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20  Proposamen didaktikoa 

1. unitatea. Ipuinetako marrazkiak

EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

 
Helburuak Ebaluazio irizpideak

Marrazteko materialen ezaugarriak bereiztea, trazuaren arabera. a  Ea badakien zein den marrazkian erabilitako materiala. 

Lerro jarraituak, etenak, finak eta lodiak bereiztea. b   Ea irudi bat osatzen duen, lerro jarraituak eta etenak 
nahiz finak eta lodiak erabilita.

Lerro zuzenak, kurbatuak, hautsiak, uhindunak eta kiribilak 
bereiztea.

c  Ea adierazitako lerroak gainmarratzen eta marrazten dituen. 

Artilearen eta hariaren harikortasunaz jabetzea. d   Ea artilea eta haria itsasten dituen, bere marrazkiko 
lerroetara egokituz.

Testuak ilustratzen hastea. e  Ea lerroak marraztuz ilustratzen duen ipuin baten zati bat.

Lerroa aztertzea idazkeran.
f  Ea balioesten dituen zenbait kulturatako kaligrafien trazuak.

g  Ea marrazten duen letra larri baten lerro nagusia. 

Kaligrafia lerroak aplikatzea norberaren lan batean.
h  Ea letra larri bat asmatzen eta marrazten duen.

i  Ea lerroa erabiltzen duen bere kaligrafia egitean.

• Ikusizko pertzepzioa eta bereizketa: marrazki batean 
erabiltzen den materiala

• Lerroen sailkapena: jarraitua, etena, fina, lodia, 
zuzena, kurbatua, hautsia, uhinduna eta kiribila

• Marrazteko materialak: grafitozko arkatza, koloretako 
arkatza, errotuladorea eta argizari gogorra

• Materialen ezaugarriak: harikortasuna

• Testu baten ilustrazioa

• Behatzeko jarraibideak: kaligrafia lerroa

• Sormena: letra larria

INTERESGUNEAK

Plastikoa: grafismoa.

Ludikoa: ipuinak.

LEXIKOA

lerro jarraitua, lerro etena, lerro hautsia, lerro uhinduna, 
lerro kiribila

BALIOAK ETA JARRERAK

Irakurzaletasuna. Irakurri ipuin labur bat, ozen eta guztion 
artean. Erabaki irakurtzeko txandak, ikasle guztiek irakur 
dezaten zati bat.

Kultura aniztasuna errespetatzea eta balioestea. 
Adierazi zer alde dauden gure idazkeraren eta beste kultura 
batzuetako idazkeren –esaterako, idazkera txinatarra eta 
arabiarra– artean. Ulertarazi alde horiek aberasgarriak direla 
kulturaren aldetik. 
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Proposamen didaktikoa  21

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea lotzen dituen adierazpen idatzia eta ikusizkoa. 11 e

Ea bere lanetan aplikatzen duen ikasitako adierazpen idatzia. 13 h  i

Matematikarako gaitasuna Ea badakien zenbat zatik osatzen duten lerro hautsia. 8 c

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea hautatzen dituen bere inguruneko material harikorrak.
10 d

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea hautatzen dituen marrazteko egokiak diren materialak. 6 a

Ea lerro motak identifikatzen dituen inguruneko irudietan. 7 b

Ea lerro motak identifikatzen dituen oihal estanpatuetan. 9 b

Ea alderatzen dituen bere kaligrafia trazuak ikaskideenekin. 12 f  g

 OINARRIZKO GAITASUNAK

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Ipuina da unitateko interesgune ludikoa, eta beraz, lotura 
zuzena du Euskara arloarekin.

Bestalde, lerro moten sailkapenak lotura argia du 
Matematika arloarekin.

BEHATZEKO JARRAIBIDEAK

Lerroa idazkeran

Baliabide artistikoak atalean, zenbait kulturatan lerroa nola 
erabiltzen den aztertuko da; esaterako, kaligrafia trazu 
bidezko adierazpenak, edo letra larrietan ezkutatuta 
geratzen diren oinarrizko lerroak.

Bestalde, idazkera motei behatzeko jarraibideak 
proposatzen dira, lerroa, kolorea, erabilitako materialak eta 
alderdi teknikoak kontuan hartuta. 

GURASOEN ESKU-HARTZEA

Esan ikasleei denbora apur bat emateko egunero 
gurasoekin ipuin bat irakurtzen. Zer ilustrazio dituen aztertu 
beharko dute, bai eta ilustrazio horiek pertsonaien 
ezaugarriekin bat datozen ala ez ere.

METODOLOGIA ETA IKASTEKO ZAILTASUNAK

Kontuan hartu behar da ikasleek lerro moten sailkapena eta 
lerro horien izenak ikasten dituzten lehen aldia dela. 
Horregatik, lerro horiek aurkako gisa aurkeztea komeni da: 
jarraitua-etena, fina-lodia, zuzena-kurbatua. Hasieran, ez 
nahasi irizpideak: lerro lodi eta jarraitua, lerro eten eta 
zuzena… Aurrerago, nahasi ahal izango dira. 

Azaldu lerro hautsiak, uhindunak eta kiribilak zati zuzen 
edo kurbatuen (dagokiona) multzoak direla.  

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 ▶ Finkatzeko

 Marraztu lerro mota hauek, alderatzeko: jarraitua-etena, 
fina-lodia, zuzena-kurbatua.

 ▶ Zabaltzeko

 Marraztu lerroak zenbait irizpide nahasita, eta joan 
pixkanaka-pixkanaka zailtasuna handitzen: lerro zuzen 
lodia, lerro kurbatu etena, lerro kiribil lodia eta jarraitua, 
lerro uhindun fina eta etena…

101981_unidad_01-eus.indd   21 29/05/12   12:20



30  Proposamen didaktikoa 

2. unitatea. Sentipen berriak merkatuan

EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

  
Helburuak Ebaluazio irizpideak

Elementu naturalen testurak hautematea.
a   Ea badakien zer desberdintasun ikus daitezkeen anana 

baten eta laranja baten gainazalen artean.

Testurak sailkatzea, kontuan hartuta ikusmenezkoak, 
ukipenezkoak, leunak edo zimurtsuak diren. b   Ea ezagutzen eta sailkatzen dituen fruta eta barazki azalak.

Papera eta oihalak erabiltzea, hiru dimentsioko testurak egiteko. c   Ea collage bat egiten duen, zeta papera eta oihala erabiliz.

Gainazalak bereiztea, frottage teknika erabiliz. d   Ea frottage teknika aplikatzen duen fruta zimurtsuen 
gainazaletan, argizari gogorrak erabiliz.

 Miquel Barcelóren teknika plastikoan testurak nola erabiltzen 
diren ikustea.

e   Ea kola eta tenpera zuriz pintatzen duen, Miquel 
Barcelóren margolan baten testura imitatzeko.

f   Ea identifikatzen dituen Miquel Barcelóren laneko testurak.

Testura bat imitatzea, argizari bigunak erabiliz.
g   Ea gurinez igurtzitako ogiaren testura imitatzen duen, bi 

tonutako argizari bigunak erabilita.

• Testura naturalak

• Testuren sailkapena: leunak eta zimurtsuak, 
ukipenezkoak eta ikusmenezkoak

• Testura leunak eta zimurtsuak imitatzea

• Askotariko materialak erabiliz, testurak birsortzea

• Materialen ezaugarriak: zimurtasuna

• Behatzeko jarraibideak: Miquel Barcelóren lanen 
testura

• Testura naturalak imitatzea

INTERESGUNEAK

Plastikoa: testurak.

Ludikoa: merkatua.

LEXIKOA

ukipenezkoa, ikusmenezkoa, zimurtsua, testura, frottagea

BALIOAK ETA JARRERAK

Gosearekiko eta pobreziarekiko sentsibilitatea. Egin 
eztabaida bat gelan, gure elikadura ohiturei eta 
behartsuenek dituztenei buruz hausnartzeko. Aztertu zer 
ondorio dituen janaria alferrik botatzeak edo, gustuko ez 
ditugulako, jaki batzuk ez jateak.

Elikadura ohitura osasungarrien garrantziaz jabetzea. 
Ikusarazi ikasleei zeinen garrantzitsua den egunero frutak 
eta barazkiak jatea.
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

2. unitatea. Sentipen berriak merkatuan

 
Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea alderatzen dituen fruta eta barazki azalen ezaugarriak. 14 a

Ea bereizten dituen gainazal leuna eta zimurtsua. 15 b

Ea identifikatzen dituen fruta eta arrain postuetako produktuak, 
eta haien kanpoko itxura adierazten duen zenbait materialekin. 

18 c

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea materialekin esperimentatzen duen, ikusmenezko eta 
ukipenezko testurak sortzeko. 

16 c

Ea adierazten dituen gauzak testurekin eta azalak imitatzen dituen. 21 g

Ea ezagutzen duen materia ez piktorikoak dituen pintura. 20 e  f

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea bereizten dituen, esperimentatuz, gainazal zimurtsu baten 
gainean paper bat jarri eta frottage teknika aplikatzearen efektuak. 

19 d

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea benetako testura bat hautatzen duen, eta hura imitatzeko 
baliabide grafikoak bilatzen dituen.

17 g

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ea jabetzen den Miquel Barcelóren lanaren balio artistikoez. 20 e

 OINARRIZKO GAITASUNAK

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Elikagaiek osatzen dute unitatearen ardatz nagusia; beraz, 
lotura zuzena du Ingurunearen Ezaguera arloarekin.

BEHATZEKO JARRAIBIDEAK

Testura Miquel Barcelóren lanetan

Baliabide artistikoak atalean, margolari horrek bere lanetan 
ukipenezko testura nola erabiltzen duen landuko da. Pintura 
materia solidoa da, eta asko aplikatuz gero, materialaren 
adierazkortasuna areagotzen du.

Gainera, kola eta tenpera zuria erabiliz teknika hori 
praktikatzea proposatzen da, elikagai ezagun baten testura 
imitatzeko: purearena, hain zuzen.

GURASOEN ESKU-HARTZEA

Ikasleek merkatura joan beharko dute gurasoekin erosketak 
egitera, hango produktuak gainazalaren ikuspegitik 
nolakoak diren ikusteko elkarrekin.                   

METODOLOGIA ETA IKASTEKO ZAILTASUNAK

Unitate honetan, baliteke ikasleek zailtasunak izatea 
gainazalek itxura desberdinak dituztela eta ukitzean 
sentsazio desberdinak transmititzen dizkigutela ulertzeko. 
Horregatik, komeni da gainazal horiek eguneroko bizitzako 
gauzekin lotzen laguntzea; kasu honetan, elikagai batzuekin. 

Interesgarria izango litzateke era guztietako frutak eta 
barazkiak eramatea gelara, ikasleek ukitzeko eta zer testura 
duten jakiteko.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 ▶ Finkatzeko

  Aipatu eta idatzi merkatu batean aurki daitezkeen 
produktuak, eta saiatu zer testura duten zehazten.

 ▶ Zabaltzeko

  Egin gainazal grafikoak; adibidez, puntuz edo marraz 
osatutakoak.
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40  Proposamen didaktikoa 

3. unitatea. Irudiak agertokian

EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

  
Helburuak Ebaluazio irizpideak

Irudi batean siluetak hautematea eta identifikatzea. a  Ea lotzen duen ingerada dagokion barrualdearekin.

Gizakiaren buruaren proportzioekin esperimentatzea. b   Ea pailazo baten burua aurretik eta albotik begiratuta 
marrazten duen, proportzioari buruzko jarraibideak betez.

Giza irudiaren jarrerak aztertzea. c   Ea irudi baten ingerada egiten duen, simetrian oinarrituta. 

Mugimenduan dagoen giza irudiarekin praktikatzea. d   Ea mugimenduan dagoen giza gorputzaren eskema 
linealak eta ingeradak marrazten dituen.

Forma geometrikoen eta forma organikoen arteko loturez 
jabetzea.

e   Ea animalia bat marrazten duen, forma geometrikoak 
erabilita. 

Buztinez modelatzea. f   Ea forma zilindrikoak eta esferikoak buztinez modelatzen 
dituen, irudi bat osatzeko.

Boteroren formak eta estiloa identifikatzea.
g   Ea Boterok pintatzen dituen gorputz handiak ezagutzen, 

imitatzen eta margotzen dituen.

• Forma naturalak

• Gizakiaren burua aurretik eta albotik ikusita

• Giza irudia: aurretik, bizkarrez, zutik eta buruz 
behera; simetria; giza gorputzen eskema linealak

• Animalia irudiak: eskema geometrikoak (zirkulu 
eta obaloak)

• Buztinezko modelatuak

• Behatzeko jarraibideak: giza irudia 
Fernando Boteroren lanetan

• Sormena: gorputz handiko pertsonaiak

INTERESGUNEAK

Plastikoa: forma.

Ludikoa: zirkua.

LEXIKOA

albotik, aurretik, simetria, oreka, eskema, obaloa

BALIOAK ETA JARRERAK

Laneko sormenarekiko sentsibilitatea. Ikasleek beren 
lana eta besteena balioetsi beharko dute, bai eta zirkuko 
ikuskizunetan lan egiten duten profesionalen sormena ere. 

Errespetuz jokatzea ikuskizunetan. Zerrendatu zer 
oinarrizko portaera arau bete behar ditugun, arte 
eszenikoko emanaldiak ikustera joaten garenean: berandu 
ez iristea, zaratarik ez egitea, arretaz entzutea…
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

3. unitatea. Irudiak agertokian

 
Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Matematikarako gaitasuna Ea erabakitzen duen zer gauza egoki daitezkeen forma geometrikoetara. 26 e

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea lotzen dituen siluetak eta barrualdeak. 22 a

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea ahaide baten erretratua diseinatzen eta egiten duen. 23 b

Ea irudiak egiten dituen, material modelagarriak erabiliz. 27 f

Ea ikasitakoa erabiltzen duen bere sorkuntzetan. 29 g

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea ikusitakoa aplikatzen duen, simetria bat marraztean. 24 c

Ea forma dagokion egiturarekin lotzen duen. 25 d

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna: 
gaitasun emozionala

Ea badakien zer sentimendu sortzen dituzten arte adierazpenek. 28 g

 OINARRIZKO GAITASUNAK

BEHATZEKO JARRAIBIDEAK

Formak Fernando Boteroren lanean

Baliabide artistikoak atalean, Fernando Boteroren lanean 
oso ohikoa den alderdi bati behatuko diote ikasleek: natura 
adierazteko erabiltzen dituen gorputz handi eta biribilei. 
Guk landuko dugun lanean, adibidez, zirkuko orekaria 
adierazteko erabiltzen ditu forma horiek. Hartara, haurrek 
errazago nabarituko dituzte margolanetako formak, 
handituta agertzen direlako.

Horrez gain, zenbait jarraibide ematen dira, pertsonaiak 
hartzen duen tokia, kolorea eta testuingurua aztertzeko.

IKT-EN ERABILERA

Erabili Paint programa, zirku bat adierazteko. Bide batez, 
elipsea, marra, kurba eta bete kolorearekin tresnak 
erabiltzen trebatuko dira ikasleak.

METODOLOGIA ETA IKASTEKO ZAILTASUNAK

Ikasleek unitate honetan izango duten zailtasunetako bat 
izango da formak eta haien egiturak identifikatzea, eta 
horretan oinarrituta, ingeradak marraztea. Horregatik, 
komeni da zirriborroak egitea arkatzez, marrazkiak egin 
baino lehen.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 ▶ Finkatzeko

 Modelatu buztinez zilindroak, esferak eta kuboak.

 ▶ Zabaltzeko

  Marraztu buruz pailazo baten burua, albotik eta aurretik 
ikusita.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Mugimenduan dauden irudiak eta akrobatak aztertzeak 
lotura zuzena du Gorputz Hezkuntza arloarekin.

Bestalde, Matematika arloko edukiak ere lantzen dira 
unitate honetan; adibidez, simetria eta forma 
geometrikoak.
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54  Proposamen didaktikoa

4. unitatea. Oihaneko koloreak

EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

  
Helburuak Ebaluazio irizpideak

Koloreak identifikatzea.
a   Ea animaliekin lotutako koloreak ezagutzen eta izendatzen 

dituen.  

Kolore primarioak eta sekundarioak sailkatzea. b   Ea koloreak identifikatzen, konbinatzen eta erabiltzen 
dituen, marrazki errealistak egiteko.Kolore beroak eta hotzak taldekatzea.

Irudiak egitea, bi tenpera koloreren arteko nahastura 
estanpatuz. 

c   Ea horia urdinarekin nahasten duen, eta zenbait berde 
tonu estanpatzen dituen, hostotza adierazteko.

Naturako koloreak identifikatzea, eta duten esanahiarekin 
lotzea. 

d   Ea badakien zer kolorek adierazten duten arriskua eta noiz 
kamuflatzen den kolore bat landare artean.

Artelanetan kolorea nola erabili den ikustea.
e   Ea hautematen duen zer gama kromatiko erabiltzen diren 

Henri Rousseauren lanetan. 

Hizkuntza plastikoa erabiltzea, esperientziak eta 
sentimenduak adierazteko.

f   Ea Henri Rousseauren lanetako kolore erabilera imitatzen 
duen.

• Harmonia eta kontrastea: hastapena

• Kolore primarioak eta sekundarioak

• Kolore beroak eta hotzak

• Primarioen nahasteak: berdeen gamak 

• Koloreen kodeak animalien munduan

• Behatzeko jarraibideak: kolorea Henri Rousseauren 
lanetan

• Sormena: kolore biziko oihana

INTERESGUNEAK

Plastikoa: kolorea.

Ludikoa: oihana.

LEXIKOA

kolore primarioak, sekundarioak, beroak eta hotzak; 
estanpatzea

BALIOAK ETA JARRERAK

Natura zaintzeko beharraz kontzientziatzea. Hitz egin 
guztion artean, natura zaintzeko eta animaliak babesteko 
egiten duzuenari buruz.

Biodibertsitatearen gaineko jakin-mina. Hausnartu 
zeinen baliotsuak diren desberdintasunak, 
eta zeinen garrantzitsua den eta zer oihartzun duen 
espezie guztiak babesten laguntzeak. 
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4. unitatea. Oihaneko koloreak

 
Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea idatziz adierazten duen behatutakoa, eta dagokion izena 
erabiltzen duen ikusitakoa izendatzeko. 

30 a  

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea kolore beroak eta hotzak bereizten dituen, eta egunaren eta 
gauaren koloreekin lotzen dituen.

32 b

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea koloreak dagokien esanahiarekin lotzen dituen. 35 d  

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea oinarrizko bi kolore gamak identifikatzen eta erabiltzen dituen. 31 b

Ea kolore beroak eta hotzak bereizten dituen artelanetan. 36 e  b

Ea Rousseauren teknika artistikoak imitatuz erabiltzen duen kolorea. 37 f

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea zenbait aukera erabiltzen dituen bi kolore primario nahasteko, 
eta zenbait teknika nahasturak aplikatzeko.

33 c

 OINARRIZKO GAITASUNAK

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Natura adieraztea da unitate osoaren ardatza; beraz, 
lotura zuzena du Ingurunearen Ezaguera arloarekin.

BEHATZEKO JARRAIBIDEAK

Kolorea Henri Rousseauren lanetan

Baliabide artistikoak atalean, Rousseauren artelanetan 
kolorea nola erabiltzen den landuko da, batez ere nola 
adierazten dituen eguna eta gaua. Behatzeko jarraibideen 
helburua da ikasleak ikustea zer desberdintasun dauden 
kasu bakoitzean aukeratutako koloreen artean. Beste 
helburu bat da ikasleek ikustea zer kolore gama, zer kolore 
mota eta zer saturazio erabiltzen dituen Rousseauk 
margolanetan.

GURASOEN ESKU-HARTZEA

Esan ikasleei zoora joateko gurasoekin, ikasitakoa praktikan 
jartzeko, animalia bakoitza eta haren koloreak identifikatuz.

METODOLOGIA ETA IKASTEKO ZAILTASUNAK

Ikasleek unitate honetan izan dezaketen zailtasun 
handienetako bat gama kromatikoak zuzen identifikatu 
behar izatea da. Horregatik, komeniko litzateke lamina 
batzuk egitea gamen izenekin, koloreak margotuta eta 
alboan dagozkien izenak idatzita.

Beste arazo bat izan daiteke bi koloretako tenperak 
nahasi behar izatea, zenbait ñabardura lortzeko. 
Beraz, komeni da lan batzuk egitea aurrez, 
teknika horrekin esperimentatzeko.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 ▶ Finkatzeko

 Marraztu bi animalia, argizari gogorrak erabiliz; erabili 
kolore primarioak batean, eta sekundarioak bestean.

 ▶ Zabaltzeko

 Marraztu basamortua kartoi mehe batean, eta osatu 
kolore beroko argizari bigunak erabiliz.
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64  Proposamen didaktikoa 

5. unitatea. Zer kontatzen digute irudiek?

EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

  
Helburuak Ebaluazio irizpideak

Irudien informazio funtzioa aintzat hartzea. a   Ea bereizten duen egilearen mezua irudi batean. 

Zinemako kartel baten datuak aztertzea. b   Ea ulertzen eta idazten duen zinemako kartel batean 
ageri den informazioa.

Plano orokor baten eta lehen plano baten arteko aldeak 
bereiztea.

c   Ea bereizten dituen ikusten dituen plano motak.

Fokuratzearen eta desfokuratzearen arteko aldea bereiztea. d   Ea badakien atzealdea desfokuratuta eta lehen planoa 
fokuratuta duen fotomuntaketa bat egiten.

Testu baten araberako irudiak egiteko teknikak erabiltzea. e   Ea marrazten duen prentsa titulu baterako irudia.

Sentsibilizazio kanpaina baten mezua aztertzea. f  Ea irudi baten mezua identifikatzen duen.

Hizkuntza plastikoa erabiltzea informazioa adierazten duen 
irudi bat sortzeko.

g  Ea kartel bat marrazten duen.

• Testuaren eta irudiaren arteko lotura

• Horma irudi baten oinarrizko informazioa

• Argazkia. Lehen planoa eta plano orokorra:  
hastapena

• Argazkia. Fokuratzea eta desfokuratzea: hastapena

• Behatzeko jarraibideak: horma irudi baten esanahia

• Sormena: aldizkariaren azala eta horma irudia

INTERESGUNEAK

Plastikoa: irudia.

Ludikoa: komunikabideak.

LEXIKOA

informazioa, estreinaldia, aurpegiera, ingurunea, 
lausoa, atzealdea, kutsadura

BALIOAK ETA JARRERAK

Komunikabideen eraginarekiko sentsibilitatea. Egin 
solasaldi bat, komunikabideen bidez (antzokira edo 
zinemara joatean, gurasoekin erosketak egitera joatean, 
Interneten informazioa bilatzean, etab.) jasotzen den 
informazioari buruz.

Informazioekiko jarrera kritikoa garatzea. Alderatu 
tokiko albiste erraz bati buruzko bi informazio eta 
erreparatu gertaera berari buruz egon daitezkeen 
ikuspegiei.
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

5. unitatea. Zer kontatzen digute irudiek?

 
Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea behatutakoa idatziz adierazten duen eta irudiak lotzen dituen 
irudiok daramaten testuekin.

38 a

Ea testua eta irudia lotzen dituen eta haiek adierazitako mezua 
aztertzen duen.

44 f

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea identifikatzen duen zinemako kartel batek adierazitako 
informazioa.

39 b

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea irudien bidez azaltzen duen ingurunea errespetatzearen garrantzia. 43 e

Ea mezu errazak testudun marrazkien bidez adierazten dituen. 45 g

Ea alderatzen dituen irudien fokuratze aukerak eta hausnartzen duen 
aukerok informazioa azpimarratzeko duten baliagarritasunari buruz.

41 d

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea irudietan bereizten dituen adierazpen funtzioa eta funtzio 
deskribatzailea, eta ea ikasitakoa argazkiak egitean aplikatzen duen.

40 c

 OINARRIZKO GAITASUNAK

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Irudiak irakurtzea da unitate osoaren ardatza, eta horrek 
lotura du, argi eta garbi, Euskara alorrarekin; ahozko eta 
idatzizko komunikazioak lotura du ikusizko mezuak 
interpretatzearekin.

BEHATZEKO JARRAIBIDEAK

Irudien esanahia

Baliabide artistikoak atalean, kartel bat irakurtzeari ekingo 
zaio. Lehenik eta behin, ikasleek erabaki egin beharko dute zer 
iruditzen zaien deigarrien, eta horrek kontraste kromatikoarekin 
duen lotura.

Gainera, irudiak adierazitakoa ulertzeko testua garrantzitsua 
dela ohar daitezen lortu nahi da. Azkenik, irudiaren 
esanahiari buruz hausnartzeko eskatuko zaie.

GURASOEN ESKU-HARTZEA

Gurasoekin, zinemara joan daiteke, eta elkarrekin aztertu ikusiko 
den filma iragartzeko karteletik eskuratu daitekeen informazioa.

METODOLOGIA ETA IKASTEKO ZAILTASUNAK

Hauek dira ikasleek unitate honetan izango dituzten 
zailtasun handienetako batzuk: irudiek komunikabide gisa 
duten garrantzia ulertzea eta irudien esanahia nola 
irakurtzea. 

Horregatik, komenigarria izango da bateratze jarduerak 
egitea, erakusten diren irudiek zer mezu adierazten dituzten 
aztertzeko. 

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 ▶ Finkatzeko

 Paseatu ikastetxean barrena, hormetan itsatsitako 
kartelen goiburu nagusia idazteko.

 ▶ Zabaltzeko

 Esan ikasleei idazteko aurreko jardueran aztertutako 
kartelek adierazten dituzten mezuak.
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6. unitatea. Hirian norabidea aurkitzen

EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

 
Helburuak Ebaluazio irizpideak

Elementu baten tamainaren eta elementua irudikatu den 
distantziaren arteko erlazioa barneratzea.

a  Ea bereizten duen elementuak zer planotan dauden 
kokatuta, elementuon tamainari erreparatuta.

Lehen planoa, erdiko planoa eta atzealdea identifikatzea. b  Ea elementuak tamaina desberdinaz marrazten dituen, haiek 
zer planotan kokatzen dituen kontuan hartuta.

Goitikako, alboko, aurreko eta atzeko bista kontzeptuak 
sumatzea.

c  Ea elementu baten adierazpena lotzen duen ikuslearen 
ikuspuntuarekin.

Sakonera plano desberdinak erabiltzea hiru dimentsioko 
gainazal batean.

d  Ea diorama egiten duen, bertan plano desberdinak 
adierazteko. 

Espazioaren adierazpena hautematea plano batean.
e  Ea elementuak kokatu eta marrazten dituen autobus baten 

ibilbidearen planoan.

Sakoneraren adierazpena aztertzea Giorgio de Chiricoren 
lan batean.

f  Ea bereizten dituen aurrealdean (gertu), erdialdean eta 
atzealdean kokatutako elementuak.

Giorgio de Chiricoren lanean aztertutako planoak 
berregitea.

g  Ea elementuak asmatzen eta marrazten dituen, aurretik 
aztertutako planoetan kokatuta.

• Espazio erlazioak: gertu-handia, urrun-txikia

• Sakoneraren hastapena: lehen planoa, erdiko planoa 
eta atzealdea

• Ikuspuntuak: goitik, atzetik, albotik eta aurretik

• Hiru dimentsioko plano espazialak

• Espazioaren adierazpena: autobus baten ibilbidea

• Behatzeko jarraibideak: sakonera Giorgio de 
Chiricoren lanetan

• Sormena: planoak sortzea

INTERESGUNEAK

Plastikoa: espazioa.

Ludikoa: hiria.

LEXIKOA

atzealdean, goitik, atzetik, albotik

BALIOAK ETA JARRERAK

Bizikidetza sustatzea biztanleen artean. Egin solasaldi 
bat, bizilagunei, kalean topatutako jendeari, eta abarri 
errespetua nola adierazi azaltzeko.

Inguruneko estetika balioestea. Egin solasaldi bat 
inguruneko formen estetikari buruz: ikastetxea, kalea, 
etxea, dendak, etab. Zehaztu zein nabarmentzen diren 
ederrak izateagatik.
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Matematikarako gaitasuna Ea bereizten dituen eguneroko bizitzako objektu baten oinarrizko bistak. 48 c

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea bereizten dituen bere inguruneko elementuak haien kokapen 
planoari erreparatuta.

47 b

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea identifikatzen dituen bere hiriko edo auzoko plano bateko 
elementuak.

51 e

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna 

Ea gertu-handi eta urrun-txiki erlazioa zehazten duen inguruko irudietan. 46 a

Ea zehazten dituen bere inguruneko oinarrizko plano espazialak. 49 d

Ea artelan bat lotzen duen bere inguruneko irudiekin. 52 f

Ea plano adierazgarrienak hautatzen dituen norberaren argazki batean. 53 g

 OINARRIZKO GAITASUNAK

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Unitateko interesgune ludikoak (hiria eta autobus baten 
ibilbidearen planoa erabiltzea) lotura du Ingurunearen 
Ezaguera arloarekin.

Unitate osoan, espazio erlazioak lantzen dira, eta eduki 
horiek lotura dute, argi eta garbi, Matematika arloarekin.

BEHATZEKO JARRAIBIDEAK

Sakonera Giorgio de Chiricoren lanetan

Baliabide artistikoak atalean, Giorgio de Chiricok bere 
lanetako batean sakonera irudikatzeko erabilitako 
baliabideetako bat landuko da: elementuak plano 
desberdinetan kokatzea.

Horrez gain, artelan horren beste alderdi batzuei 
(konposizioa, kolorea, sorrarazten dituen sentsazio 
pertsonalak) behatzeko jarraibideak ematen dira.

IKT-EN ERABILERA

Argazki kamera digital baten oinarrizko erabilera, hiriko 
eraikin baten argazkia egiteko. Horrez gain, irudiak 
ordenagailu batera transferitzeko jarraibideak emango dira.

METODOLOGIA ETA IKASTEKO ZAILTASUNAK

Hau izango da ikasleek izango duten zailtasun handienetako 
bat: objektuak imajinatzea aurretiko bistaz besteko 
ikuspuntuetatik. Horregatik, komenigarria izango da 
ikasgelako hiru dimentsioko objektuak hartzea eta haien bista 
desberdinak erakustea ikasleei, abstrakzio espazialeko 
prozesua errazteko.

Arreta berezia eskainiko zaio objektuak zenbait 
ikuspuntutatik hautematean ezkutatuta geratzen diren 
zatiei.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 ▶ Finkatzeko

  Jarri zenbait objektu ikasgelan, ikaslearekiko lehen 
planoan, erdiko planoan eta atzealdean kokatuta.

 ▶ Zabaltzeko

  Esan ikasleei konposizioak marrazteko, aurretik aipaturiko 
planoei beste bat –tartekoa– gehituz.
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7. unitatea.  Argiarekin eta itzalarekin jolasten

EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

  
Helburuak Ebaluazio-irizpideak

Itzal jaurtia hautematea bolumenen adierazpenetan.
a   Ea bereizten duen marraztutako objektu baten itzal jaurti 

zuzena zein den.

Kolore lauez adierazitako argi eta itzal eremuak identifikatzea. b   Ea kolore lau bereko tonu desberdinak erabiltzen dituen 
argi eta itzal eremuak irudikatzeko.

Degradatzea erabiltzea bolumenaren itxura lortzeko.

c   Ea arkatza erabiltzen duen kolore bat erabiliz 
bolumenaren itxura lortzeko.

d   Ea bi kolore nahasten eta degradatzen dituen, 
bolumenaren itxura lortzeko.

Lerro bilbeak erabiltzen hastea, itzalak marrazteko.
e   Ea objektu baten itzala irudikatzen duen, zehaztasunez 

marraztutako lerro bilbeen bidez.

Hondakin materialen ezaugarri plastikoak baliatzea hiru 
dimentsioko lanetarako. f   Ea jostailuzko auto bat egiten duen kartoizko kaxak erabilita.

Bolumena aztertzea Kazimir Malevitxen lan batean.
g   Ea irudi geometrikoak kolore bat degradatuz gorputz geome-

triko bihurtzen dituen, ikusitako obran ageritakoen antzekoak.

Malevitxen bolumenaren erabilera aplikatzea norberaren lanetan. h   Ea robot bat asmatzen eta marrazten duen, Malevitxen 
irudien antzekoa.

• Ikusmen pertzepzioa eta bereizketa: itzal jaurtia

• Argia eta itzala mugatzea, kolore lauak erabiliz

• Degradatzea, kolore bat erabiliz

• Degradatzea, bi kolore erabiliz

• Lerro bilbeak

• Bolumenak eraikitzea

• Behatzeko jarraibideak: bolumena Kazimir 
Malevitxen lanetan

• Sormena: jostailuzko robota

INTERESGUNEAK

Plastikoa: bolumena.

Ludikoa: jostailuak.

LEXIKOA

jarraitua, lausotzea, estutzea, gorputz geometrikoak

BALIOAK ETA JARRERAK

Jostailu klasikoekiko estimua. Egin solasaldi bat eskuz 
maneiatzeko jostailuek jostailu digitalen aldean dituzten 
abantailei buruz hitz egiteko.

Artelanetan argi efektuak nola adierazten diren 
jakiteko jakin-mina. Antolatu elementu garrantzitsutzat 
argiluna duten artelan klasikoen ikustaldia.
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

7. unitatea.  Argiarekin eta itzalarekin jolasten

Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Matematikarako gaitasuna Ea inguruneko objektuak erabiltzen dituen irudi geometrikoetatik 
gorputz geometrikoetarako urratsa irudikatzeko.

57 d

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea badakien itzal jaurtiak identifikatzen eta haien noranzkoa hautematen. 54 a

Ea tonalitate aldaketak identifikatzen dituen inguruneko objektuetan. 55 b

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna 

Ea degradatzearen teknika identifikatzen duen inguruneko objektuetan. 56 c

Ea lotzen dituen lerro bilbeak eguneroko bizitzako objektuekin. 58 e

Ea bereizten dituen kolore lauak eta kolore degradatuak. 60 g

Ea jarduera plastiko bat egiten duen familia erreferentziatzat hartuta. 61 h

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea inguruneko objektuak erabiltzen dituen muntatze prozesuak 
identifikatzeko.

59 f

 OINARRIZKO GAITASUNAK

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Unitatean, irudi geometrikoei bolumena ematea lantzen da, 
gorputz geometriko bihurtzeko, eta horrek lotura zuzena 
du Matematika arloarekin.

Halaber, lotura dago Ingurunearen Ezaguera arloarekin, 
argiak eta itzalak objektuetan duten portaera lantzen baita.

BEHATZEKO JARRAIBIDEAK

Bolumena Kazimir Malevichen lanetan

Baliabide artistikoak atalean, aztertuko da Malevitxek 
degradatzea nola erabiltzen duen, forma geometrizatuei 
bolumena emateko. Forma geometrizatuen erabilera, hain 
zuzen, Malevitxen obraren ezaugarri nagusietako bat da.

Bestalde, obrari dagokion arte diziplinari, forma eta kolorearen 
trataerari, eta gaiari buruzko jarraibideak emango dira.

GURASOEN ESKU-HARTZEA

Unitate honetarako, gurasoek argia proiektatu dezakete 
eguneroko objektuen gainean, haurrekin esperimentatzeko 
argiak objektu horietan duen portaera.

METODOLOGIA ETA IKASTEKO ZAILTASUNAK

Itzala kontzeptua ezaguna da maila honetako ikasleentzat. 
Hala ere, arazoak izan ditzakete itzalak irudikatzen 
saiatzean. Horregatik, komeni da adibideak ematea: itzalak 
adierazteko zenbait modu argi eta garbi erakusten dituzten 
ilustrazioak eta margolanak.

Arreta berezia emango zaio lerro bilbeak erabiltzeari, itzalak 
irudikatzeko baliabide gisa, teknika hori berria baita 
ikasleentzat. Zenbait adibide beharko dituzte kontzeptua 
behar bezala barneratzeko.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 ▶ Finkatzeko

  Esan ikasleei esfera baten itzala egiteko, hiru lerro bilbe 
sinple erabiliz eta zirkulu bat abiapuntu hartuta.

 ▶ Zabaltzeko

  Egin ditzatela beste zirkulu batzuen itzalak, esfera 
bihurtzeko, bost lerro bilbe erabiliz eta elkar 
gurutzatutako lerroen kopurua apurka-apurka handituz.
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8. unitatea. Leku batetik bestera
EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

  
Helburuak Ebaluazio irizpideak

Irudi bateko lerro zinetikoak identifikatzea.
a   Ea badakien bereizten objektuak geldirik dauden edo 

mugitzen ari diren, lerro zinetikoak oinarri hartuta.

Mugimendu geldo, bizkor, zirkular, bortitz eta leunak 
adierazten dituzten lerro zinetikoak bereiztea.

b   Ea erabiltzen dituen mugimendu geldo, bizkor, zirkular, 
bortitz eta leunak adierazten dituzten lerro zinetikoak.

Erritmoaren kontzeptua hautematea konposizio batean.
c   Ea konposizio erritmiko bat marrazten duen, lauki sare 

bat oinarri hartuta.

Mugitzen adierazitako giza irudi baten eta animalia baten 
irudiaren lerro eskematikoak ondorioztatzea.

d   Ea egiten dituen giza irudi baten edo animalia baten 
irudian mugimendua adierazten duten lerro eskematikoak.

Material sinpleak erabiltzea mugikari bat egiteko. e  Ea mugikari bat egiten duen material sinpleak erabiliz.

Lausotze teknika ezagutzea. f  Ea zenbait lausotze teknika erabiltzen dituen.

Mugimendua aztertzea Natalia Gontxarovaren lan batean. 
g   Ea bereizten duen nola adierazten diren mugimendu 

motak Natalia Gontxarovaren lanetan. 

Aztertutako mugimenduak irudikatzea. h  Ea animalia bat asmatu eta mugitzen irudikatzen duen. 

• Mugimendua eta gelditasuna

• Lerro zinetikoak

• Ikusteko erritmoa

• Lerroen bidezko gorputz eskemak: giza irudia eta 
animalia irudia mugitzen

• Mugikari bat egitea

• Mugimendua lausotzearen bidez

• Behatzeko jarraibideak: mugimendua Natalia 
Gontxarovaren lanetan

• Sormena: animalia mugitzen

INTERESGUNEAK

Plastikoa: mugimendua.

Ludikoa: garraiobideak.

LEXIKOA

erritmoa, eskema, lerro zinetikoak

BALIOAK ETA JARRERAK

Garraiobideen zentzuzko erabilera. Egin solasaldi bat 
garraiobide kutsagarriei eta ez-kutsagarriei buruz. Irakasleak 
zenbait garraiobide aipatuko ditu, ingurumenerako zein 
diren kaltegarriak eta zein ez eztabaidatzeko. 

Mugitzeko ezgaitasunak dituzten pertsonekiko 
errespetua. Galdetu ikasleei hiriko zer lekutan izan 
ditzaketen zailtasunak mugitzeko ezgaitasunak dituzte 
pertsonek, eta zer egin daitekeen zailtasun horiek 
desagerrarazteko.
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8. unitatea. Leku batetik bestera

 
Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Matematikarako gaitasuna Ea lauki sarea erabiltzen duen konposizio modular bat egiteko. 64 c

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea bereizten dituen giza gorputzaren oinarrizko giltzadurak. 65 d

Ea bereizten dituen animalia arrunten oinarrizko giltzadurak. 66 d

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea ilustrazio bateko lerro zinetikoak identifi katzen eta behar bezala 
aztertzen dituen.

62 a

Ea lerro zinetiko sinpleak erabiltzen dituen. 63 b

Ea lausotze teknika erabiltzen duen mugimendua grafi koki 
sortzeko. 

69 f

Ea lerro zinetikoak bereizten dituen komiki, ilustrazio eta margolanetan. 70 g

Ea zenbait teknika plastiko zehaztasunez aplikatzen dituen. 67 e

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea aurretiko ezagutzak erabiltzen dituen bere lanak egiteko. 71 h

 OINARRIZKO GAITASUNAK

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Matematika arloarekin lotuta dago, arlo horretan lantzen diren 
baliabideak erabiliko direlako (esaterako, lauki sarea) eta 
ikasleek konposizio geometrikoak sortzen jardungo dutelako.

Interesgune ludikoak (garraiobideek) eta gizakiaren eta 
animalien gorputza mugitzen irudikatzeak Ingurunearen 
Ezaguera arloarekiko lotura ezartzen dute.

BEHATZEKO JARRAIBIDEAK

Mugimendua Natalia Gontxarovaren lanetan

Baliabide artistikoak atalerako helburua da ikasleek 
mugimendua identifikatzea mugimenduaren adierazpenen 
bidez, eta ikasitakoa aplikatzea mugitzen ari den animalia 
baten marrazkia egiteko.

GURASOEN ESKU-HARTZEA

Unitate honetan, gurasoek seme-alabei konta diezaiekete 
nolakoak ziren ibilgailuetako segurtasun neurriak duela urte 
batzuk, eta taula bat batera egin, egungo neurriekin alderatzeko.

METODOLOGIA ETA IKASTEKO ZAILTASUNAK

Lerro zinetikoak ezagunak dira maila honetako ikasleentzat, 
sarritan ageri baitira komikietan, ipuinetan eta marrazki 
bizidunetan. Arazoa, beraz, ez da lerro zinetikoak 
interpretatzea, baizik eta lerro horiek irudikatzea.

Komeni da ikasleek aurretiko zenbait lan egitea, lerro mota 
horiek zenbait material edo euskarri erabiliz irudikatzen 
trebetasuna eskuratzeko, komikietako ilustrazioak 
abiapuntu gisa hartuta.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 ▶ Finkatzeko

 Landu arbelean zenbait motatako lerro zinetikoak.

 ▶ Zabaltzeko

  Esan ikasleei irudiak orri batean itsasteko eta irudi horiek 
iradokitzen dituzten lerro zinetikoak marrazteko.
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9. unitatea. Zer hazten da lorategian?

EDUKIAK

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

  
Helburuak Ebaluazio irizpideak

Formak tamainaren arabera lotzea.
a   Ea ilustrazio batean bereizten dituen tamainaren arabera 

lotu behar diren elementuak.

Kanona kontzeptua hautematea proportzioetan. b   Ea identifikatzen duen altueraren eta buru kopuruaren 
arteko erlazioa pertsona heldu batean eta haur batean.

Lauki sarea erabiltzea, erreferentzia espazial gisa.
c   Ea irudi bat handitu eta txikitzen duen lauki sarea erabiliz.

d   Ea zerrenda bat egiten duen, lauki sare batetik abiatuta.

Naturako elementuen hazkundea adieraztea baliabide 
plastikoen bidez.

e   Ea paper urratua erabiltzen duen hazkundea irudikatzeko.

Proportzioa kontzeptua hautematea, hazkundeari erreparatuz. f   Ea adierazten duen zuhaitz baten hazkunde 
proportzionatua.

Proportzioa aztertzea Claes Oldenburgen eskultura batean, 
giza irudia erreferentzia gisa erabiliz.

g   Ea gizakien altuera lotzen duen inguruko objektuen 
altuerarekin.

Oinarrizko jarraibideak ulertzea, egitura bat material 
birziklagarria erabiliz egiteko.

h   Ea zenbait zati muntatzen eta itsasten dituen, egitura bat 
sortzeko.

• Proportzioa: hastapena

• Giza irudiaren neurria eta proportzioa

• Handitzea eta txikitzea: hastapena

• Nahi beste handitzea

• Paper laukidunaren bidez kopiatzea eta txikitzea

• Behatzeko jarraibideak: neurria eta proportzioa Claes 
Oldenburgen lanetan

• Sormena: pala handi bat eraikitzea

INTERESGUNEAK

Pastikoa: proportzioa.

Ludikoa: lorategia.

LEXIKOA

handitzea, txikitzea, kanona, eskultura

BALIOAK ETA JARRERAK

Ingurumenarekiko konpromisoa. Egin solasaldi bat, 
natura baliabideak babestu eta zaintzearen garrantziari 
buruz hitz egiteko.

Artelan publikoekiko gizalegezko jarrera. Sustatu arte 
ondarearekiko interesa eta egin gogoeta ondare hori 
errespetatzearen garrantziari buruz.
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9. unitatea. Zer hazten da lorategian?

 
Gaitasuna Adierazlea Or. EI

Matematikarako gaitasuna Ea abstrakzio espaziala erabiltzen duen, burua altuera kanon gisa erabiliz. 73 b

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna 

Ea objektuen arteko erlazioak ezartzen dituen tamainaren arabera. 72 a

Ea frogatzen duen badakiela landareak nola hazten eta zaintzen diren. 75 e  f

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea material birziklatuak erabiltzen dituen artelanak sortzeko. 79 h

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea frogatzen duen badakizkiela nolakoak diren giza proportzioak 
eta proportzio horiek beste elementu batzuekiko zer erlazio duten.

78 g

Ea arreta estrategiak eta errepikapenen bidezkoak erabiltzen dituen 
irudiak txikitzeko eta handitzeko.

74 c

Ea arreta estrategiak erabiltzen dituen lauki sare batean marrazki 
geometriko bat egiteko.

77 d  

 OINARRIZKO GAITASUNAK

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Interesgune ludikoa lorategia da; beraz, unitateak lotura 
zuzena du Ingurunearen Ezaguera arloarekin.

Bestalde, baliabide batzuen erabilerak (esaterako, lauki 
sarea) eta eskalak ikasteak lotura zuzena dute Matematika 
arloarekin.

BEHATZEKO JARRAIBIDEAK

Proportzioa Claes Oldenburgen lanetan

Baliabide artistikoak atalean, proportzioa landuko da, Claes 
Oldenburgen eskultura bat oinarri hartuta. Eskultura horren 
alderdi plastikoei ere ekingo zaie.

IKT-EN ERABILERA

Erabili Paint programa lorategi bat irudikatzeko. 
Jarduera hori baliatuko da aerografo izeneko tresnaren 
erabileran sakontzeko.

METODOLOGIA ETA IKASTEKO ZAILTASUNAK

Proportzioa lauki sare bat erabiliz lantzea oso zaila da 
ikasleentzat, jarduera hori hurbilago baitago geometriatik 
plastikatik baino.

Lauki sareak erabiltzeko fitxak egiten hasi aurretik, 
komenigarria izango da oso trazu errazak egitea (laukia, 
triangelua…) eta haiek handitzea (tamaina bikoitza, 
hirukoitza…) orri laukidun bat erabiliz.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 ▶ Finkatzeko

 Esan ikasleei 4 x 4 laukiko lauki bat marrazteko orri 
laukidun batean, eta bikoiztu.

 ▶ Zabaltzeko

 Esan ikasleei E letra marrazteko orri laukidun batean, oso 
forma geometrikoan, eta bikoiztu.
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