrigune bateko 
udala eta nola aukeratu dituzten.

Udal zerbitzu nagusiak eta udal langileak zein diren jakitea.
c  Ea badakien zein diren udal zerbitzuak eta 

zerbitzu horietako langileak.

Bide seinaleak ikastea eta sailkatzea. d  Ea identifikatzen eta sailkatzen dituen bide seinaleak.

Bide hezkuntzako oinarrizko arauak errespetatu behar direla 
balioestea.

e  Ea badakizkien bide hezkuntzako oinarrizko arauak.
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 OINARRIZKO GAITASUNAK

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea azaltzen dituen, bai ahoz eta bai idatziz, herrigune baten ezaugarri nagusiak. 134-135
a  b  

c

Ea azaltzen duen hautu zehatz bat zergatik egiten duen. 143
a  b   
c  d  

e

Zientzia, 
teknologia 
eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea bereizten duen zer alde dagoen bizimoduan eta ohituretan herrigune batetik 
bestera eta munduko leku batetik bestera.

132-133
a  b   
c  d  

e

Ea alderatzen dituen hiri baten eta herri baten ezaugarriak. 134-135 a  c

Ea bereizten dituen zein diren udaleko kideak, zer funtzio duten eta nola 
aukeratzen dituzten.

136-137 b  c   

Ea ohartzen den oinarrizko zenbait hezkuntza arau betetzearen garrantziaz; 
besteak beste, oinezkoenaz eta bidaiarienaz.

138-139 d  e

Ea ikasten duen planoak zein garrantzitsuak diren, eta ea identifikatzen duen 
zein den ibilbiderik egokiena herrigune batean.

140
a  d  

e

Ea erabakitzen duen zein den zenbait hauturen artean egokiena eta seguruena, 
hainbat aldagai kontuan izanda.

143 d  e

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea, herritar den aldetik, hondakinen kudeaketan dagokion ardura hartzen duen. 132-133 b  c  

Ea ohartzen den udal hauteskundeen garrantziaz. 136-137 b  c  

Ea ohartzen den gatazkak era baketsuan konpontzearen garrantziaz, eta zenbait 
adibidetatik abiatuta, bizikidetza onaren garrantziaz.

141  

Giza eta arte 
kulturarako gaitasuna

Ea plano erraz bat interpretatzen eta diseinatzen duen. 140
a  d  

e

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea erabiltzen duen bide segurtasunaz dakiena eta ea egunerokoan aplikatzen duen. 138-139 d  e

Ea, buruz ikasten aritzeko, zenbait egoera identifikatzen dituen. 142

Norberaren 
autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea erakusten duen askotariko garrantzia duten datuak eskema batean antolatzeko 
gaitasuna.

142

Ea bere erabakiak arrazoitzen eta argudiatzen dituen. 143  

Norberaren 
autonomiarako eta 
ekimenerako 
gaitasuna: gaitasun 
emozionala

Ea ohartzen den gizarte harremanek pertsonen bizitzan daukaten garrantziaz. 141  e



222  Proposamen didaktikoa 

• Lana, ekoizpen sektoreak eta haien ezaugarriak.

• Lehen sektorea eta lehengaiak. Nekazaritza, 
abeltzaintza, arrantza eta meatzaritza. 

• Bigarren sektorea eta produktu landuak. Industria 
eta eskulangintza.

• Produktua lantzea.

• Bizitzan ardurak hartzea.

• Arduraz erostea.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

EDUKIAK

10. unitatea. Ekin lanari! 

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Lana ekoizpen sektoreka nola banatzen den ikastea eta banaketa 
horren zentzuaz jabetzea.

a  Ea badakien zer ekoizpen sektore dauden.

Ekoizpen sektoreetako lanik garrantzitsuenak zein diren ikastea. b  Ea sailkatzen dituen lanak ekoizpen sektoreka.

Lehen sektoreko jarduerak zertarako diren jakitea. c  Ea badakien zer jarduera diren lehen sektorekoak.

Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza eta meatzaritza mota nagusiak 
bereiztea.

d  Ea ezagutzen dituen labore, abere, arrain eta 
meatze motak.

Industriak jardueraka sailkatzea. e  Ea badakien industria mota bat baino gehiago 
daudela eta nolako jarduerak dituzten.

Eskulangileen lana nolakoa den ikastea. f  Ea badakien eskulangileen lana nolakoa den 
azaltzen.
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 OINARRIZKO GAITASUNAK

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea lanaz dakiena adierazten duen. 146-147 a  b

Ea jarduera industrialaren faseak ahoz eta idatziz azaltzen dituen. 154 b  e  

Zientzia, 
teknologia 
eta osasun 
kulturarako 
gaitasuna

Ea jabetzen den lan guztiak garrantzitsuak direla. 146-147 b  c  
d  e  

Ea ekoizpen sektoreetako jarduerak ezagutzen dituen. 148-149 b  c  
e   

Ea lehen sektoreko lan motak irudien bidez identifikatzen dituen. 150-151 c

Ea badakizkien industrien oinarrizko ezaugarriak. 152-153 e

Ea identifikatzen dituen produktu bat ekoizteko prozesuaren pausoak. 154 e

Ea ohartzen den, produktua erosi baino lehen, prezioak eta ezaugarriak alderatzea 
garrantzitsua dela.

157

Informazioa 
tratatzeko 
eta teknologia 
digitala 
erabiltzeko 
gaitasunak

Ea aplikatzen duen webguneen bilaketa gidatuan ikasitakoa. 156
a  b  
c  d  
e  f  

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea azaltzen dituen zenbait lanbideren egoerari eta lan baldintzei buruzko ideiak. 148-149
d  e  

f  

Ea familia bateko kideari dagozkion ardurak hartzen dituen. 155

Ea produktu bati buruz dagoen informazioari begiratzen dion, erabakia hartu aurretik. 157 e  f  

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea industria jarduerak eta eskulangileenak alderatzen dituen. 152-153 e  f  

Ea askotariko lanei buruz ikasitakoa eskema modura antolatzen duen. 156

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna

Ea ardurak hartzeko gauza dela erakusten duen. 155

Ea arrazoitzen duen bere erabakia. 157  

Norberaren 
autonomiarako 
eta ekimenerako 
gaitasuna: 
gaitasun 
emozionala

Ea lan guztien gogortasuna balioesten duen. 150-151
c  d  
e  f
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HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

EDUKIAK

11. unitatea. Bidaiatzen eta komunikatzen

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zerbitzuak ematen dituzten jarduera nagusiak eta horiei lotutako 
lanbideak identifikatzea.

a  Ea badakien zein diren zerbitzu mota nagusiak eta 
zer lanbide dauden horiei lotuta.

Zerbitzu publikoak eta pribatuak bereiztea. b  Ea ohartzen den zein diren zerbitzu publikoak eta 
zein pribatuak.

Merkataritza establezimendu nagusiak zein diren jakitea.
c  Ea bereizten dituen merkataritza establezimendu 

moten ezaugarriak.

Handizkako eta txikizkako merkataritzak bereiztea. d  Ea badakien zer alde dagoen handizkako eta 
txikizkako merkataritzaren artean.

Garraiobideak identifikatzea, zenbait sailkapen irizpide erabilita. e  Ea sailkatzen dituen garraiobideak pribatutasunaren 
arabera eta bidearen arabera.

Komunikabideen funtzioaz jabetzea eta haiek sailkatzea, banakakotan 
eta taldekotan.

f  Ea balioesten duen komunikabideen garrantzia eta 
funtzioa.

• Hirugarren sektorea. Zerbitzu publikoak eta zerbitzu 
pribatuak.

• Merkataritza. Handizkako eta txikizkako 
merkataritza. Inportazioa eta esportazioa.

• Merkataritza establezimenduak: dendak, azokak, 
postuak, azoka txikiak, supermerkatuak, 
hipermerkatuak eta saltokiguneak.

• Garraiobideak eta hirugarren sektorea. Garraio 
publikoak eta pribatuak. Lehorreko garraioak, 
uretakoak eta airekoak.

• Banakako komunikabideak eta taldekoak.

• Kontsumo produktuen etiketak.

• Kontsumismoa eta bidezko merkataritza.
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 OINARRIZKO GAITASUNAK

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or. IE

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea zerbitzuen sektorearekin zerikusia duten jarduerei buruzko ideiak ezagutzen 
eta azaltzen dituen.

160-161
a  b

c

Matematikarako 
gaitasuna

Ea badakien zein den produktu inportatuen eta esportatuen arteko aldea. 164-165
a  c

d

Zientzia, teknologia 
eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea jabetzen den hirugarren sektoreko lanek egunerokoan daukaten garrantziaz. 160-161 d  e
f

Ea badakien zein lanbide ematen dituzten zerbitzuak eta zer jarduera izaten duten. 162-163  a

Ea merkataritza motak eta merkataritza establezimendu motak ezagutzen 
dituen, adibideak emanda.

164-165 c  d

Ea badakizkien garraiobideen eta komunikabideen ezaugarriak eta zerbitzu 
horien lanbideenak.

166-167 b  e

Ea dakiena aplikatzen duen, etiketen edukia eta ematen duten informazioa 
aztertzeko orduan.

168

Ea jabetzen den iragarkien garrantziaz eta eraginaz. 171  f

Informazioa tratatzeko 
eta teknologia digitala 
erabiltzeko gaitasuna

Ea alderatzen duen hainbat komunikabidetatik datorren informazio mota. 166-167  f

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea gizarte bizitzarako askotariko lanbideak izatea balioesten duen. 162-163 a  f

Ea, beharrik gabeko kontsumismoari dagokionez, arduratsua den. 169 b  d
f

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea zerbitzuen sektoreko lanbideei buruz ikasitakoa eskema modura antolatzen 
duen.

170
a  b
c  d  

e  

Ea, aukera egin aurretik, ondorioak iragartzen eta interpretatzen dituen. 171 f

Norberaren 
autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea, egoerak aztertu ondoren, iritzia emateko iniziatiba hartzen duen. 168 f

Ea, edukiak ikasteko, teknika egokiak erabiltzen dituen. 170

Ea bere erabakiak eta hautuak arrazoitzen dituen, zenbait irizpide kontuan 
hartuta.

171
c  d
e  f  

Norberaren 
autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ea beste pertsona batzuen bizimoduaz jabetzen den eta bere aukerak eta 
ondasun materialak balioesten dituen.

169 f
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• Denbora unitateak eta denbora neurtzeko tresnak.

• Bizi zikloa eta gure historia pertsonala.

• Historia, historialariak eta iturri historikoak.

• Historiako etapak.

• Denboraren lerroa.

• Giza eskubideak.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

EDUKIAK

12. unitatea. Denbora eta historia

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Iragana, oraina eta etorkizuna bereiztea.
a  Ea kokatzen dituen iraganeko, orainaldiko eta 

etorkizuneko gertaerak.

Erloju motak eta denbora neurtzeko unitateak ikastea. b  Ea ezagutzen dituen erloju motak eta ea erabiltzen 
dituen denbora neurtzeko hainbat unitate.

Historia pertsonala eta tokiko historia bereiztea eta informazio iturriak 
nolakoak izan daitezkeen ikastea.

c  Ea bereizten dituen historia pertsonala eta tokiko 
historia.

Iturri historikoak sailkatzea. d  Ea bereizten eta sailkatzen dituen informazio iturri 
motak eta iturri historiko motak.

Historia zer arotan banatzen den ikastea eta horien ezaugarrietako 
batzuk ikustea.

e  Ea bereizten dituen Historiako aroak eta ea 
badakizkien aroen ezaugarri batzuk.
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 OINARRIZKO GAITASUNAK

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea hiztegi egokia darabilen, gertaera historikoak kontatzeko orduan. 174-175
a  b  c  

d   e

Ea gertaeren deskribapen ordenatuak egiten dituen. 182 a  b  e

Matematikarako 
gaitasuna

Ea zenbaki baliokidetzak ezartzen dituen, denbora neurtzeko unitateen 
artean.

176-177 a  b

Zientzia, teknologia 
eta osasun kulturarako 
gaitasuna

Ea ohartzen den artelanek historia ikasten laguntzeko balio dutela. 174-175 d  e

Ea denbora neurtzeko unitateak kronologian ordenatzen dituen. 176-177
a  b  c  

e

Ea argazkia eta irudiak iturri historikoak izan daitezkeela ohartzen den. 178-179 d  e

Ea historiako etapen zenbait ezaugarri azaltzen dituen. 180-181 d  e

Ea gertaerak ordena kronologikoan identifikatzen dituen. 182
a  b  c  

e

Ea, munduko herrialdeen bizikidetza hobea den aldetik, bakea egotearen 
beharra balioesten duen.

183 a  e

Ea bere historia pertsonala argazkietan identifikatzen duen. 185 c  d

Informazioa tratatzeko 
eta teknologia digitala 
erabiltzeko gaitasuna

Ea dakiena aplikatzen duen, webgune batetik datuak ateratzeko. 184

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea ohartzen den, bakea egoteko, giza eskubideak babestea garrantzitsua dela. 183 a  e

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna Ea modu ikusgarrian adierazten duen bere historia pertsonala eta familiarena. 185 a  c   d

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea dakiena erabiltzen duen, gertaerak eta ondorioak lotzeko. 180-181 c  d   e

Ea denboraz eta historiaz ikasitakoa eskema modura antolatzen duen. 184 b  e

Norberaren 
autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea, familiaren argazki albuma osatzeko, behar dituen argazkiak aukeratzen 
dituen.

185 c  d

Norberaren 
autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ea jabetzen den garrantzitsuak direla, bai bere herriguneko historia, bai bere 
historia pertsonala.

178-179 c  d  e
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