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20  Proposamen didaktikoa

Trebetasunak Ebaluazio irizpideak

Jainkoa munduaren eta pertsonen sortzailea dela gogoratzea.
a  Ea badakien Jainkoak mundua eta pertsonak 

sortu dituela.

Jainkoa nolakoa den ulertzea hark sortutakoari begiratuz. b  Ea zerrendatzen dituen Jainkoaren ezaugarriak 
islatzen dituzten naturako elementuak.

Pertsonak Jainkoaren irudi garela gogoratzea, Jainkoak maite 
gaituelako.

c  Ea ulertzen duen pertsonak Jainkoaren irudi 
izatearen esanahia.  

Kreazioa eta lehen bekatua Salbamenaren Historiaren hasierako 
gertaera gisa lantzea.

d  Ea Adamen eta Ebaren istorioa eta Salbamenaren 
Historian duen garrantzia ezagutzen duen.

Jatorrizko bekatuaren esanahia ulertzea eta Jainkoa gure bizitzatik 
aldentzen dugunean ez garela hain zoriontsu jakitea.

e  Ea badakien zein diren Jainkoarengandik eta 
pertsonengandik aldentzen duten jarrerak.

Salbamenaren Historiaren kontzeptuaren esanahia ikastea.
f  Ea bere hitzez Salbamenaren Historia kontzeptua 

azaltzen duen.

Pertsonen kreazioari buruzko kontakizuna eta Adamen eta Ebaren 
istorioa irakurtzea eta ezagutzea.

g  Ea Kreazioaren kontakizuneko elementu 
esanguratsu guztiak aipatzen dituen.

Biblia hitzaren esanahia eta bi zati nagusi dituela gogoratzea: Itun 
Zaharra eta Itun Berria.

h  Ea badakien Biblia zer den eta nola antolatuta 
dagoen.

Ingurumena zaintzen lagun dezaketen jarrerak eta ekintzak 
ezagutzea.

i  Ea ingurumena zaintzen eta babesten laguntzen 
duten ekintzak izendatzen badakien. 

TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

1. unitatea. Jainkoaren irudira sortuak

• Jainkoa eta Kreazioa.

• Jainkoak mundua eta pertsonak sortu zituen 
maitasunagatik.

• Pertsonak Jainkoaren irudi gara.

• Jainkoa kreatzailea, maitasuna, aita, ona da.

• Munduaren jatorria azaltzen duten Antzinako 
kontakizunak.

• Lehen bekatua.

• Salbamenaren Historia. 

• Adamen eta Ebaren istorioa.

• Biblia hitza. 

• Bibliaren egitura.
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Proposamen didaktikoa  21

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA EKAINAMAITZA

Gaitasunak Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza  
komunikaziorako  
gaitasuna

Ea gertatutakoak kontatzen badakien. a  d  g

Ea deforestazioa hitza eta kontzeptua ezagutzen dituen. i

Ea unitatearen edukiei dagokien lexikoa erabiliz idatzitako testu bat 
irakurtzen eta ulertzen duen. 

d  f  g

Ea bere sentimenduak eta ideiak ahoz eta idatziz adierazten dituen. b  c

Ea ingelesez hitz berriak ikasten dituen. Ea ingelesezko esaldi bat 
irakurtzen duen.

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea ezagutzen dituen ingurumena zaintzeko eta hobetzeko ekintzak. i

Ea ezagutzen dituen munduaren sorrerari buruzko kontakizun batzuk. a

Ea begiratzen dion denboraren lerroan gertaeren antolaketari. f  h

Matematikarako gaitasuna Ea mapak interpretatzen badakien. i

Ea lan egiten duen zenbakizko kopuru handiekin. i

Ea lantzen dituen hasieraren eta ezerezaren kontzeptuak.  g

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea gai jakin bati buruz kazetaritzako berriak aztertzen dituen. i

Ea koherentziaz adierazten dituen ikasitako kontzeptu berriak. b  e  g  i

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea jabetzen den pertsonek natura zaintzeko duen zereginaz. i

Ea ohartzen den ongia egiten dugunean zoriontsu garela. b  c  e

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea erabiltzen dituen abestiak komunikatzeko bide gisa.
a  b

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea ariketak egiteko estrategiak bilatzen dituen. a  c  f

Ea kontzeptuen mapak eta eskemak egiten dituen. Ea kontzeptuen 
mapa laburpenak egiteko metodo gisa erabiltzen duen.

a  d  f  g

Ea jabetzen den norberaren ekintzak naturaren etorkizunean duten 
eraginagatik garrantzitsuak direla.

b  e  i

Ea badakien zerk aldentzen gaituen Jainkoaren maitasunetik. e

 OINARRIZKO GAITASUNAK
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22  Proposamen didaktikoa

METODOLOGIA

Lehen unitate honetan Kreazioa gogoratuko eta landuko 
dugu, pertsonok Jainkoak emandakoa zaintzeko dugun 
erantzukizunaz jabe gaitezen. Berriro landuko ditugu 
Adamen eta Ebaren irudiak, Jainkoaren irudira sortutako 
izaki baitira, eta haien lehen bekatua ere gogoratuko dugu 
haustura ekarri zuelako. Jarraitu orrialde bakoitzean 
proposatutako iradokizun metodologikoei.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Idatzi koadernoan Lauraren mezutik abiatuta sortutako 
goiburuak.

• Egin zerrenda bat natura hobetzeko egin daitezkeen 
ekintzekin.

• Bilatu San Frantzisko Asiskoari buruzko informazioa.

• Irakurri eta azaldu Jesus da Jauna kristau ikasbideak 
proposatutako zenbakiak.

• Marraztu kontaketaren edukia laburtzen duen eszena 
bat.

• Denboraren lerroari erreparatu eta denen artean 
eztabaidatu.

• Bilatu elkarte ekologistekin lotutako albisteak. 

 Zabaltzeko

• Bilatu lantzen ari diren gaiari buruzko azken asteetako 
albisteak.

• Bilatu basoen galerak munduan dituen ondorioei 
buruzko informazio gehiago.

• Landu Kainen eta Abelen kontakizuna haurrentzako 
Biblietatik abiatuta.  

• Irakurri Jainkoak Adam eta Eba bota zitueneko Bibliako 
kontakizuna. Alderatu liburukoarekin. Azaldu ikasleei 
ondoren zer gertatu zitzaien.

• Egin zerrenda bat Jainkoaren maitasunarengandik 
urruntzen gaituzten gauzekin.

• Idatzi arbelean Itun Zaharra eta Itun Berria eta saiatu 
denen artean Bibliako liburu batzuk kokatzen.

• Diseinatu logotipo bat fikziozko elkarte batentzat.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskararekin, Bibliako kontakizunak irakurtzean, laburpenak 
egitean, hitzen esanahia bilatzean eta Kreaturen Kantika 
poema irakurtzean.

Matematikarekin, denboraren lerroa lantzen baita.

Ingurunean Ezaguerarekin, ekologia eta munduaren zaintza 
lantzen baitira.

Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, abestia lantzean, eta 
Plastikarekin, Adamen eta Ebaren pintura lantzean.

BALIOAK ETA JARRERAK

Maitasuna eta ontasuna Jainko Kreatzailea definitzen 
duten ezaugarri gisa.

Kreazioa baloratzea eta zaintzea: gure planeta 
errespetatzen eta zaintzen ikastea. Ekologia.

Itxaropena eta konfiantza: Adamen eta Ebaren istoriotik 
bekatuaren kontzeptua aurkeztean ondorioztatzen diren 
balioak.

IKT-EN ERABILERA

Webguneak

•	http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/

•	http://www.wwwf.es

•	http://www.bibleforchildren.org/

FAMILIAKO EKINTZA

Familiarekin hitz egin Jainkoaz duten irudiari buruz. 
Familiako kide bakoitzak Jainkoa nola imajinatzen duen 
marraztea proposatu. Planeta zaintzeko egiten dituzten 
gauzen berrikuspena edo zertarako konpromisoa har 
dezaketen eztabaida daiteke.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez azaltzen diren hitzak eta esaldia 
lantzea: nature (natura), saint (santua), Creation (Kreazioa), 
sin (bekatua), associations (elkarteak), 
The man and the woman were happy (Gizona eta 
emakumea zoriontsu ziren). Horiei buruzko informazio 
gehiago izateko edo nola esaten diren jakiteko, sartu 
webgune honetan: http://www.wordreference.com/es/

1. unitatea. Jainkoaren irudira sortuak
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Proposamen didaktikoa  23

Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.

TREBETASUNAK

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

ERANTZUNAK

JARDUERAK

 Finkatzeko

 Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA

OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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24  Proposamen didaktikoa

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

TEBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Salbamenaren Historia.

• Patriarkak eta Moises salbatzeko Jainkoak egindako 
ekintza.

• Israelgo herria izan zen salbazioa gauzatzeko 
hautatua. 

• Abraham eta patriarkak.

• Moises eta exodoa.

• Salbamenaren Historiaren hiztegia: ituna, exodoa, 
agindutako lurra, profetak, itxaropena.

• Jesus da esperotako Salbatzailea. 

• Israelgo herriak Salbatzailearengan duen itxaropena.

• Etorkinen bizimodua. Bizimodu hobea izateko 
itxaropena.

• Biblia osatzen duten zatiak eta liburuak.

2. unitatea. Gu salbatzeko plan bat

Trebetasunak Ebaluazio irizpideak

Beste herrialde batzuetan dituzten errealitate gogorrak 
ezagutzea.

a  Ea zerrendatzen eta ezagutzen dituen egoera gogorrak bizi 
dituzten herrialdeetako errealitate jakin batzuk.

Moisesen exodoa eta orain etorkin batzuek egiten 
dutena alderatzea.

b  Ea Moisesen exodoaren eta gaur egun etorkin batzuk 
egiten dituztenen arteko antzekotasunak aurkitzen dituen.

Jainkoak judutarren herrian patriarken eta Moisesen 
bidez egindako ekintza salbatzailea ezagutzea.

c  Ea patriarkaren bat izendatu eta haren istorioa badakien.

Jainkoak Israelgo herria zergatik eta zertarako aukeratu 
zuen jakitea.

d  Ea badakien Jainkoak zergatik eta zertarako aukeratu zuen 
Israelgo herria.

Salbamenaren Historiaren hasieraren oinarrizko 
laburpena ezagutzea.

e  Ea Salbamenaren Historiaren hasiera modu sinple batean 
labur dezakeen.

Jesus Salbamenaren Historiaren testuinguruan kokatzen 
ikastea.

f  Ea Jesus Salbamenaren Historiaren testuinguruan kokatzen 
duen.

Salbamenaren Historiarekin lotutako termino batzuk 
ikastea.

g  Ea badakizkien Salbamenaren Historiarekin lotutako 
termino batzuk.

Abrahamen bokazioari buruzko kontakizuna irakurtzea 
eta ezagutzea.

h  Ea badakizkien Abrahamen bokazioari buruzko 
kontakizuneko ideia nagusiak.

Abrahamen irudia eta Salbamenaren Historian duen 
garrantzia ezagutzea.

i  Ea ezagutzen dituen Abrahamen irudiaren garrantzia eta 
haren bizitzako une garrantzitsuak.

Bibliaren egitura orokorra nolakoa den gogoratzea eta 
erabiltzen hastea.

j  Ea Bibliaren oinarrizko zatiak gogoratzen dituen eta 
erabiltzen hasteko gai den.
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Proposamen didaktikoa  25

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA EKAINAMAIATZA

 OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasunak Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna

Ea gai bati buruz hitz egiteko eta iritziak eztabaidatzeko gai den. a  b

Ea erlijioaren alorreko hiztegia hitz berriekin handitzen duen. c  g

Ea testu idatziak irakurtzen eta ulertzen dituen eta sentitzen duena 
adierazten duen.

e  h  i

Ea Bibliako kontakizunak entzuten, irakurtzen eta ezagutzen dituen. e

Ea ingelesez hitz berriak ikasten dituen. Ea ingelesezko esaldi bat irakurtzen 
duen.

Zientzia, teknologia 
eta osasun kulturarako 
gaitasuna

Ea ikasten dituen hainbat hilobi monumenturi buruzko datuak.

Ea ezagutzen eta kokatzen dituen Salbamenaren Historiako toki garrantzitsuak. b  c  e

Ea mapetatik informazioa ateratzen duen. Ea astronomiari buruzko datuak 
ezagutzen dituen.

Ea beste herrialde batzuetan dituzten egoera gogorrak ulertzen dituen. a  b

Informazioa tratatzeko 
eta teknologia digitala 
erabiltzeko gaitasuna

Ea informazio iturriak ezagutzen dituen, hala nola mapak eta egunkariak. a  b

Ea testu batetik informazioa ateratzen duen ariketak egiteko eta ea 
unitatean landutako ideia nagusiak laburtzen dituen.

c  d  e  
g  h

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea beste pertsona batzuek jasaten dituzten errealitateekiko elkartasuna 
erakusten duen. 

a

Ea beste kultura eta erlijio batzuk errespetatzen dituen. a

Giza eta arte 
kulturarako gaitasuna

Ea marrazki bidez albisteak eta gertaerak adierazten dituen. a  b

Ea Salbamenaren Historia laburtuta ezagutzen duen. e

Ea Bibliako pertsonaiak historiako uneekin lotzen dituen. f

Ikasten ikasteko 
gaitasuna

Ea kontzeptuen mapa eta eskemak egiten dituen. e

Ea kontzeptuen mapa laburpenak egiteko metodo gisa erabiltzen duen. d  e  f  i

Ea ariketak egiteko Biblia erabiltzen hasten den. j

Ea ariketak behar bezala gauzatzeko estrategiak bilatzen dituen. c  d  e  g

Norberaren 
autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea bere existentzia eta bizitzako alde onak baloratzen dituen. a

Ea sentimenduak, ideiak eta jakintzak adierazten dituen. a  b  c  h

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA
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26  Proposamen didaktikoa

2. unitatea. Gu salbatzeko plan bat

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskararekin, kazetaritza testuak eta Bibliako kontakizunak 
irakurtzean eta edukien laburpenak egitean. Baita hitzen 
esanahia bilatzean ere.

Matematikarekin, denboraren lerroa lantzen baita.

Ingurunearen Ezaguerarekin. Etorkin asko haien jatorriko 
herrialdean zer baldintzatan dauden ikasiko dugu; baita 
konstelazioak eta piramideak ere. 

Arte Hezkuntzarekin: Adierazpen Plastikoarekin, testuetatik 
ateratako ideiak marrazkietan islatuko baitituzte.

BALIOAK ETA JARRERAK

Besteekiko	begirunea, beste kultura eta herrialde 
batzuetako ezaugarriak eta egoerak ezagutzean.

Itxaropena eta konfiantza; gure aurrekoek 
Salbamenaren plana gauzatzen jarraitzeko Jainkoagan 
zutena, alegia.

Tolerantzia beste erlijio eta kulturekiko, haien 
monumentuak eta eraikinak ezagututa.

IKT-EN ERABILERA

Webguneak

• http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/

•	http://www.cienciafacil.com/astronomia.html

•	http://www.bibleforchildren.org/

FAMILIAKO EKINTZA

Ikusi eta irakurri batera albistea eta hitz egin etorkinek 
hemen nahiz haien jatorriko tokietan bizi dituzten egoerei 
buruz. Joan planetario edo izarrei buruzko erakusketa 
batera. Irakurri elkarrekin unitatean azaltzen diren 
pertsonaiei buruzko ipuin edo istorioren bat.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez azaltzen diren hitzak eta esaldia 
lantzea: news (albisteak), age (adina), Salvation 
(Salbamena), loyal (leiala), pyramids (piramideak), Don’t 
worry (Ez kezkatu). Horiei buruzko informazio gehiago 
izateko edo nola esaten diren jakiteko, sartu webgune 
honetan: http://www.wordreference.com/es/

METODOLOGIA

Unitate didaktiko honi ikasleek ezagutzen duten errealitate 
batetik ekingo diogu: immigrazioa. Pertsonak bizi diren 
herrialdea utzita etorkizun hobe baten bila beste toki batera 
zergatik joaten diren ikasiko dugu. Fenomeno horrek 
Israelgo herriak une askotan egin behar izan zuenarekin zer 
lotura duen ikusiko dugu. Israelgo herria Salbamenaren 
Historian Jainkoaren eskutik joateko bidean nola jarri zen 
ere ikusiko dugu. Bide horren hasierako pertsonaia eta une 
garrantzitsuak ikasiko ditugu. Jarraitu orrialde bakoitzean 
proposatutako iradokizun metodologikoei.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Idatzi sortutako goiburuak Lauraren mezutik abiatuta.

• Egin zerrenda bat beste herrialde batzuetako pertsonek 
dituzten gabeziak, emigratzearen arrazoi direnak bilduz.

• Idatzi Moisesen istorioari buruz dakitena. 

• Hitz egin astronomia gaietan dituzten jakintzei buruz.

• Egin denbora lerro bat eta kokatu Abraham.

• Banatu Bibliak ikasleek Itun Zaharraren eta Berriaren 
arteko banaketa eta Bibliaren hainbat liburu ikusteko.

• Aurkitu piramideei buruzko informazioa eta marraztu 
piramide bat. 

• Hitz egin historiaren garai ezberdinetan izan diren lan 
baldintzei buruz.

 Zabaltzeko

• Bilatu lantzen ari diren gaiari buruzko albisteak.

• Gonbidatu bere herrialdetik gurera emigratu behar izan 
duen norbait ikasgelara. 

• Bilatu Bibliako beste patriarka batzuek eginiko bideen 
mapak eta hitz egin gelan horiei buruz. 

• Bilatu konstelazioei buruzko informazioa.

• Bilatu informazioa Abrahamek Agindutako Lurrera 
iristeko egindako bidaiari buruz eta egin marrazkia.

• Bilatu informazioa lur emateko moduei buruz.

• Bilatu Egiptoko kulturako hainbat alderdiri buruzko 
informazioa; hieroglifikoei buruz, adibidez.
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Proposamen didaktikoa  27

Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.

TREBETASUNAK

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

ERANTZUNAK

JARDUERAK

 Finkatzeko

 Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA

OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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28  Proposamen didaktikoa

Trebetasunak Ebaluazio irizpideak

Eguberrien ospakizuna elkartasunezko ikuspuntutik lantzea.
a  Ea ezagutzen dituen inguruko jendeak bizi 

dituen egoera zailak.

Kristauentzat Eguberriek duten esanahia gogoratzea.
b  Ea Eguberrietan ospatzen diren gertaera 

garrantzitsuenak azaltzen badakien.

Olentzeroren istorioa ezagutzea eta haren abestia kantatzea.
c  Ea ezagutzen duen Olentzeroren istorioa eta 

haren abestia kantatzen duen.

Salbamenaren promesa Jesukristorekin bete zela jakitea.
d  Ea badakien Jesus dela Jainkoaren eta 

pertsonen arteko behin betiko Ituna.

Jesusen izenaren eta haren misioaren esanahia ikastea.
e  Ea badakien Jesusen izenaren eta hark 

munduan duen misioaren esanahia.

Mariaren irudia lantzea Abendualdiarekin lotuta.
f  Ea kontatzen badakien Abendualdiarekin eta 

Eguberriekin lotutako pasarteak.

Salbamenaren Historiari buruz ikasten jarraitzea.
g  Ea identifikatzen dituen Jesusekin lotutako 

Salbamenaren Historiaren gertaerak.

Isaias profetaren iragarpenari eta Jesus Salbatzailearen jaiotzari 
buruzko kontakizun bat irakurtzea eta ezagutzea.

h  Ea identifikatzen duen Isaias profeta eta haren 
mezu profetikoa.

Bibliako lehen bost liburuek zer izen duten eta zer kontatzen duten 
jakitea.

i  Ea ezagutzen dituen Bibliaren lehen bost 
liburuen izenak eta haien edukiak.

Beharra dutenei laguntzeko kanpainak egiten dituzten elkarteak 
ezagutzea.

j  Ea ezagutzen dituen beharra duten pertsonei 
laguntzeko lan egiten duten elkarteak eta 
horiek egiten dituzten jarduerak.

TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Jesusen bidez bete zen Jainkoak pertsonei eginiko 
promesa.

• Jesus Jainkoaren semea da, Berri Ona.

• Jesus da behin betiko Ituna.

• Jainkoaren itunak pertsonekin.

• Jesus Salbatzailea da.

• Abendualdia.

• Baiezkoaren Maria eta zain egotea.

• Jesusen jaiotzaren kontakizuna.

• Isaias profeta eta hark eginiko Salbatzailearen 
iragarpena.

• Pentateukoa.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

3. unitatea. Jainkoak emandako hitza
bete egiten du

18_55_Programaciones_101416_eus.indd   28 20/06/12   08:28



Proposamen didaktikoa  29

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA EKAINAMAIATZA

Gaitasunak Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea sentimenduak, ideiak eta jakintzak ahoz eta idatziz adierazten dituen. b  c

Ea erlijioaren alorreko hiztegia hitz berriekin handitzen duen. e  f

Ea Bibliako testuak irakurri, entzun eta ulertzen dituen. b  f  g  
h  i  

Ea ingelesez hitz berriak ikasten dituen. Ea ingelesezko esaldi bat 
irakurtzen duen.

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea Jesus jaio zen tokiari buruzko datuak ikasi dituen. g

Ea denboraren lerroan gertaeren antolaketari begiratzen dion. b  g  i

Matematikarako gaitasuna Ea mapak interpretatzen badakien. c  j

Ea denboraren lerroa lantzen duen. g  h  i

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea ariketak egiteko Internetetik informazioa eskuratzen duen. c  j

Ea gutunen egitura formala ikasten duen. c

Ea ateratzen duen testu bateko informazioa, ariketak egiteko. b  d  e  
f  h  

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea ezagutzen dituen gizartean dauden behar egoerak eta horiei 
erantzuten saiatzen diren elkarteak.

a  j

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea ezagutzen duen Olentzeroren istorioa. c

Ea badakizkien Abendualdiaren zentzua eta esanahia. b  f

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea elkartasunaren kontzeptua sakontzen duen. a  j

Ea ariketak egiteko estrategiak bilatzen dituen. b  d  e  
f  h  

Ea kontzeptuen mapak eta eskemak egiten dituen. Ea kontzeptuen 
mapa laburpenak egiteko metodo gisa erabiltzen duen.

b  d  e  
f  h  

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea ongizatearen egoera pertsonala baloratzen ikasten duen. Ea 
pertsona ahulenei laguntzeko ekintzak egiten dituen.

a

 OINARRIZKO GAITASUNAK
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30  Proposamen didaktikoa

METODOLOGIA

Unitate didaktiko honetan, kristauentzako garrantzitsuak 
diren Eguberriak landuko ditugu berriro. Ongizatea 
baloratzetik abiatuko gara zoriontasun une horietan egoera 
zailak bizi dituztenengana hurbiltzeko. Data horiekin 
lotutako tradizioak ezagutzen jarraituko dugu. Erlijio 
gaietako edukia duten orrietan ikusiko dugu Jesusen 
jaiotzarekin Jainkoak pertsonei eginiko Salbatzailearen 
promesa bete zela. Tradizioak jaiotza kokatzen duen tokira 
ere hurbilduko gara. Jarraitu orrialde bakoitzean 
proposatutako iradokizun metodologikoei.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Egin zerrenda bat inguruko pertsona ezagunek dituzten 
gabeziekin. Idatzi testu txiki bat egoera pertsonala 
baloratuz.

• Gogoratu Jesusen jaiotzari buruzko xehetasun batzuk.

• Seinalatu abenduko egutegian Eguberrietako egun 
esanguratsuenak.

• Bilatu Giotto artistari buruzko informazioa.

• Irakurri eta azaldu Jesus da Jauna kristau ikasbideak 
proposatutako zenbakiak.

• Azaldu koadernoan Jesus zergatik den Salbatzailea.

• Idatzi Pentateukoa osatzen duten liburuen izena eta 
adierazi zer dakigun horiei buruz.

 Zabaltzeko

• Gonbidatu gelara Cáritasekin lan egiten duen norbait 
zer lan egiten dituen jakiteko.

• Ekarri Jesusen jaiotzari buruz beste adierazpen artistiko 
batzuetako argazkiak.

• Landu Deikundearen Bibliako testua.

• Aipatu Jesus izendatzeko erabiltzen ditugun beste 
izenak eta azaldu esanahia.

• Bilatu informazioa parrokian edo eskola edo erakunde 
erlijioso batean kristauek gaur egun dituzten bizitzeko 
modu ezberdinei buruz.

• Irakurri Apostoluen Eginei buruzko testuren bat eta hitz 
egin denen artean.  

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskararekin, Bibliako kontakizunak irakurtzean, laburpenak 
egitean eta hitzen esanahia bilatzean.

Matematikarekin, denboraren lerroa lantzen baita.

Ingurunearen Ezaguerarekin, pertsona behartsuen 
errealitate sozialari eta horien aldeko kanpainei buruz hitz 
egitean. 

Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, abestiak lantzean, eta 
Plastikarekin, Eguberriak artean lantzean.

BALIOAK ETA JARRERAK

Partekatzea	eta	konpromisoa	hartzea, bote kanpaina 
behartsuekin gauzak partekatzeko eta mundua hobetzeko 
konpromiso gisa aurkeztean.

Itxaropena	eta	salbamena,	Jesusen jaiotzarekin.

Hitzartutakoa	betetzea:	Jesusen jaiotzarekin Jainkoak 
bere hitza betetzen duela ikasiko dugu.

IKT-EN ERABILERA

Webguneak

•	http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/

•	http://www.bibleforchildren.org/

•	http://www.auladereli.es/pasapalabra-de-navidad.
html

•	http://www.guiainfantil.com/navidad/navidad.htm

•	http://www.aciprensa.com/fiestas/Adviento/

FAMILIAKO EKINTZA

Jarri jaiotza etxean. Jaiotza jartzen ari zaretela ospatzen ari 
garen uneari buruz Ebanjelioak dituen pasarte batzuk 
irakurtzea proposatzen dugu.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez azaltzen diren hitzak lantzea: generous 
(eskuzabala), message (mezua), promise (promesa), never 
(inoiz), cave (gruta), God sends us his Son (Jainkoak bere 
Semea bidali zigun). Horiei buruzko informazio gehiago 
izateko edo nola esaten diren jakiteko, sartu webgune 
honetan: http://www.wordreference.com/es/

3. unitatea. Jainkoak emandako hitza bete egiten du
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Proposamen didaktikoa  31

Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.

TREBETASUNAK

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

ERANTZUNAK

JARDUERAK

 Finkatzeko

 Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA

OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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32  Proposamen didaktikoa

Trebetasunak Ebaluazio irizpideak

Mundu hobea egiteko batera lan egitearen garrantzia baloratzea.
a  Ea badakien elkarlana helburu sozialak lortzeko 

garrantzitsua dela.

Eskaut Mugimendu Katolikoa eta hezkuntzan egiten duen lana 
ezagutzea.

b  Ea badakien Eskaut Mugimendu Katolikoa zer 
den.

Bataioaren esanahia gogoratzea eta sakontzea.
c  Ea badakien kristauentzat Bataioak zer 

garrantzi duen.

Jesusen bizitzak Jainkoaren pertsonekiko maitasuna erakusten digula 
jakitea.

d  Ea izendatzen dituen Jainkoaren pertsonekiko 
maitasuna erakusten duten Jesusen bizitzako 
uneak.

Jesus garai jakin batean bizi zela ulertzea.
e  Ea ezagutzen dituen Jesus bizi izan zen unea eta 

haren garaiko bizitza sozialari buruzko datuak.

Erreinuaren iragarpena Jesusen misio nagusia dela jakitea eta 
Jainkoaren Erreinuak zer esan nahi duen ikastea.

f  Ea ulertzen dituen Jainkoaren Erreinua 
kontzeptua eta horren esanahia.

Ebanjelioak zertarako idatzi zituzten eta erabilitako baliabideek zer 
esanahi duten ikastea.

g  Ea ezagutzen dituen ebanjelioetan erabilitako 
baliabide literarioak.

Jesusen hitzek kristauentzako duten esanahiari buruz hausnartzea.
h  Ea kristau den aldetik Jesusen mezua ulertzen 

duen.

Besteen alde dena ematearen aukera Jesusen jarraitzaile izateko 
eredu gisa lantzea.

i  Ea izendatzen dituen pertsonek Jesusen ereduari 
jarraituz besteen alde dena emateko ekintzak.

Zoriontasunak Jesusen irakasgai gisa gogoratzea.
j  Ea beste testu idatzi batzuen artetik 

Zoriontasunak identifikatzen dituen.

TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Jesusen bizitzak Jainkoaren maitasuna erakusten 
digu.

• Jesusen bizitza publikoa.

• Jesusek Jainkoaren Erreinua erakusten digu.

• Salbamena hitzaren esanahia.

• Horrela hitz egiten digu Jesusek: parabolak, 
Zoriontasunak eta Gure Aita.

• Jesusen predikuaren kontakizunak.

• Lau ebanjelioak.

• Ebanjelioa hitzaren esanahia.

• Besteei laguntzeko dena ematen duten pertsonak.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

4. unitatea. Jesusek zoriontsu nola izan
irakasten digu
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Proposamen didaktikoa  33

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA EKAINAMAIATZA

Gaitasunak Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea elkarrizketa beste pertsonekin harremanak izateko modu gisa 
hartzen duen.

a

Ea testu idatziak irakurtzen eta ulertzen dituen. c  d

Ea ezagutzen dituen ebanjelioetan erabilitako baliabide literarioak. d  g

Ea ingelesez hitz berriak ikasten dituen. Ea ingelesezko esaldi bat 
irakurtzen duen.

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea ezagutzen dituen naturaren aldeko taldeen ekintzak. a  b

Ea ikasten duen mapetatik informazioa ateratzen. c  i

Ea badakizkien urari eta munduan duen garrantziari buruzko datuak. c  i

Matematikarako gaitasuna Ea mapak eta planoak interpretatzen badakien. c  i

Ea gertaerak eta uneak denboraren lerroan koka ditzakeen. c  d  e  

Ea badakien Biblia bat erabiltzen. g

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea ariketak egiteko Internetetik informazioa eskuratzen duen. a  b  i 

Ea ateratzen duen testu bateko informazioa, ariketak egiteko.
c  d  f  h  

j

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea badakien zer garrantzi duen beste pertsona batzuekin harremanak 
izateak.

a  b

Ea ikusten duen uraren kontsumoa arrazionalizatzeko beharra. c  i

Ea proiektu kristauak gizartean eta pertsonengan duen balioa ikusten 
duen. Ea kristauen ezaugarri diren jarrera ereduak ezagutzen dituen.

a  b  i  j

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea pintura adierazpen batetik abiatuta gertaera bat lantzen duen. c 

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea ariketak egiteko estrategiak bilatzen dituen. f  g

Ea kontzeptuen mapa eta eskemak egiten dituen. Ea kontzeptuen 
mapa laburpenak egiteko metodo gisa erabiltzen duen.

c  d  f  h  
j

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea lagunak aukeratzen badakien. Ea talde batean parte hartzea 
erabakitzen duen.

a  b  c

Ea eskuzabaltasuna eta elkartasuna lantzen dituen. a  i  j 

 OINARRIZKO GAITASUNAK
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34  Proposamen didaktikoa

4. unitatea. Jesusek zoriontsu nola izan irakasten digu

METODOLOGIA

Unitate didaktiko honetan Jesusek zoriontasuna aurkitzeko 

igorritako mezuan erakutsitako eredua landuko dugu. 

Bakarrik ez, baizik taldean egin beharreko bidea dela 

ikusiko dugu. Horretarako, talde eredu batetik abiatuko 

gara, Eskaut Mugimendu Katolikotik, alegia. Jesusek bizitza 

publikoari Bataioaren bidez hasiera nola eman zion ikusiko 

dugu. Jesusek ebanjelioetan erabilitako narrazio ereduak 

ere sakonduko ditugu. Jesusen mezuari jarraitzeko oraingo 

eredu batzuk ere ikasiko ditugu. Jarraitu orrialde bakoitzean 

proposatutako iradokizun metodologikoei.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Egin taldean egin beharreko ariketen zerrenda bat. 

• Idatzi koadernoan Joan Bataiatzaileari eta Jesusen 

bataioari buruz dakitena.

• Hitz egin ura ez xahutzeko ekintzei buruz.

• Irakurri eta azaldu Jesus da Jauna kristau ikasbideak 

proposatutako zenbakiak.

• Idatzi arbelean lau ebanjelisten izenak. Bilatu Biblian 

ebanjelioak eta ikusi zenbat toki hartzen duten, non 

dauden, eta abar.

 Zabaltzeko

• Egin zerrenda bat lagun batek izan behar dituen 

ezaugarriekin.

• Bilatu informazioa herriko beste aisialdirako gazte 

elkarte batzuei buruz. 

• Bilatu urarekin lotutako arazoei buruzko albisteak.

•  Egin denboraren lerro bat eta kokatu Jesusen bizitza 

publikoko gertaera nagusiak.

• Bilatu parabolak Biblian.

• Landu Gure Aita beste hizkuntza batzuetan.

• Idatzi nekez egiten ditugun gauzen zerrenda bat: 

barkatzea, partekatzea... Bilatu hori aldatzeko moduak.

• Bilatu besteen alde dena eman duten pertsonei buruzko 

informazioa. Kokatu munduko mapa batean pertsonak 

horiek lan egindako edo lan egiten duten tokiak.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskararekin, Bibliako kontakizunak irakurtzean, laburpenak 
egitean eta hitzen esanahia bilatzean.

Matematikarekin, denboraren lerroa lantzen baita.

Ingurunearen Ezaguerarekin, Palestinako maparekin Jordan 
ibaia eta Itsaso Hila landuko baititugu.

Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, unitatean proposatutako 
abestia lantzen baita; eta Plastikarekin, Zoriontasunei eta 
Jesusen bataioari buruzko horma irudi bat egingo baitugu.

BALIOAK ETA JARRERAK

Lagun	hurkoarekiko	maitasuna	Jesusen irakasgai nagusi 
gisa.

Besteen	alde	dena	ematea, Kalkutako Teresaren edo 
Vicente Ferrer-en lekukotzak ezagutuz.

Ekologia, uraren zaintzaren bidez.

IKT-EN ERABILERA

Webguneak

• http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/

• http://www.bibleforchildren.org/

• http://www.google.es/intl/es/earth/index.html

• http://scouts.es/

• http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/

FAMILIAKO EKINTZA

Familiako zoriontasunaz hitz egin. Familiako kide bakoitzak 
gainerakoei azalduko die zoriontsu zerk egiten duen. 
Ondoren, denok zoriontsu egiten gaituen zerbait egin 
dezakegu elkarrekin; esaterako, egun pasa mendira joatea, 
parrokiako jarduera batean parte hartzea, elkarrekin 
elkartasunezko ekintzaren bat egiteko konpromisoa 
hartzea...

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez azaltzen diren hitzak lantzea: people 
(jendea), gospels (ebanjelioak), humanity (gizateria), heart 
(bihotza), nothing (ezer), Love your neighbour (maita 
ezazue lagun hurkoa). Horiei buruzko informazio gehiago 
izateko edo nola esaten diren jakiteko, sartu webgune 
honetan: http://www.wordreference.com/es/
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Proposamen didaktikoa  35

Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.

TREBETASUNAK

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

ERANTZUNAK

JARDUERAK

 Finkatzeko

 Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA

OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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36  Proposamen didaktikoa

Trebetasunak Ebaluazio irizpideak

Gatazkak konpontzen ikastea. Adiskidetzeak sortzen dituen 
sentsazio onak ikustea.

a  Ea badakizkien gatazkak modu onean 
konpontzeko estrategiak. 

Barkamenaren kontzeptua sakontzea beste erlijio batzuetako 
ikuspegiaren bidez.

b  Ea badakizkien barkamenaren esanahia eta 
erlijio ezberdinetan duen garrantzia.

Bekatuak Jainkoarekin, gainerakoekin eta geure buruarekin haustura 
sortzen duela ikastea.

c  Ea ulertzen duen bekatuak Jainkoarengandik 
eta besteengandik aldentzen gaituela. 

Jesusek Jainkoaren barkamena ekartzen digula jakitea.
d  Ea Jesus Jainkoaren barkamenaren ekarle gisa 

ulertzen duen.

Jainkoa errukitsua izateak eta beti barkatzen duela esateak zer esan 
nahi duen ulertzea.

e  Ea ulertzen duen errukia hitzaren esanahia eta 
Jainkoak pertsonekin duen harremanaren 
ezaugarri bat dela.

Adiskidetzearen sakramentuaren jatorria ezagutzea.
f  Ea ezagutzen duen adiskidetzearen 

sakramentuaren jatorria.

Zakeoren istorioari buruzko kontakizuna irakurtzea eta ezagutzea.
g  Ea badakizkien Zakeoren istorioaren 

narrazioaren ideia garrantzitsuenak.

Biblia Jainkoak inspiratutako hainbat pertsonek denbora tarte luze 
batean idatzita dagoela jakitea.

h  Ea ezagutzen duen Bibliaren liburuak egiteko 
prozesua.

Historian gatazkak konpondu izan direnean bakeari eskainita eraiki 
diren monumentuak ezagutzea.

i  Ea izendatzen dituen gatazka historikoen 
konponketa gogoratzen duten adierazpen 
artistikoak.

TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Jainkoak beti barkatzen du.

• Bekatua Jainkoarekin, besteekin eta norberarekin 
haustura sortzearen eragile.

• Jainkoaren barkamena nolakoa den erakusten duten 
Ebanjelioko testuak.

• Jesusek Jainkoaren barkamena ekartzen digu.

• Jainkoaren errukia.  

• Adiskidetzearen sakramentua.

• Zakeoren istorioa.

• Bibliako liburuak Jainkoak inspiratutakoak dira.

• Barkamena beste erlijio batzuetan.

• 7 zenbakiak Biblian duen esanahia.

• Bakeari eskainitako monumentuak.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

5. unitatea. Jainkoaren barkamena
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Proposamen didaktikoa  37

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA EKAINAMAIATZA

Gaitasunak Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea gatazkak konpontzeko elkarrizketa erabiltzen badakien. a  b

Ea ikasten duen hainbat adierazpenen esanahi sinbolikoa. b  e

Ea sentimenduak, ideiak eta jakintza ikasten duen ahoz eta idatziz 
adierazten dituen.

a  b  e

Ea esaldiak esanahia izateko moduan ordenatzen dituen. g

Ea ingelesez hitz berriak ikasten dituen. Ea ingelesezko esaldi bat 
irakurtzen duen.

Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

Ea beste erlijioei buruzko informazioak eskuratzen dituen. b

Ea baduen gizakion historiako gatazka garrantzitsuen eta horien 
konponketaren berri.

i

Ea ezagutzen dituen bakeari erreferentzia egiten dioten monumentuak. i

Matematikarako gaitasuna Ea badakien 7 zenbakiak Biblian duen esanahia. b  c  d

Ea denboraren lerroan gertaera historikoen eta erlijiosoen antolaketari 
begiratzen dion.

h  i

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea gogoratzen dituen Bibliaren egileen izenak. h

Ea laburtzen dituen unitatean landutako ideia nagusiak. b  d  f  g

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea errespetatzen dituen besteen iritziak edo gauzak ulertzeko moduak. a  c

Ea barkamena bizikidetzako elementu positibo gisa hartzen duen. a  b  c

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea gertaera bat adierazten duen elementu artistiko bat interpretatzen 
duen.

i

Ea sortzen duen kontzeptu bat adierazteko adierazpen artistiko bat. i

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea ondorioak ateratzen dituen konpondutako gatazketatik. a

Ea kontzeptuen mapak eta eskemak egiten dituen. b  d  f  g

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea arazoak sortzen diren egoeretan ekimena baduen. a  c

Ea barkamena baloratzen duen aldatzeko eta zoriontsuago izateko 
modu gisa.

a  b  c  d

 OINARRIZKO GAITASUNAK
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38  Proposamen didaktikoa

METODOLOGIA

Adiskidetzearen sakramentua lantzeko, gatazkak sortzen 
diren egoeretatik abiatuko gara eta konponbide on bat 
aurkitzeak ondo sentiarazten gaituela ikusiko dugu. 
Barkamenaren kontzeptuaren bidez, beste erlijio batzuetara 
ere hurbilduko gara, barkamena nola ulertzen duten 
jakiteko.

Zakeoren istorioaren laguntzaz, Jesusek barkamenari buruz 
aurkeztutako ideia eta haren mezuak duen garrantzia 
ulertuko ditugu. Jarraitu orrialde bakoitzean proposatutako 
iradokizun metodologikoei.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Ikaskide guztien artean, egin zerrenda bat ikasleen 
artean ohikoak izaten diren gatazkekin. Ikusi gertatu 
aurretik nola ekidin daitezkeen.

• Gogoratu eta idatzi koadernoan islamismoari eta 
budismoari buruz dakitena.

• Denen artean, egin zerrenda bat 7 zenbakiak garrantzia 
duen gauzekin (ostadarraren zazpi koloreak, zazpi 
sakramentuak, astearen zazpi egunak...).

• Irakurri eta azaldu Jesus da Jauna kristau ikasbideak 
proposatutako zenbakiak.

• Bilatu informazioa bakea adierazten duten beste 
monumentu batzuei buruz.

 Zabaltzeko

• Alaren izena arabieraz idatzita duen iruditik abiatuta, 
bilatu antzeko testuak eta atera idazkera mota horri 
buruzko ondorioak.

• Bilatu informazioa Adiskidetzearen sakramentuari 
buruz.

• Kopiatu Jesus da Jauna kristau ikasbidearen 35. eta 36. 
aleek bekatuari eta Jainkoaren barkamenari buruz 
diotena.

• Antzeztu taldeka 58. orriko hiru eszenak.

• Azaldu zer esan nahi duen Bibliaren liburu guztiak 
Jainkoarengan inspiratuak egoteak.

• Bilatu informazioa bakeari eskainitako bi monumentuek 
zein bi gatazkari egiten dieten erreferentzia.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskararekin, Bibliako kontakizunak irakurtzen baitira, 
laburpenak egin eta hitzen esanahiak bilatu, baita unitatean 
proposatutako antzezpenak egin ere.

Matematikarekin, denboraren lerroa eta 7 zenbakia hainbat 
elementutan azaltzea lantzen baitira.

Ingurunearen Ezaguerarekin, hainbat erlijiotako 
jarraitzaileen aniztasun kulturala lantzen baita.

Arte Hezkuntzarekin: Plastikarekin, Aita Onaren arte lana 
lantzen baita.

BALIOAK ETA JARRERAK

Barkamena,	adiskidetzea	eta	bakea Jainkoak eskaintzen 
dizkigun eta gainerakoekin zoriontsu izaten laguntzen 
diguten kristautasunaren balio nagusi gisa.

Konbertsioa:	Zakeoren ereduari jarraituz, hobeak izaten, 
ondo egin ez duguna aldatzen ikasiko dugu.

Tolerantzia beste erlijio eta kultura batzuekiko.

IKT-EN ERABILERA

Webguneak

• http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/

• http://www.bibleforchildren.org/

• http://www.mochilapastoral.es/campanas/de-la-
paz-para-primaria-y-eso

FAMILIAKO EKINTZA

Proposatu ikasleei gurasoekin albisteak ikus ditzatela eta har 
ditzatela munduko gerrei buruzko oharrak. Eskuratutako 
datuetatik abiatuta, bakearen balioa nabarmenduko duten 
elkarrizketa bat izan dezakete.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez azaltzen diren hitzak lantzea: problem 
(arazoa), interesting (interesgarria), luck (zortea), happy 
(pozik), peace (bakea), Zaqueo climbed down very quickly 
(Zakeo segituan jaitsi zen). Horiei buruzko informazio 
gehiago izateko edo nola esaten diren jakiteko, sartu 
webgune honetan: http://www.wordreference.com/es/

5. unitatea. Jainkoaren barkamena
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Proposamen didaktikoa  39

Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.

TREBETASUNAK

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

ERANTZUNAK

JARDUERAK

 Finkatzeko

 Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA

OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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40  Proposamen didaktikoa

Trebetasunak Ebaluazio irizpideak

Aste Santuan ospatzen diren gertaerak eta horien esanahia 
gogoratzea.

a  Ea Aste Santuko une garrantzitsuak aipatzen 
eta ezagutzen dituen.

Gertaera erlijiosoak gogorarazten dituzten elementu artistikoak 
ezagutzea.

b  Ea hainbat elementu artistikok adierazten 
dituzten gertaera erlijiosoak interpretatzen 
badakien.

Kristauentzat Aste Santuaren ospakizunak duen garrantzia 
gogoratzea.

c  Ea jabetzen den Aste Santuan gogoratzen 
diren gertaerek kristauentzako duten 
garrantziaz.

Jesusen bizitza gizakion alde dena ematearen eta konpromisoaren 
adierazle gisa ikustea.

d  Ea Jesusek pertsonen alde dena eman izana 
pertsonekiko konpromiso gisa ulertzen duen.

Maitasunaren agindu berriak kristauentzat duen esanahia jakitea.
e  Ea maitasun agindu berriaren garrantzia 

baloratzen eta adierazten duen.

Eukaristia Jesusek gure alde dena eman izana gogoratzea dela 
ikastea.

f  Ea ezagutzen dituen Eukaristiaren jatorria eta 
esanahia.

Eukaristian entzuten ditugun irakurgaiak Bibliaren zein zati diren 
jakitea.

g  Ea identifikatzen dituen Bibliako irakurgaiak 
eta haien kokapena.

Herri eta hiri bakoitzak erlijio tradizio ezberdinak dituela jakitea.
h  Ea ezagutzen dituen Aste Santuko tradizio 

erlijioso esanguratsuak.

TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Aste Santua eta Pazkoa.

• Eukaristia: kristauentzako duen zentzua eta 
garrantzia.

• Maitasun agindu berria.

• Zerbitzua: kristauen ikurra.

• Jesusen Pazkoaren kontakizuna.

• Eukaristiako irakurgaiak.

• Aste Santuko ospakizunak.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

6. unitatea. Maitasunaren agindu berria
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Proposamen didaktikoa  41

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA EKAINAMAIATZA

Gaitasunak Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea bizipen bat kontatzen badakien. a  c

Ea unitatearen edukiei dagokien lexikoa erabiliz idatzitako testu bat 
irakurtzen eta ulertzen duen.

c  g

Ea testu bat irakurri eta ideia nagusia zein den badakien. c  f

Ea ingelesez hitz berriak ikasten dituen. Ea ingelesezko esaldi bat 
irakurtzen duen.

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea hainbat tokitako erlijio tradizioak ezagutzen dituen. a  h

Ea mapan herrialde batzuk kokatzen dituen. a  b  h

Matematikarako gaitasuna Ea egutegian hainbat data esanguratsu kokatzen dituen. a  c  d  f

Ea denboraren lerroa lantzen duen. a  c

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea hizkera sinbolikoa adierazpen artistikoak eta Bibliako hizkera 
literarioa ulertzeko erabiltzen duen.

b  f

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea tradizioak eta taldekako ariketak baloratzen dituen. c  h

Ea tradizioek kulturetan duten garrantziaz jabetzen den. c  h

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea abestiak komunikatzeko bide gisa erabiltzen dituen. a

Ea ezagutzen dituen erlijio tradizioekin lotutako ohitura gastronomikoak. h

Ea Bibliako pertsonaiak historiako une jakin batzuen arabera kokatzen 
dituen.

a  c  d  g

Ea ezagutzen dituen erlijio alorreko zenbait tradizio. a  b  h

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea ikasitako informazioak ariketak egiteko erabiltzen dituen. a  c  f  g

Ea kontzeptuen mapa eta eskemak egiten dituen. a  e

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea inguruko tradizio kulturalak eta erlijiosoak errespetatzen dituen. a  h

Ea inguruko tradizioetako partaidetza baloratzen duen. a  h

 OINARRIZKO GAITASUNAK

6. unitatea. Maitasunaren agindu berria
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42  Proposamen didaktikoa

METODOLOGIA

Unitate honetan Jesusek Aste Santuan ospatzen ditugun 

gertaeretatik abiatuta emandako maitasunaren agindu berria 

landuko dugu. Horretarako, ikasleek ezagutzen dituzten Aste 

Santuko tradizioetatik abiatuko gara. Batez ere Eukaristiaren 

sakramentua eta kristauentzako duen garrantzia lantzen 

lagunduko digu. Hainbat ikuspegitatik landuko dugu tradizio 

batzuek gizartearentzat kulturaren parte direla. Jarraitu 

orrialde bakoitzean proposatutako iradokizun 

metodologikoei.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Idatzi Aste Santuko oporrei buruzko kontakizun labur 

bat. 

• Egin zerrenda bat Aste Santuko prozesioetan antzezten 

dituzten pertsonaia garrantzitsuekin. 

• Egin zerrenda bat Latinoamerikako herrialdeekin eta 

kokatu munduko mapan.

• Gogoratu eta idatzi koadernoan Eukaristiaren zatiak.

• Kontsultatu aurreko urteetako egutegiak Aste Santua 

zein datatan izan zen jakiteko.

• Irakurri eta azaldu Jesus da Jauna kristau ikasbideak 

proposatutako aleak.

• Egin «antzezpen» bat Eukaristian irakurketak (Hitzaren 

liturgia) nola egiten diren adieraziz. 

• Gogoratu Maria Jesusen bizitzako azken egunetan 

azaltzen den uneak.

 Zabaltzeko

• Bilatu Aste Santuko prozesioen edo ospakizunen 

argazkiak.

• Bilatu informazioa familiarekin eta lagunekin garai honi 

lotutako tradizio gastronomikoen zerrenda bat egiteko.

• Egin Aste Santuko denboraren lerro bat.

• Landu Azken Afariko Bibliako testua.

• Bilatu informazioa beste herri edo hiri batzuetan garai 

horretan dituzten ohiturei buruz.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskararekin, Bibliako kontakizunak irakurtzean, laburpenak 
egitean eta hitzen esanahia bilatzean.

Matematikarekin, denboraren lerroa lantzen baita.

Ingurunearen Ezaguerarekin, Aste Santuko ospakizunak eta 
tradizio kulturalak lantzen baitira. Ilargi egutegia ere 
landuko dugu.

Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, abestia lantzean, eta 
Plastikarekin, Pietatea lantzean.

BALIOAK ETA JARRERAK

Zerbitzuaren	balioa: oinak garbitzeari buruzko testuetatik 
eta irudietatik eta maitasun agindu berritik abiatuta.

Tradizioen	balioa	eta	errespetua:	Aste Santua ospatzeko 
gure herrialdeko modu kultural bat ezagutzea. 

Eukaristiaren	balioa,	Jainkoarekin eta gainerakoekin 
biltzeko leku gisa.

IKT-EN ERABILERA

Webguneak

• http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/

• http://www.bibleforchildren.org/

• http://www.cooperadores-bilbao.com/pascua10/
Ramos/semana_santa_y_los_ninyos.pdf

FAMILIAKO EKINTZA

Aste Santuko ekintza erlijioso batean parte hartzea; bai 
prozesio batean, bai ospakizun batean. Biziko eta ikusiko 
dugunerako prestatzea.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez azaltzen diren hitzak eta esaldia 
lantzea: holidays (oporrak), calendar (egutegia), 
commandment (agindua), Eucharist (Eukaristia), 
Holy Week (Aste Santua), Jesus celebrates Easter 
with his friends (Jesusek lagunekin ospatzen du Pazkoa). 
Horiei buruzko informazio gehiago izateko edo nola esaten 
diren jakiteko, sartu webgune honetan: 
http://www.wordreference.com/es/

6. unitatea. Maitasunaren agindu berria
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Proposamen didaktikoa  43

Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.

TREBETASUNAK

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

ERANTZUNAK

JARDUERAK

 Finkatzeko

 Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA

OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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44  Proposamen didaktikoa

Trebetasunak Ebaluazio irizpideak

Ilusioaren indarra ezagutzea, zenbait jarduera egiteko abiapuntua 
delako.

a  Ea baloratzen duen ilusioaren indarra elementu 
motibatzailea dela.

Mendekosteak kristauentzat zer garrantzi duen gogoratzea.
b  Ea badakien Mendekostean izandako 

gertaerek kristauentzat zer esanahi duten.

Aita Santuaren irudia gogoratzea Elizaren gidari eta San Petriren 
oinordeko gisa.

c  Ea badakien Aita Santuak elizan zer funtzio 
dituen eta jatorria San Petri duela.

Eliza nola eta zergatik sortu zen ikastea. d  Ea ezagutzen duen Elizaren jatorria.

San Paulok Elizaren hedapenean izandako zeregina ezagutzea.
e  Ea aipatzen dituen San Pauloren bizitzako 

gertaerak Elizaren hastapeneko funtsezko 
elementu gisa.

Apostoluen Eginak liburuak lehen kristauen bizitza kontatzen duela 
ikastea.

f  Ea ezagutzen dituen Apostoluen Eginak 
liburuaren edukiak.

Espiritu Santuak kristauak animatu eta batu egiten dituela ulertzea.
g  Ea badakien kristauentzat Espiritu Santuak zer 

garrantzi duen.

Lehen kristauak nola bizi ziren gogoratzea eta lehen komunitate 
kristauen eredua baloratzea.

h  Ea lehen kristauek bizitako egoerak oraingo 
kristauen eredu gisa aipatzen dituen.

Espiritu Santuari buruzko hainbat ideia indartzea, dituen adierazpen 
sinbolikoetatik abiatuta.

i  Ea Espiritu Santuaren sinbolo batzuk 
identifikatzen dituen eta esanahia ezagutzen 
duen.

TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Kristautasuna munduan.

• Elizaren jaiotza.

• San Petri.

• San Paulo eta haren misioa.

• Mendekoste eguna.

• Lehen kristauen bizitzari buruzko kontakizuna.

• Apostoluen Eginak.

• Espiritu Santuaren sinboloak.

• Aita santuak: Vatikanoaren ezkutuaren esanahia.

KONTZEPTUEN EDUKIAK

7. unitatea. Jesusen jarraitzaileak
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Proposamen didaktikoa  45

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA EKAINAMAIATZA

Gaitasunak Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea gertatutakoa kontatzen badakien. Ea sentimenduak, ideiak eta 
jakintza ahoz eta idatziz adierazten dituen.

a  b  h

Ea lehen ikasitako hitzekin erlijio arloko hiztegia finkatzen duen. d  f  h

Ea galderei ahoz erantzuten dien. e  f  h

Ea ingelesez hitz berriak ikasten dituen. Ea ingelesezko esaldi bat 
irakurtzen duen.

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea baloratzen duen jarduerak ingurune naturalean egitea.  a

Ea mapetatik informazioa ateratzen duen. Ea ezagutzen duen 
kristautasunaren hedapenari buruzkoa.

c  e  f

Ea badakizkien Paraolinpiadei buruzko datuak. a

Matematikarako gaitasuna Ea alderatzen dituen hainbat toki geografikotako altuerei buruzko datuak. d

Ea mapak interpretatzen badakien. c  e

Ea denboraren lerroa lantzen duen. c  d  e  h

Informazioa tratatzeko eta 
tekno logia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea bilatzen duen gizarteko pertsona esanguratsuei buruzko 
informazioa.

a  h

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea balioesten duen helburu bat lortzeko taldean lan egitea. a  h

Ea ikasten dituen beste sinesmen batzuetako ohiturak eta errituak. b  d  h

Ea erreparatzen dien lehen kristauen jokabide arauei. h

Ea ezagutzen dituen Eliza katolikoaren oinarrian dauden gertaerak eta 
pertsonak.

b  c  d  e

Ea hainbat sinboloren garrantzia identifikatzen eta ezagutzen duen. i

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea ondorioak ateratzen dituen beste pertsona batzuen 
esperientzietatik abiatuta.

a  h

Ea kontzeptuen mapa eta eskemak egiten dituen. b  e  f  g

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea ulertzen duen emaitza bat lortzeko motibazioak duen garrantzia. a  h

Ea baloratzen dituen bizitzako alde onak. a

Ea pentsatzen duen kristauek gaur egun egiten dituzten gauzei buruz. g  h

 OINARRIZKO GAITASUNAK
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46  Proposamen didaktikoa

METODOLOGIA

Jesusek Elizan duen jarraipenari buruz hitz egiteko, 
pertsonek zailtasunak gainditzeko duten indarraz eta 
motibazioaren garrantziaz arituko gara, eta horiek 
lagunduko digute Espiritu Santuak kristauentzat duen 
zeregina ulertzen.

Kristautasunak munduan duen ikuspegi globalari 
begiratuko diogu eta lehen kristauen komunitateen jatorria 
ikusiko dugu, batez ere Apostoluen Eginak liburuko 
kontakizunetan. Jarraitu orrialde bakoitzean proposatutako 
iradokizun metodologikoei.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Mapa irakurrita, egin kristautasuna praktikatzen duten 
herrialde nagusien zerrenda bat.

• Bilatu Itun Berrian Mendekoste egunari buruzko 
kontakizuna. Idatzi koadernoan.

• Bilatu etxean azken aita santuei buruzko informazioa.

• Irakurri eta azaldu Jesus da Jauna kristau ikasbideak 
proposatutako aleak.

• Hitz egin kristauok bizi behar dugun moduari buruz. 

• Bilatu informazioa San Paulok eginiko bidaiei buruz eta 
kokatu bidaiak mapan.

 Zabaltzeko

• Bilatu azken asteetan pertsonen edo pertsona taldeen 
lorpenei buruz argitaratutako albisteak.

• Ahal izanez gero, gonbidatu gelara lantzen ari 
garenaren eredu izan daitekeen pertsona bat bere 
esperientzia konta dezan.

• Bilatu Paraolinpiadei buruzko informazioa eta egin 
zerrenda bat egiten dituzten kirolekin. Bilatu informazioa 
Paraolinpiadetan emaitza onak lortu dituzten kirolariei 
buruz.

• Bilatu San Petriri eta San Paulori buruzko informazioa 
eta azaldu gelan aurkitutakoa.

• Bilatu informazioa parrokian edo eskola edo erakunde 
erlijioso batean kristauek gaur egun dituzten bizitzeko 
modu ezberdinei buruz.

• Bilatu landutako sinboloak azaltzen diren arte lanen 
argazkiak.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskararekin, Bibliako kontakizunak irakurtzean, laburpenak 
egitean eta hitzen esanahia bilatzean.

Matematikarekin, denboraren lerroa lantzen baita.

Ingurunearen Ezaguerarekin, munduko maparekin lan 
egiten baita.

Arte Hezkuntzarekin: Plastikarekin, Espiritu Santua 
adierazten duten sinboloekin lan egiten baita.

BALIOAK ETA JARRERAK

Ahalegina	eta	egoera	zailak	gainditzea: horiek 
bizitzeak pertsona hobe bihurtzen gaitu. 

Familia:	familiaren balioak kristauok harremanak izateko 
dugun moduan presentzia du. Denok gara Jainkoaren 
seme-alabak eta, beraz, senideak.

Tolerantzia beste erlijio eta kultura batzuekiko.  

IKT-EN ERABILERA

Webguneak

• http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/

• http://www.bibleforchildren.org/

• http://recursos.cnice.mec.es/religiones/cas/index_
alumno.htm

FAMILIAKO EKINTZA

Familiarekin bizikidetzako ekintzaren bat egitea etxetik 
kanpo. Egun-pasa bat mendian, herri edo hiri bat ikustera 
joan... Ikasleekin familiaren garrantzia eta gurasoek duten 
funtsezko zeregina landuko dugu.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez azaltzen diren hitzak lantzea: mountain 
(mendia), Pope (Aita Santua), Church (Eliza), words (hitzak), 
history (historia), The early Christians led simple, happy lives 
(Lehen kristauak pozik eta xume bizi ziren). Horiei buruzko 
informazio gehiago izateko edo nola esaten diren jakiteko, 
sartu webgune honetan: 

http://www.wordreference.com/es/

7. unitatea. Jesusen jarraitzaileak
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Proposamen didaktikoa  47

Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.

TREBETASUNAK

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

ERANTZUNAK

JARDUERAK

 Finkatzeko

 Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA

OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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48  Proposamen didaktikoa

Trebetasunak Ebaluazio irizpideak

Amaren eredua balioestea.
a  Ea ezagutzen duen familian eta gizartean 

amak duen balioa.

Maria kristauen ama dela jakitea.
b  Ea ulertzen duen Maria kristauen ama 

izatearen esanahia.

Maria Jainkoaren ama dela zergatik esaten dugun ikastea.
c  Ea Mariak Jesusen ama izanik Jainkoarekin 

duen lotura zein den azaltzen badakien.

Maria Jesusen jarraitzailea izan zela jakitea.
d  Ea aipatzen dituen Mariak Jesusen jarraitzaile 

gisa jokatu zuen uneak.

Andre Mariaren izenak eta horren esanahia ikastea.
e  Ea badakien Andre Mariaren izenak hitzen 

esanahia.

Magnificat testu ebanjelikoa irakurtzea eta ezagutzea.
f  Ea Magnificat testuan kontatutako gertaerak 

azaltzen badakien.

Emakume izena duten Bibliako liburuak ezagutzea.
g  Ea identifikatzen dituen emakume izena duten 

Bibliako liburuak.

Kristauentzat Mariaren irudiak duen garrantzia gogoratzea.
h  Ea kristauentzat Mariaren irudiak zer garrantzi 

duen badakien.

Mariaekin lotutako hainbat tradizio ezagutzea, hala nola arrosarioa 
errezatzea.

i  Ea ezagutzen dituen arrosarioa eta harekin 
otoitz egiteko modua.

Zenbait pertsonen, zehazki ama direnen, dena emateko jarrerak 
ezagutzea eta baloratzea.

j  Ea inguruan dituen pertsonek dena ematea 
baloratzen duen.

TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Maria, kristauen eta Elizaren ama.

• Maria Jainkoaren ama.

• Jesusen jarraitzailea.

• Mariak Jesusengana iristeko bidea erakusten digu.

• Andre Mariaren izenen zentzua. 

• Mariaren kantua: Magnificat.

• Emakume izena duten liburu biblikoak.

• Arrosarioaren otoitza. 

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

8. unitatea. Maria du izena
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Proposamen didaktikoa  49

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA EKAINAMAIATZA

Gaitasunak Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea erlijioaren alorreko hiztegia hitz berriekin handitzen duen. b  e  f

Ea testu idatziak irakurtzen eta ulertzen dituen. c  d  f  g

Ea ingelesez hitz berriak ikasten dituen. Ea ingelesezko esaldi bat 
irakurtzen duen.

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea tokiak mapetan kokatzen ikasi duen. a  d  e

Ea badakizkien munduko hainbat herrialdetako errealitate sozialei 
buruzko datuak.

a  j

Ea ezagutzen duen kristautasunaren hedapenari buruzko mapa. b  e

Matematikarako gaitasuna Ea mapak interpretatzen badakien. b  e

Ea denboraren lerroa lantzen duen. d

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea hizkeraren erabilera bereizten duen une bakoitzean: arrosarioa 
errezatzean, Biblia irakurtzean, gelan hitz egitean...

d  i  j

Ea ateratzen duen testu bateko informazioa, ariketak egiteko. d  f

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea baloratzen duen amaren irudia eta gizartean duen garrantzia. a  j

Ea ezagutzen dituen munduko beste errealitate sozial batzuk. a  j

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea abestiak komunikatzeko bide gisa erabiltzen dituen. a  b

Ea ezagutzen dituen Mariarenganako debozioari buruzko erlijio 
tradizioak. Ea ezagutzen dituen Andre Mariaren izen nagusiak eta jaiak.

b  e

Ea ezagutzen dituen kostaldeko tradizio ezagunenak. b  e  h

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea ariketak egiteko estrategiak bilatzen dituen. c  d  h

Ea kontzeptuen mapak eta eskemak egiten dituen. d  e  f  g

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea ditugun mugez jabetzen den. a  j

Ea behar denean laguntza eskatzen duen. a  j

Ea bizi den tokiari esker beste batzuekin alderatuta bizitzan dituen 
alde onak baloratzen dituen.

a  j

Ea idazten duen Jainkoak beretzat zer esan nahi duen adierazteko 
esaldi bat.

c  f

 OINARRIZKO GAITASUNAK

18_55_Programaciones_101416_eus.indd   49 20/06/12   08:28



50  Proposamen didaktikoa

METODOLOGIA

Unitate honetan, ikasleentzako amaren irudiak duen 
garrantzia izango dugu abiapuntu. Amek munduko hainbat 
herrialdetan bizi dituzten errealitateak ere ezagutuko 
ditugu. Andre Mariaren izenen esanahia eta kristauentzako 
duten garrantzia gogoratuko ditugu, eta ondoren Mariak 
Jesusen ama eta jarraitzaile eta Jainkoaren eta Elizaren ama 
den aldetik dituen ezaugarriak lantzen jarraituko dugu. 
Jarraitu orrialde bakoitzean proposatutako iradokizun 
metodologikoei.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Egin amei egin dizkieten oparien edo eginiko gauza 
politen zerrenda. 

• Kokatu mapan testuak erreferentzia egiten dien 
herrialdeak eta bilatu horiei buruzko informazioa.

• Egin zerrenda bat gogoan dituzten Andre Mariaren 
izenekin. 

• Irakurri eta azaldu Jesus da Jauna kristau ikasbideak 
proposatutako aleak.

• Aukeratu Bibliaren atalean aipatutako emakume bat eta 
marraztu emakume hori, azpian esaldi bat gehituz. 
Esate baterako: Maria, «Gure ama eta Jesusen ama 
da»; Eba, «Lehen emakumea»…

• Bilatu bederatziurrenaren ospakizuna zer den jakiteko 
informazioa. Galdetu etxean edo parrokian.

 Zabaltzeko

• Idatzi amari egindako guztiagatik eskerrak emateko 
poema bat.

• Bilatu Andre Mariaren izenen argazkiak eta kokatu 
mapan.

• Gogoratu denen artean arrosarioa nola errezatzen den. 

• Egin Andre Mariaren jaien egutegi bat.

• Egin Mariaren bizitzari buruzko denboraren lerro bat.

• Irakurri Biblian azaltzen diren emakume ez hain 
ezagunei buruzko informazioa. Adibidez, Ruten istorioa, 
Maria Magdalenarena, Juditena...

• Mariaren otoitz horri «Magnificat» esaten zaiola azaldu, 
latinezko hasierako hitza hori duelako. Zatiren bat ere 
irakur daiteke.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskararekin, Bibliako kontakizunak irakurtzean, laburpenak 
egitean eta hitzen esanahia bilatzean.

Matematikarekin, denboraren lerroa lantzen baita.

Ingurunearen Ezaguerarekin, munduko emakumeek emakume 
eta ama izatea baldintza ezberdinetan bizi dutela lantzeko. 
Andre Mariaren inguruko tradizioak ere landuko ditugu.

Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, kantua ere landuko 
baitugu.

BALIOAK ETA JARRERAK

Laguntzeko,	besteei	dena	emateko,	fidel	izateko,	
samur	izateko,	eta	abarrerako	jarrerak...	Mariaren 
ereduari jarraituz.

Esker	ona:	Mariak esker onez abesten du Magnificat. Guk 
ere esker oneko izan behar dugu gure biziarengatik eta 
ditugun amengatik.

Errespetua eta balioa aitortzea Andre Mariarekin 
lotutako tradizioei.

IKT-EN ERABILERA

Webguneak

• http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/

• http://www.bibleforchildren.org/

• http://www.infancia-misionera.com/mayo.htm

• http://www.educadormarista.com/oracionmariana/
index.htm

FAMILIAKO EKINTZA

Izen berezia duen Andre Mariaren santutegiren bat bisitatu 
herrian, hirian, probintzian...

Modu berezian ospatu amaren eguna, amaren irudia 
lantzeko eta egiten duen lana aitortzeko ariketa bat eginez.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez azaltzen diren hitzak eta esaldia 
lantzea: help (laguntza), rosary (arrosarioa), community 
(komunitatea), prayer (otoitza), sea (itsasoa), God is great 
(Jainkoa handia da). Horiei buruzko informazio gehiago 
izateko edo nola esaten diren jakiteko, sartu webgune 
honetan: http://www.wordreference.com/es/

8. unitatea. Maria du izena
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Proposamen didaktikoa  51

Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.

TREBETASUNAK

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

ERANTZUNAK

JARDUERAK

 Finkatzeko

 Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA

OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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52  Proposamen didaktikoa

Trebetasunak Ebaluazio irizpideak

Talde bateko kide garenean sinbolo batzuek duten esanahia ulertzea.
a  Ea sinbologiak talde bateko kide izatearen 

adierazgarri gisa duen garrantziaz jabetzen den.

Pertsonentzako ospakizun uneek duten garrantzia balioestea.
b  Ea badakien jaiek, ospakizun ekintzak diren 

neurrian, zer nolako garrantzia duten.

Sakramentuak zer diren eta zein diren jakitea.
c  Ea sakramentuak aipatzen dituen eta badakien 

zer esan nahi duten.

Kristau sarbideko sakramentuen funtsezko edukia ikastea.
d  Ea kristau sarbideko sakramentuen funtsezko 

edukia azaltzen badakien.

Jesusen eta lehen kristauen bizitzako sakramentuei buruzko 
kontakizunak irakurtzea eta ezagutzea.

e  Ea aipatzen dituen sakramentuei erreferentzia 
egiten dioten Itun Berriko uneak.

Lehen kristauentzako sakramentuak ospatzea oso garrantzitsua zela 
jakitea.

f  Ea jabetzen den lehen kristauentzako 
sakramentuak ospatzeak zuen garrantziaz.

San Paulok berak sortutako kristauen komunitateetara gutun asko 
bidali zituela jakitea.

g  Ea Bibliako testuen artetik San Pauloren 
gutunak identifikatzen dituen.

Eliza kristauen sinboloei eta elementuei buruzko edukiak finkatzea.
h  Ea badakien zenbait sinbolo kristauren 

esanahia.

TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Sakramentua hitzaren esanahia.

• Sakramentuak Jainkoaren maitasunaren erakusle dira. 

• Kristau sarbideko sakramentuak: Bataioa, Sendotza 
eta Eukaristia.

• Bataioa: zentzua eta zati nagusiak.

• Sendotza: Mendekoste berria.

• Eukaristia: zentzua, garrantzia eta zati nagusiak.

• Sakramentuak Jesusen bizitzan.

• San Pauloren gutunak.

• Elizaren elementuak eta duten esanahia.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

9. unitatea. Sakramentuak: Jainkoaren
maitasun seinaleak
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Proposamen didaktikoa  53

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA EKAINAMAIATZA

Gaitasunak Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea erlijioaren alorreko hiztegia hitz berriekin handitzen duen. c  d  e  g

Ea ulertzen duen unitatearen edukiei dagokien lexikoa erabiliz 
idatzitako testu bat.

e  g

Ea Bibliako narrazio batetik ideia nagusiak ateratzen dituen. c  d  e  g

Ea ingelesez hitz berriak ikasten dituen. Ea ingelesezko esaldi bat 
irakurtzen duen.

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna Ea identifikatzen dituen kristauen tenpluetako elementuak. h

Matematikarako gaitasuna Ea ezagutzen dituen hainbat zenbaki erromatar. f  g

Ea denboraren lerroan gertaeren antolaketari begiratzen dion. e  f  g

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea hainbat sinbolo talde bati buruzko informazioa ematen duten 
elementu gisa hartzen dituen.

a  h

Ea laburtzen dituen unitatean landutako ideia nagusiak. c  d  e  g

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea baloratzen duen talde bateko kide izatearen garrantzia. a  b

Ea ulertzen duen talde bateko kide izatea adierazteko errituak 
erabiltzearen esanahia.

a  b  f

Ea aitortzen duen elizak kristauentzako topaketako eta ospakizuneko 
lekuak direla.

a  b  h

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea ezagutzen dituen elementu kulturalak diren hainbat erritu. b  h

Ea sakramentuak ezagutzen dituen Elizaren bizitza erakusten duten 
elementu gisa.

c  d  e  f

Ea identifikatzen dituen kristauen tenpluetako elementu artistikoak. h

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea beste pertsona batzuengan ikasteko ereduak ikusten dituen. f  g

Ea kontzeptuen mapak eta eskemak egiten dituen. c  d  e

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea ikusten duen beste pertsona batzuekin harremanak izatearen 
beharra.

a  b

 OINARRIZKO GAITASUNAK
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54  Proposamen didaktikoa

METODOLOGIA

Unitate didaktiko honetan, ikasleek hurbilekoa duten 
esperientzia batetik abiatuko gara sakramentuak Elizako 
elementu esanguratsu gisa lantzeko: kirol talde baten kide 
izatea. Pertsonak identifikatzen dituzten sinboloak ikusiko 
ditugu.

Laurak, koadernoaren bidez, errituen esanahia eta 
Bataioaren jatorria eta esanahia adieraziko dizkigu; baita 
Elizaren historiako gainerako sakramentuak ere.

Ondoren, kristau sarbideko sakramentuen esanahia eta 
edukiak landuko ditugu. Jarraitu orrialde bakoitzean 
proposatutako iradokizun metodologikoei.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Egin zerrenda bat taldean ospatzen diren une 
garrantzitsuekin.

• Irakurri eta azaldu Jesus da Jauna kristau ikasbideak 
proposatutako aleak.

• Azaldu zer den testuko bi sakramentuen 
garrantzitsuena.

• Egin zerrenda bat ezagutzen dituzten eliza ezberdinen 
elementu komunekin.

• Bilatu etxean gurutzeren bat. Eraman gelara eta erakutsi 
ikaskideei, azalpenak emanez.

 Zabaltzeko

• Bilatu pertsona taldeek eginiko gauza onei buruzko 
albisteak. 

• Gogoratu sakramentuak eta egin zerrenda bat.

• Idatzi lehen hamar zenbaki erromatarrak eta ondoan, 
gure sistema arabiarreko zenbaki baliokidea.

• Irakurri kristau sarbideko sakramentuen jatorria azaltzen 
duten kontakizunak. 

• Gogoratu beste sakramentu batzuk eta horiei buruzko 
informazioa. Bilatu horietakoren baten ospakizunaren 
argazkiak.

• Bilatu San Paulori eta haren historiari buruzko 
informazioa. Erakutsi mapa batean non zeuden San 
Paulok sortutako komunitateak eta nondik nora egin 
zituen bidaiak.

• Antolatu bisitaldi bat inguruko eliza batera eta 
identifikatu bertan landutako elementuak.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskararekin, kazetaritza testuak eta Bibliako kontakizunak 
irakurtzean eta laburpenak eta kontzeptuen mapak egitean. 
Hitzen esanahia bilatzean ere bai.

Matematikarekin, zenbaki erromatarrak, denboraren lerroa 
eta Bibliaren zatiak lantzen baitira. 

Ingurunearen Ezaguerarekin: mapen bidez. 

Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, kantua ere landuko 
baitugu. Kristauen tenpluetako elementu artistikoak 
gogoratuko ditugu.

Gorputz Hezkuntzarekin: hainbat kiroletan taldeak duen 
garrantzia lantzen baita.

BALIOAK ETA JARRERAK

Talde	bateko	kide	izatea, talde lana baloratuz.

Ospakizunak:	ospakizunak pertsonentzako une 
garrantzitsuak direla jakitea. 

Konpromisoa:	talde bateko kide izateko konpromisoa 
hartzen dugunean, gizartearentzako onurak eskura 
ditzakegu.

IKT-EN ERABILERA

Webguneak

• http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/

• http://www.bibleforchildren.org/

• http://www.youtube.com/watch?v=l25tZvjInmA

FAMILIAKO EKINTZA

Hainbat une ospatzeak duen garrantziaz hausnartzea eta 
familiako bizipen esanguratsuak gogoratzea. Irakurri 
Jesusek maitasunari buruz emandako mezuari erreferentzia 
egiten dioten ebanjelioko testuak.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez azaltzen diren hitzak eta esaldia 
lantzea: group (taldea), sacraments (sakramentuak), 
moments (uneak), energy (energia), feelings 
(sentimenduak), Jesus has dinner with his disciples (Jesusek 
ikasleekin afaldu zuen). Horiei buruzko informazio gehiago 
izateko edo nola esaten diren jakiteko, sartu webgune 
honetan: http://www.wordreference.com/es/

9. unitatea. Sakramentuak: Jainkoaren maitasun seinaleak
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Proposamen didaktikoa  55

9. unitatea. Sakramentuak: Jainkoaren maitasun seinaleak

Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.

TREBETASUNAK

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

ERANTZUNAK

JARDUERAK

 Finkatzeko

 Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA

OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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