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2  Proposamen didaktikoa

1. unitatea. Elkarren antzik ba al dugu?

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Behaketarako gaitasuna garatzea.
Ea behar bezala zenbatzen duen ile kolore bereko
haurren kopurua.

Giza irudi batean, burua, enborra eta gorputz 
adarrak identifikatzea.

Ea behar bezala mozten eta itsasten dituen burua eta en-
borra.

Ea gorputza osorik margotzen duen.

Giza irudiaren aurrez aurreko eta albotikako
adierazpena bereganatzea.

Ea behar bezala gainmarratzen duen giza irudiaren ingera-
da, aurretikoa zein albotikoa.

Ea jantziak egokitzen dituen, irudiaren jarrera kontuan 
hartuta.

Giza aurpegia marraztea. Ea behar bezala kokatzen dituen begiak, sudurra eta ilea.

Giza aurpegiaren adierazkortasuna erreproduzitzea.
Ea artilea mozten eta itsasten duen, ahoa hainbat jarrera-
tan adierazteko.

Aldez aurretik ikasitakoa sormenez erabiltzea.
Ea giza irudiari buruz ikasitakoa kontuan hartuta, 
hura bere erara irudikatzeko gai den.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

•  Ikusizko pertzepzioa eta bereizketa: ile kolorea

• Giza gorputzaren atalak: burua, enborra eta gorputz adarrak

• Ingerada

• Aurrealdea eta profila

• Aurpegiaren atalak: begiak, sudurra eta ahoa

• Aurpegiera: poza, harridura, tristura eta beldurra

• Lerro motak: kurbatua eta uhinduna, irekia eta itxia

• Sormena, aldez aurretik ikasitakoan oinarrituta

EDUKIAK

Gorputza. Gorputzaren atalak. Adierazpenak. 
Norberaren gorputza eta besteena onartzea, bai eta 
haien desberdintasunak, mugak eta aukerak ere. Nesken 
eta mutilen arteko desberdintasunak. Bizitzako etapak. 
Haurtzaroko ohiko gaixotasunak. Ohitura osasungarriak.

INTERESGUNEAK
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or.

Matematikarako gaitasuna Ea lotzen dituen 1etik 4ra arteko zenbakiak eskola ingurunean 
kopuru hori duten elementu multzoekin.

4

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea badakien bere gorputzeko atal nagusiak bereizten. 5

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea interpretatzen duen taulatan aurkeztutako informazioa. 7

Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna

Ea lotzen dituen desberdintasun fisikoak aniztasunari lotutako 
aberastasunarekin.

4, 5

Giza eta arte kulturarako gaitasuna Ea plastikako teknikak erabiltzen dituen, giza irudia adierazteko. 5, 7, 9

Ea zehazten duen eguneroko formen ingerada. 6

Ea ikusten duen lerroaren adierazpen gaitasuna. 8

Ikasten ikasteko giatasuna Ea jardueraren plangintza egiten duen, aurrez hainbat konbinazio 
probatuz.

7

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea sormena erabiltzen duen, jantziak adierazteko. 6

 OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA



4  Proposamen didaktikoa 

2. unitatea. Eskuez sentitzen dugu

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Ukimenezko testurak ikusiz identifikatzea.
Ea ukimenezko testurak aztertzen, identifikatzen eta ahoz 
deskribatzen dituen: leuna, latza eta likatsua.

Inguruneko materialek dituzten aukera plastikoekin 
esperimentatzea.

Ea konposizio plastikoak lixa paperez, zeta paperez eta 
eztiz berregiten dituen.

Ea lan plastikoak egiten dituen, paper busti margotua 
erabiliz.

Hainbat aukeraren artean, norabide lineal egokia identifikatzea. 
Ea badakien labirintoetan ibilbide zuzena marrazten.

Lerro zuzenak, kurbatuak eta hautsiak bereiztea.

Kolore primarioak ezagutzen hastea. Ea kolore primarioak nahasi gabe erabiltzen dituen.

Konposizio ahalmena garatzea. Ea egiten dituen konposizio abstraktu soilak.

Aldez aurretik ikasitakoa sormenez erabiltzea.
Ea erabiltzen duen kola paper margotuaren teknika, 
konposizio figuratibo askeak egiteko.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

•  Pertzepzioa: ikusizko eta ukimenezko sentsazioak

•  Ukimenezko testurak: leuna, latza eta likatsua

•  Ibilbideak eta labirintoak

•  Lerro zuzena, kurbatua eta hautsia

•  Esperimentazioa materialekin: paper busti margotua

•  Kolore primarioak

•  Konposizio askea

•  Sormena, aldez aurretik ikasitakoan oinarrituta

EDUKIAK

Zentzumenak. Zentzumen organoak eta haien 
zainketa. Zer hautematen dugun zentzumen organo 
bakoitzaren bidez. Zentzumenen medikuak. Zentzumen 
arazoak dituzten pertsonak.

INTERESGUNEAK
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or.

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea ahoz adierazten dituen bere bizipenek eragindako sentipenak. 10

Matematikarako gaitasuna Ea bide zuzena zehazten duen labirintoetan, hainbat aukeraren artean. 12

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea bereizten dituen inguruneko materialen testurak. 10, 11

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea ulertzen duen argazki sekuentzia batean aurkeztutako informazioa. 13

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea bota egin ohi diren materialak erabiltzen dituen, lan plastikoak sortzeko. 14, 15

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea lotzen dituen erabilitako materialak eta material horiek irudikatzen 
dituzten elementuak.

11

Ea bereizten dituen, jolas testuinguruan, lerro zuzenak, kurbatuak eta 
hautsiak.

12

Ea behar bezala erabiltzen dituen teknika eta material plastikoak. 11, 14, 15

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea aurretiko ezagutzak erabiltzen dituen, bere ekoizpenak sortzeko. 15

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea sormena erabiltzen duen, emandako eredu baten aldaketak eginez. 15

 OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA



6  Proposamen didaktikoa 

3. unitatea. Formen entsalada!

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Artelan batean naturako formak bereiztea. Ea bereizten dituen, artelan batean, emandako siluetei da-
gozkien elementuak.

Siluetak naturako formekin lotzea.

Simetria kontzeptua sumatzea.
Ea osatzen duen irudi simetriko bat, lauki sare bat erabiliz.

Lauki sarea erabiltzea, espazio erreferentzia gisa.

Ikusizko hizkuntzako elementuak, puntuak eta lerroak, 
eguneroko ingurunean identifikatzea.

Ea lerroak puntuz estaltzen eta marrazten dituen, elika-
gaien irudiak osatzeko.

Formak zehaztea, koloretako orbanetatik abiatuta.
Ea elikagaiak identifikatzen eta marrazten dituen, orbane-
tatik abiatuta.

Hizkuntza plastikoa erabiltzea, esperientziak eta 
sentimenduak adierazteko.

Ea aukeratzen dituen askari gogokoena adierazteko teknika 
eta material plastiko egokiak.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

•  Ikusizko pertzepzioa eta bereizketa: naturako formak 
artelanetan

•  Forma eta silueta

•  Simetria

•  Erreferentziekin marraztea: lauki sarea

•  Puntua eta lerroa ingurunean: jakiak

•  Orbanak irudi bihurtzea

•  Ingurune afektiboaren irudikapena: askari gogokoena

EDUKIAK

Elikagaiak. Elikagaien jatorria. Eguneko bost 
otorduak. Elikadura orekatua izateko oinarrizko 
elikagaiak. Nola kontserbatu elikagaiak. Elikadura 
ohitura osasungarriak.

INTERESGUNEAK
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or.

Matematikarako gaitasuna Ea simetria erabiltzen duen, irudiak osatzeko. 17

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea identifikatzen dituen eguneroko elikagaiak, fruituak eta barazkiak, 
adierazpen plastikoetan.

16

Ea bereizten dituen hainbat elementu plastiko, inguruneko objektuetan. 19

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea bereizten dituen artelanetan adierazitako formak. 16

Ea zehaztasunez erabiltzen dituen teknika eta material plastikoak. 19

Ea identifikatzen dituen eguneroko elikagaiak, koloretako orbanetan. 20

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea garatzen dituen espazioa antolatzeko teknikak. 17

Ea abstrakzio ahalmena erabiltzen duen, arketipoetara joz. 20

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea nahierara aukeratzen dituen teknika eta elementu plastikoak, ingurune 
hurbileneko elementuak adierazteko.

21

 OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA



8  Proposamen didaktikoa 

4. unitatea. Gabonetako lerroak

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Lerro horizontalak, bertikalak, zeiharrak eta uhindunak 
bereiztea.

Ea bereizten dituen lerro horizontalak, bertikalak, zeiharrak 
eta uhindunak irudi batean.

Ea adierazten duen Gabon zuhaitz bat, lerro horizontalak, 
bertikalak, zeiharrak eta uhindunak erabiliz.

Oinarrizko forma geometrikoak identifikatzea: laukizuzena, 
zirkulua eta triangelua. Ea behar bezala margotzen dituen forma angeluzuzenak, 

zirkularrak eta triangeluarrak, forma eta kolore kode bati 
jarraituz.

Formak laburbiltzeko ahalmena garatzea.

Kode bati jarraitzea, forma eta kolorea kontuan hartuta.

Jarduera batean zenbait teknika aplikatzea.
Ea margotu, moztu, zulatu eta kordatu egiten duen, 
Gabonetako apaingarriak egiteko.Zenbait jardueratan ikasitakoa uztartzea: forma 

geometrikoak eta lerro motak.

Sormena eta konposizio gaitasuna garatzea. Ea egiten duen Gabon kanta baten zati baten marrazkia.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

•  Lerro horizontala, bertikala, zeiharra eta uhinduna

•  Forma geometrikoak: laukizuzena, zirkulua eta triangelua

•  Forma eta kolore kodeak

•  Formen sintesia

•  Aurrez ikasitakoaren dekorazio erabilera: Gabonetako 
apaingarriak

•  Teknikak nahastea: margotzea, moztea, zulatzea eta sartzea

•  Gabon kanta baten marrazkiak egitea

EDUKIAK

Etxea, familia eta jaiak. Etxe motak eta haien 
funtzioak: gelak. Etxegintzari lotutako lanbideak. Familiako 
kideak. Etxeko lanak eta haien banaketa. Familiarteko 
jarduerak. Zuhaitz genealogikoa. Gabonak: jaiegunak eta 
ohitura tipikoak. Beste jai batzuk.

INTERESGUNEAK
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or.

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea loturak egiten dituen idatzizko eta ikusizko adierazpenen artean. 27

Matematikarako gaitasuna Ea bereizten dituen zenbait lerro mota, ingurune artifizialeko 
elementuetan.

22

Ea bereizten dituen forma geometrikoak: laukizuzena, zirkulua eta 
triangelua.

23, 25

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea identifikatzen duen kode gisa aurkeztutako informazioa. 23

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea identifikatzen dituen kultura tradizioak, irudi adierazgarrien bidez. 22, 23, 24, 25

Ea ondorioztatzen duen inguruneko elementuen eskema formala. 23

Ea erabiltzen dituen zenbait lerro mota, adierazpen eskematikoetan. 24

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea ezartzen dituen ikasteko jarraibideak, eredu bat oinarri hartuta. 24, 25

Ea identifikatzen dituen aurrez landutako forma geometrikoak eta lerro 
motak.

25

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea banaka eta sormenez egiten duen jardueren plangintza. 27

 OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA



10  Proposamen didaktikoa

5. unitatea. Natura margotuko dugu

•  Ikusizko pertzepzioa eta bereizketa: uraren egoerak 
adieraztea

•  Lerroa, puntua eta orbana natura ingurunean

•  Klarionaren aukera plastikoak

•  Esperimentazioa pintura teknikekin: tenpera tantei putz egitea

•  Esperimentazioa materialekin: gatza, lurra eta hondarra

•  Tekniken konbinazioa: klarionekin marraztea, tenpera 
tantei putz egitea eta collagea

EDUKIAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Inguruneko elementuak identifikatzea adierazpen
plastikoetan.

Ea lotzen dituen natura inguruneko elementuak haien adie-
razpen plastikoekin.

Fenomeno atmosferikoak adieraztea: euria, elurra eta lainoa.
Ea lerroak eta puntuak marrazten eta orbanak sortzen 
dituen, euria, elurra eta lainoa adierazteko.Lerroa, puntua eta orbana erabiltzea, inguruneko 

elementuak adierazteko.

Pintura emateko beste modu batzuk esperimentatzea: 
tenperari putz egitea.

Ea behar bezala erabiltzen duen tenpera tantak isurtzeko 
eta haiei putz egiteko teknika, uraren mugimendua 
adierazteko.

Inguruneko materialen ezaugarriak eta aukerak aztertzea: 
gatza, lurra eta hondarra.

Ea irudi bat osatzen duen, gatza, lurra eta hondarra 
erabiliz.

Era askotako jardueretan barneratutako ezagutzak 
bateratzea

Ea jardueretan erabiltzen dituen aurrez ikasitako teknikak.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Ura, airea, lurra, klima. Ura: propietateak. Airea: 
konposizioa. Lurraren ezaugarriak: harriak eta 
mineralak. Urak, aireak eta lurrak izaki bizidunentzat 
duten garrantzia. Airearen, uraren eta lurraren 
kutsadura. Eguraldia: fenomeno atmosferikoak.

INTERESGUNEAK
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or.

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea ikusten duen natura ingurunean dauden elementuek zer balio plastiko 
duten.

28, 31

Ea adierazpen plastikoa erabiltzen duen, fenomeno atmosferikoak 
adierazteko.

29, 33

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea ulertzen duen sekuentzia batean aurkeztutako informazioa. 32

Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna

Ea erakusten duen ordena eta garbitasun arauei jarraitzeko gai dela. 31, 33

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea identifikatzen duen zenbait teknika artistikoz adierazitako elementu bat 
bera.

28

Ea lotzen dituen lerroa, puntua eta orbana natura inguruneko elementuekin. 29

Ea erabiltzen dituen ohikoak ez diren teknika piktorikoak: tenperari putz 
egitea.

30, 33

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea ikasteko jarraibideak ezartzen dituen, eredu batean oinarrituta. 29

Ea behar bezala erabiltzen duen aldez aurretik ikasitakoa. 33

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea bere kasa konpontzen dituen teknika berriak erabiltzeak dakartzan 
zailtasunak.

30

 OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA



12  Proposamen didaktikoa 

6. unitatea. Artistak landetxean

•  Ikusizko pertzepzioa eta bereizketa: naturako formak
artelanetan

•  Lerro paraleloak

•  Erritmo uniformea: kolorea eta forma

•  Distantziak eta proportzioak

•   Orbana naturako formetan

•  Gorputz eskema geometrikoak, bi eta hiru dimentsiotan: 
zirkunferentziak eta esferak

•  Buztinaz modelatzea

•  Ipuin bat marraztea

EDUKIAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Artelanetan naturako formak bereiztea: animaliak.
Ea identifikatzen dituen, artelanetan, emandako izenei da-
gozkien animaliak.

Lerro paraleloak marrazten hastea. Ea lerro paraleloak marrazten dituen hatzaz, eta erritmo 
uniforme bati jarraituz estanpatzen dituen hatz markak.

Estanpazioak egitea, erritmo uniforme bati jarraituz.

Distantziak eta proportzioak intuizioz ezartzea.
Ea makilak tarte distantziakidea utziz itsasten, eta behi
baten orbanak adierazten dituen.Naturako formetan elementu plastikoak eta ikusizkoak 

aurkitzea: orbana.

Marrazteko, gorputz eskemak erabiltzea: zirkunferentziak.
Ea txitak marrazten eta osatzen dituen, bi zirkunferentzia 
oinarri hartuta.

Modelatzeko, gorputz eskemak erabiltzea: esferak.
Ea txita bat modelatzen duen, buztinezko bi esfera oinarri 
hartuta.

Sormena eta konposizio gaitasuna garatzea. Ea marrazten duen ipuin baten zati bat.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Landetxea. Etxe abereak: motak eta zaintzak, zer 
eskuratzen dugun animalia bakoitzetik, non bizi diren 
eta zer izen duten haien kumeek. Landare kultibatuak: 
zaintza, hazkuntza eta zer lortzen dugun haietatik. Zer 
behar duten landareek bizitzeko. Baserri inguruko 
lanbideak, eta darabiltzaten lanabesak eta makina.

INTERESGUNEAK
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or.

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea loturak egiten dituen datzizko adierazpenaren eta ikusizko adierazpenaren 
artean.

34, 39

Matematikarako gaitasuna Ea lerro paraleloak eta erritmo uniformea erabiltzen dituen lan plastikoetan. 35

Ea intuizioz kalkulatzen dituen distantziak eta proportzioak. 36

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea bereizten dituen landetxeetan bizi ohi diren animaliak. 34, 36, 
37, 39

Informazioa tratatzen eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea ulertzen duen argazki sekuentzia batean aurkeztutako informazioa. 38

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

 Ea inguruneko materialak berrerabiltzen dituen, lan plastikoetarako. 36

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea estanpazioa erabiltzen duen, natura inguruneko elementuak adierazteko. 35

Ea gorputz eskemak erabiltzen dituen, animaliak adierazteko. 37, 38

Ea ondorioztatzen duen bi dimentsiotatik hiru dimentsiotara nola igarotzen 
den.

38

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea ikasteko jarraibideak erabiltzen dituen, eredu batean oinarrituta. 37

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea jardueren plangintza egiten duen, banaka eta sormenez. 39

 OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA



14  Proposamen didaktikoa 

7. unitatea. Paperezko basoa!

•  Ikusizko pertzepzioa eta bereizketa: ikusizko testurak

•  Ikusizko testurak: animalien ilea eta larrua

•  Forma geometrikoak: oboidea

•  Ukimenezko testurak: artilea

•  Naturako formak: animaliak eta landareak

•  Esgrafiatuarekin lanean hastea: bi kolore

•  Konposizioekin lanean hastea: hiru plano

•  Espazio sakontasuna ikasten hastea

EDUKIAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Ikusizko testurak bereiztea.
Ea identifikatzen eta aukeratzen dituen irudi bati dagozkion 
testurak.

Ikusizko testurak irudikatzea.
Ea margotzen dituen, animalien larrua eta ilea, emandako
eredu bati jarraituz.

Oinarrizko forma geometrikoak marraztea: oboidea. Ea arrautzak behar bezala marrazten dituen.

Ukimenezko testurak eskuz erabiltzea. Ea artilea itsasten duen, habia bat egiteko. 

Esgrafiatzeko teknika erabiltzen hastea. Ea irudiak osatzen dituen, bi kolorerekin esgrafiatuz.

Konposizio plastikoa erabiltzen hastea, hiru plano erabiliz.
Ea eszena bat osatzen duen, hiru plano muntatuz.

Espazio sakontasuna kontzeptua.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Basoa. Animalia basatiak: ezaugarri orokorrak eta 
motak, elikadura, ugalketa, bizitzeko eta alde batetik 
bestera mugitzeko moduak. Animalia ornodunen eta 
ornogabeen arteko desberdintasuna. Basalandareak: 
sailkapena. Landareen atalak. Ingurumenaren zaintza.

INTERESGUNEAK
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or.

Matematikarako gaitasuna Ea forma geometrikoak bereizten dituen, inguruneko objektuetan: oboidea. 42

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea identifikatzen dituen basoko animaliak. 40

Ea identifikatzen dituen animalia jakin batzuen ilea eta larrua. 41

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea ulertzen duen argazki sekuentzia batean aurkeztutako informazioa. 44

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea inguruneko materialak berrerabiltzen dituen, lan plastikoetan: artilea. 42

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea lotzen dituen materialen ezaugarriak eta haiek irudikatutako 
elementuenak.

41

Ea esgrafiatu egiten duen natura ingurunea adierazteko, . 43

Ea hainbat plano erabiltzen dituen, irudi bat osatzeko. 47

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea erabiltzen duen teknika berrien erabileran ezarritako prozedura. 43

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea konposizio bat bakarka egiten duen. 47
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16  Proposamen didaktikoa 

8. unitatea. Urdina, itsasoa bezala!

•  Ikusizko pertzepzioa eta bereizketa: forma eta kolorea

•  Osotasun baten atalak: puzzlea

•  Arte adierazpenak: itsasoa, Claude Moneten margolana

•  Kopiatzea, erreferentziak izanda

•  Materialen ezaugarriak: klariona

•  Kolore nahasteak eta orbanak: urdinen gama

•  Sormena, aldez aurretik ikasitakoan oinarrituta

•  Tekniken konbinazio askea

EDUKIAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Behatzeko gaitasuna garatzea.

Ea identifikatzen dituen irudi bateko elementuak, 
haien artean dauden forma eta kolore aldaketa txikietan 
oinarrituta.

Ea puzzle batekin jarduten duen.

Atalak osotasunarekin lotzea.
Ea berriro osatzen duen itsasoa gaitzat duen Claude Mone-
ten margolana.Artisten eta haien lanen ezagutzan lehen urratsak ematea: 

Claude Monet.

Eredu bat kopiatzea, lerro erreferentziez lagunduta. Ea marmoka egoki irudikatzen duen, klariona eta lerro 
erreferentziak erabiliz.Materialen ezaugarri plastikoak aztertzea: klariona.

Kolore nahasteen eta orbanen aukera plastikoak 
aztertzea.

Ea nahasten dituen orban zuriak eta urdinak, eta kolore ga-
mak sortzen, itsasoa irudikatzeko.

Aurretik ikasitakoa sormenez erabiltzea.
Ea aplikatzen dituen ikasitako teknikak, adierazpen libre 
batean.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Itsasoa. Animalia urtarrak: ornodunak eta 
ornogabeak. Itsasoarekin lotutako lanak: horretarako 
erabiltzen diren makinak eta tresnak. Itsas ingurunea 
zaindu eta errespetatzea.

INTERESGUNEAK



Proposamen didaktikoa  17

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or.

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

 Ea idatziz adierazten dituen erantzunak. 48

Matematikarako gaitasuna Ea lotzen dituen atalak eta osotasuna. 49

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea identifikatzen dituen itsas inguruneko animaliak. 48, 51

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea naturako formak bereizten dituen, kolorean eta forman oinarrituta. 48

Ea hautatzen dituen margolan baten funtsezko xehetasunak, irudia 
berriro osatzeko.

49

Ea erabiltzen dituen ur teknika plastikoak, itsasoa irudikatzeko. 52

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea ikasteko jarraibideak ezartzen dituen, eredu bat oinarri hartuta. 51

Ea aurretiko ezagutzak erabiltzen dituen, bere ekoizpenak sortzeko. 53

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea bere kasa konpontzen dituen teknika berri bat erabiltzeak dakartzan 
zailtasunak.

52

Ea sormenez irudikatzen dituen itsas paisaiak. 53
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18  Proposamen didaktikoa 

9. unitatea. Fantasiazko makinak
     eraikiko ditugu

•  Pertzepzioa: objektuak, zenbait posiziotan

•  Kopiatzea, lauki sarean oinarrituta

•  Marrazteko eskema geometrikoak: laukizuzena

•  Kopiatzea, erreferentziak izanda: neurriz handitzea

•  Forma geometrikoak: laukizuzena, laukia, 
zirkulua eta triangelua

•  Jostailuak egitea: makina zoragarria

•  Zuzeneko errealitatea marraztea

EDUKIAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Zenbait posiziotan irudikatuta dagoen objektu bat 
identifikatzea.

Ea lotzen dituen berdinak diren baina posizio desberdinean 
adierazita dauden objektuak.

Lauki sarea erreferentzia espazial moduan erabiltzea.
Ea eredua behar bezala kopiatzen duen, lauki sarearen 
laguntzaz.

Eskema geometrikoak erabiltzea irudiak sortzeko: 
laukizuzena.

Ea marrazten duen etxetresna elektriko bat, laukizuzen bat 
oinarri hartuta.

Lerro erreferentziak erabiltzea.

Ea neurri handiagoan kopiatzen duen forma geometrikoak 
erabiliz egindako objektu bat, lerro erreferentzien laguntzaz.

Irudi bat neurri handiagoan irudikatzea.

Forma geometrikoak identifikatzea: laukizuzena, laukia, 
zirkulua eta triangelua.

Jarduera plastikoak egitea hiru dimentsiotan. Ea egiten duen jostailu bat, bota egin ohi diren gauzak erabiliz.

Zuzeneko errealitatearen marrazkia egitea. Ea marrazten duen aurreko jardueran egindako jostailua.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Lanabesak, makinak eta energia. Zenbait tresna eta 
makina mota: erabilgarritasuna, erabilera egokia, 
funtzionamendua eta erabiltzen duten energia. Energia 
iturri kutsatzaileak eta ez-kutsatzaileak. Energia aurreztea. 
Makinak erabiltzean eta elektrizitateaz jardutean kontuan 
hartu beharrekoak. Ingurumena babestea.

INTERESGUNEAK



Proposamen didaktikoa  19

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or.

Matematikarako gaitasuna Ea identifikatzen duen zenbait posiziotan adierazita dagoen objektu bat. 54

Ea lauki sarea erabiltzen duen, irudiak kopiatzeko. 55

Ea erabiltzen dituen oinarrizko forma geometrikoak: zirkulua, laukia, 
triangelua eta laukizuzena.

57

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea bereizi egiten dituen makina eraldatuen irudikapenetan ohikoak diren 
elementuak eta elementu arrotzak.

54

Gizarte eta herritartasunerako 
gaitasuna

Ea erabiltzen dituen inguruneko materialak bere ekoizpenetan. 58

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea identifikatzen dituen inguruneko forma artifizialak. 54, 55, 56

Ea hautematen duen elementu artifizialen oinarrizko eskema: etxetresna 
elektrikoak.

56

Ea diseinatzen eta eraikitzen dituen hiru dimentsioko lan plastikoak. 58

Ea ondorioztatzen duen hiru dimentsioetatik bi dimentsiotara nola 
igarotzen den.

59

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea garatzen dituen espazioa antolatzeko teknikak. 55

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea bere kasa, inguruneko formak hautatzen dituen, bere irizpideei 
jarraituz.

56
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20  Proposamen didaktikoa 

10. unitatea. Zer ikusten dugu kalean?

•  Ikusizko pertzepzioa eta bereizketa: forma triangeluarra, 
zirkularra eta laukizuzena 

•  Objektuen estanpazioa: tapoia eta borragoma

•  Proportzioa lantzen hastea

•  Forma eta kolore kodeak

•  Seinaleak eta piktogramak

•  Materialen ezaugarriak: gardentasuna eta kolorea

•  Konposizioa

EDUKIAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Inguruneko elementuen forma geometrikoa bereiztea: 
triangelua, zirkulua eta laukizuzena.

Ea gorriz inguratzen dituen zirkulazio seinale triangeluarrak; 
horiz, zirkularrak; eta, urdinez, laukizuzenak.

Objektuekin estanpazioak egitea.
Ea borragomarekin eta kortxoarekin estanpazioak egiten 
dituen, autobus baten leihoak eta gurpilak irudikatzeko.

Proportzioa lantzen hastea.
Ea irudikatzen duen collagearen bidez antzeko neurriko irudien 
zerrenda bat.

Bide seinaleetan formak eta koloreak duten esanahia 
ikastea. Ea marrazten duen arrisku seinale baten eta informazio seinale 

baten piktograma.
Piktogramak egitea.

Materialen ezaugarriekin lan egitea: 
gardentasuna eta kolorea.

Ea kale argi bat osatzen duen metalezko egitura margotuz
eta zelofan paper horia itsatsiz, kristalarena egiteko.

Konposizioak egiteko gaitasuna garatzea.
Ea ongi kokatzen dituen zenbait elementu, hiriko eszena 
batean.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Kalea eta garraiobideak. Garraiobideak: erabilerak, 
motak eta harekin lotutako lanbideak. Trakzio motak. 
Garraioetarako lekuak. Joan-etorriak. Kalea: 
elementuak. Seinaleak eta bide segurtasuna 
oinezkoaren ikuspegitik. Segurtasun arauak bidaiariaren 
ikuspegitik. Portaera arauak.

INTERESGUNEAK
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or.

Matematikarako gaitasuna Ea bereizten dituen forma geometrikoak: triangelua, zirkulua eta 
laukizuzena.

60

Ea proportzioa intuizioz aplikatzen duen. 62, 67

Ea induzitzen duen hizkuntza matematikoz adierazitako kodeen esanahia. 63

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea bereizten dituen taldeko garraiobideak. 61

Ea identifikatzen dituen hiri altzariak. 64

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea erabiltzen duen kode bidez adierazitako informazioa ikusizko mezuak 
sortzeko.

63

Gizarte eta herritartasunerako 
gaitasuna

Ea badakien gizalegezko jarrerak bete behar direla: ilaran jarri, txandaren 
zain.

62

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea teknika plastikoak egoki erabiltzen dituen: estanpazioa. 61

Ea teknika plastikoak egoki erabiltzen dituen: collagea. 62

Ea ikusten duen hiri ingurune baten irudikapena zerk osatuta dagoen. 67

Ikasten ikasteko gaitasuna
Ea ondorioztatzeko gai den eredu batean plastikako zer prozedura erabili 
diren.

64

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea bere kasa gainditzen dituen konposizio zailtasunak. 67
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22  Proposamen didaktikoa 

11. unitatea. Mezua, mezua!

•  Ikusizko pertzepzioa eta bereizketa: osotasun baten 
atalak

•  Emandako espazioari egokitzea

•  Espazioak betetzea egunkari paperaz eta plastilinaz

•  Sormeneko marrazkia: publizitatea

•  Simetria, ardatza eta lerro erreferentziak izanda

•  Plastilinaz modelatzea

•  Sormena, aurretik ikasitakoa abiapuntu izanda

EDUKIAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Behatzeko gaitasuna garatzea. Ea jartzen dion pieza bakoitzari dagokion zenbakia, leku ego-
kian kokatzeko.Atalak osotasunarekin lotzea.

Azalerak betetzea emandako espaziora egokituz.

Ea azalera handiak behar bezala estaltzen dituen, egunkari 
papera erabiliz.

Ea azalera txikiagoak (a bildua) behar bezala estaltzen dituen
plastilina bolatxo zapalduak erabiliz.

Sormena garatzea. Ea telebistako iragarki bat egiteko esanda, egoera horretarako 
produktu bat imajinatzen eta marrazten den.Publizitate diseinua lantzen hastea.

Simetria kontzeptua lantzen hastea.
Ea irudi simetriko bat osatzen duen simetria ardatza eta lerro 
erreferentziak baliatuz.

Aldez aurretiko ezagutzak sormenez erabiltzea: 
simetria eta plastilina modelatzea.

Ea sakelako telefono bat asmatzen eta plastilinaz modelatzen 
duen.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Komunikazioak. Ahozko hizkuntza eta idatzizko 
hizkuntza. Ahozko komunikazioa eta ahozkoa ez dena. 
Komunikatzeko eta informatzeko bideak 
(komunikabideak) eta haiekin lotutako lanbideak. 
Komunikabideen erabilera zuzena. Publizitatea. 
Komunikazio trukerako arauak.

INTERESGUNEAK
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or.

Matematikarako gaitasuna Ea simetria erabiltzen duen, irudiak osatzeko. 72

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea badakien telebista komunikabide bat dela. 71

Gizarte eta herritartasunerako 
gaitasuna

Ea bota egin ohi diren materialak erabiltzen dituen bere ekoizpen 
plastikoetarako.

69

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea ikusi duen egunkari paperak zer aukera plastiko dituen. 69

Ea diseinatzen duen. publizitate produktu bat 71

Ea egiten dituen hiru dimentsioko lan plastikoak. 73

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea garatzen dituen espazio antolamenduko teknikak. 72

Ea aplikatzen duen aldez aurretik ikasitakoa behar bezala. 73

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea bere bilaketa irizpideak ezartzen dituen. 68

Ea sormena erabiltzen duen publizitate iragarkietan. 71
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24  Proposamen didaktikoa 

12. unitatea. Marraztuko al dugu denbora? 

•  Irudien denbora sekuentziazioa: lehenago eta geroago

•  Formak eta koloreak eguneko unera egokitzea

•  Apainketa askea

•  Ingurune afektiboaren irudikapena: jostailurik gogokoena

•  Norberaren historia, iturri ikonografikoetatik abiatuta

•  Irudiak emandako gaiaren arabera aukeratzea

•  Eraikuntza: hormako erlojua

•  Materialen birziklatzea

EDUKIAK

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Irudien sekuentziazioa lantzen hastea: komikia.
Ea sekuentzia batean, irudi baten aurreko eta ondorengo 
eszenetan lehenago eta geroago jartzen duen, sekuentzia egoki 
antolatzeko.

Naturako formak (Eguzkia eta Ilargia) egunarekin 
eta gauarekin lotzea. Ea eguzkia eta zeru urdin argia irudikatzen dituen eguneko 

eszena batean, eta Ilargia eta zeru urdin iluna, gaueko eszena 
batean.Tonu argiak argiarekin lotzea, eta tonu ilunak, argirik 

ezarekin.

Artilea zehaztasunez itsastea. Ea artilea erabiltzen duen erlojuaren orratzak irudikatzeko, 
eta erlojuak nahierara apaintzen dituen.Forma artifizialak askatasunez apaintzea.

Norberaren mundu afektiboa eta historia irudikatzea. Ea marrazten duen. txikitan gogokoena zuen jostailua

Emandako gai bati buruzko irudiak hautatzea. Ea aukeratzen eta itsasten duen aurreko udako argazki bat.

Hiru dimentsioko jarduera plastikoak egitea.
Ea hormako erloju bat eraikitzen duen, bota egin ohi diren mate-
rialez.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Denboraren neurketa. Gertaerak denboran 
antolatzea: lehenago, orain eta geroago. Iragana, 
oraina, etorkizuna. Denbora neurtzea: erlojua, eguna 
egutegia. Urtaroak. Norberaren historia. Familiako 
oroitzapenak.

INTERESGUNEAK
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or.

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea hizkuntza idatzia erabiltzen duen binetak sekuentziatzeko. 74

Matematikarako gaitasuna Ea denbora segidak ezartzen dituen. 74

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea bereizten duen eguneko zer une den. 75

Gizarte eta herritartasunerako 
gaitasuna

Ea berrerabiltzen dituen inguruneko materialak bere ekoizpen 
plastikoetan.

79

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea zehaztasunez erabiltzen dituen inguruneko materialak: artilea. 76

Ea erabiltzen dituen bere oroitzapenak lan plastikoak egiteko. 77

Ea bere argazkiak erabiltzen dituen material plastiko moduan. 78

Ea egiten dituen hiru dimentsioko lan plastikoak. 79

Ikasten ikasteko gaitasuna
Ea induzitzen dituen kolorea tratatzeko arauak, eszena jakin batzuetatik 
abiatuta.

75

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea sormenez jarduten duen apaintze jardueretan. 76, 78
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