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1. unitatea. Jainko bakar bat
TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Trebetasunak

Ebaluazio irizpideak

Judaismoaren, kristautasunaren eta islamaren jatorria
Abrahamengan dagoela ikastea.

a Ea erlijio abrahamikoak zer diren azaltzen badakien.

Erlijio monoteista izateak zer esan nahi duen jakitea.

b Ea badakien esaten erlijio monoteistak Jainko
bakarrean sinesten dutenak direla eta beste batzuek
hainbat jainkotan sinesten dutela.

Landutako hiru erlijioen jatorria eta haien sortzailea
ezagutzea.

c Ea hiru erlijioen sortzaileen izenak badakizkien eta ea
erlijio horiek nola sortu ziren modu errazean azaltzen
badakien.

Landutako hiru erlijioetako testu sakratuak ezagutzea.

d Ea landutako erlijio bakoitzeko testu sakratu nagusiak
izendatzen badakien.

Landutako hiru erlijioetako bakoitzeko tenplu mota
ezagutzea.

e Ea badakien landutako hiru erlijioetako bakoitzeko
tenpluek zer izen duten.

Landutako hiru erlijioetako jai nagusiak ezagutzea.

f Ea izendatzen duen landutako hiru erlijioetako
bakoitzeko jai garrantzitsu baten izena eta
bakoitzaren ezaugarri bat.

Gainerako edukiekin lotutako Bibliako testu batekin lan
egiteko gai izatea.

g Ea badakien Bibliako aipuak aurkitzen unitatearekin
lotutako Bibliako testu bat irakurtzeko eta ea lotzen
duen irakurritakoa unitatean ikasitakoarekin.

Denboraren lerroan landutako erlijioen sortzaileak kokatzen
jakitea.

h Ea badakien erlijio horien sortzaileak denbora lerro
batean kokatzen. Izenak bakarrik osatu beharko ditu.

Erlijio aniztasuna eta horien jarraitzaileak baloratzea eta
errespetatzea.

i Ea aberastasun gisa hartzen dituen erlijioen eta horien
jarraitzaileen aniztasuna.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK
• Erlijio monoteistak: judaismoa, kristautasuna eta
islama.

• Islamaren jatorria, liburu sakratuak, tenpluak eta
jaiak.

• Abraham, hiru erlijioetan dagoen pertsonaia.

• Hiru erlijioetako testu sakratuetan azaltzen diren
elementuak eta pertsonaiak.

• Judaismoaren jatorria, liburu sakratuak, tenpluak eta
jaiak.
• Kristautasunaren jatorria, liburu sakratuak, tenpluak
eta jaiak.
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• Hiru erlijioen sinboloak.
• Erlijio aniztasuna munduan.

IRAILA

URRIA

AZAROA

ABENDUA

URTARRILA

OTSAILA

MARTXOA

APIRILA

MAIATZA

EKAINA

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasunak
Hizkuntza komunikaziorako
gaitasuna

Ebaluazio adierazleak
Ea irakurtzen, idazten, interpretatzen eta egiten dituen idatzitako eta
kontatutako testu baten gainean proposatutako jarduerak.
Ea entzuten dien irakasleari eta gelakideei.
Ea bere ideia propioak ahoz eta idatziz adierazten dituen.

EI
a b c d

a b C

Ea ikasten dituen unitate honetan dauden ingeleseko hitzak eta esaldiak.

Informazioa tratatzeko eta
teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna

Gizarterako eta
herritartasunerako gaitasuna

Giza eta arte kulturarako
gaitasuna

Ikasten ikasteko gaitasuna

Ea jabetzen den erlijioentzako sakratuak diren testuak badirela.

d

Ea informazioa lortzen duen entzundako istorioetatik.

a

Ea badakien testuan dagoen informazioa lantzen, irakurmen ariketen
bidez.

a

Ea jasotako informazioa erabiltzen duen ideiak Bibliako testuekin lotzeko.

g

Ea ikasten duen hitz egiten, taldean adostasun batera iristeko.

i

Ea errespetatzen dituen erlijioen eta horien jarraitzaileen aniztasuna.

i

Ea ikasten duen gizarte askotarikoa eta kultura artekoa errespetatzen.

i

Ea ezagutzen dituen ikasitako erlijio monoteisten adierazpen
kulturalak.

f

Ea ezagutzen dituen kultura unibertsalarekin lotutako pertsonaiak:
Abraham.

a

Ea ateratzen dituen beste pertsona batzuek kontatutako istorioen
ondorioak.

g

Ea lortzen duen testu bateko informazioa, jarduerak egiteko.

a b

Ea gertaerak denboran kokatzen dituen emandako arauekin.

a

Ea egiten dituen unitateko edukiei buruzko kontzeptuen mapak eta
eskemak.
Ea Bibliako testuak bilatzen dituen aipu batetik abiatuta.
Norberaren autonomiarako
eta ekimenerako gaitasuna

e

Ea adierazten dituen sentimenduak, ideiak eta jakintzak.

a b c d
e

f
g
i
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1. unitatea. Jainko bakar bat
Metodologia

Diziplinartekotasuna

Unitate honetan kontzeptu berriak aurkeztuko dizkiegu
ikasleei: monoteismoa, erlijioak, testu sakratuak, jai
erlijiosoak... Horregatik, unitatea ikerlan gisa har dezakegu.
Ikasleek kontzeptu berriak ikasi ahala idatzi eta haien
lexikoan sar ditzakete. Abraham da abiapuntua, eta haren
bidez, hiru erlijioen arteko lotura ezarriko dugu.

Euskara ikasgaiarekin, irakurketa eta irakurmena lantzen
baitira.

Ideia ona litzateke unitate hau proiektuka lantzea, horrela,
erlijio bakoitzari buruz ikertu beharreko gaiak taldetan
banatzeko.
Jarraitu proposatutako iradokizun metodologikoei.

Aniztasunaren trataera
Finkatzeko
• Hitz egin inguruko beste erlijio batzuei buruz.
• Gogoratu Abrahamen historiari buruz ikasleek dakitena.
• Egin orrialde bikoitzaren eskema bat.
• Saiatu kontakizunaren ideia nagusia hiru esalditan
laburtzen.
• Idatzi erlijio monoteisten hiru sortzaileen izenak eta
azaldu horiei buruz zer dakiten.

Matematikarekin, denboraren lerroa lantzen baita.
Ingurunearen Ezaguerarekin, naturaren zaintza, beste kultura
batzuekiko harremana, aniztasunarekiko begirunea, nortasuna
errituetan adieraztea, ohiturak, eta abar lantzen baitira.
Arte Hezkuntza: Musikarekin, unitatean proposatutako
abestia lantzen baita; eta Plastikarekin, testuetan
adierazitako ideiak marrazki bidez adierazten baitira.

Balioak eta jarrerak
Besteekiko errespetua: begirunea eta tolerantzia
sustatzen dituen bizimodua landuko dugu.
Sormena eta irakurketarekiko zaletasuna: mundua
ezagutzen laguntzen diguten kontakizunak eta narrazioak
irakurrita eta entzunda.
Beste erlijio eta kultura batzuekiko tolerantzia:
ohiturak, jaiak eta liburu sakratuak ezagututa.

IKT-en erabilera
Webguneak

Zabaltzeko

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

• Egin zerrenda bat beste kultura eta erlijio batzuk
ezagutzea eta errespetatzea ona dela esateko
arrazoiekin.

• http://www.bibleforchildren.org/

• Bilatu etxean hiru erlijioei buruzko informazioa:
sinboloak, ospakizunak, irudiak, testuak, jaiak... Sortu
erlijio monoteisten txoko bat.

• http://www.cucurrucu.com/religiones-del-mundo/
index.html

Familiako ekintza

• Bilatu informazioa musulmanek Ramadan garaian jaten
dituzten ohiko jakiei buruz.

Lagundu landutako erlijioei buruzko informazio erabilgarria
eta erabilerraza bilatzen. Egin bisita tenplu erlijiosoren
batera.

• Bilatu kontakizunaren jatorrizko testua Biblian eta
irakurri eskolan. Ezberdintasunei errepara diezaiekegu.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

• Bilatu Abraham, Mahoma eta Jesusen bizitzen gutxi
gorabeherako datak. Egin denbora lerro bat eta jarri
pertsonaia bakoitza bere tokian.
• Irakurri Ismaelen istorioa eta azaldu zergatik den
musulmanentzako garrantzitsua.
• Sortu zerbait identifikatuko duen sinbolo bat.
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Unitatean ingelesez azaltzen diren hitzak lantzea:
population (populazioa), blessing (bedeinkapena), Antiquity
(Antzina), Muslims (musulmanak), symbol (sinboloa),
Quickly, make some bread (Azkar, egin ogi pixka bat).
Horiei buruzko informazio gehiago izateko edo nola esaten
diren jakiteko, sartu webgune honetan:			
http://www.wordreference.com/es/

Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.
TREBETASUNAK
IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK
ERANTZUNAK
JARDUERAK
Finkatzeko
Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA
OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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2. unitatea. Jainko salbatzaile bat
TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Trebetasunak

Ebaluazio irizpideak

Elkartasunezko jarrerak baloratzen ikastea.

a Ea jabetzen den elkartasunezko jarrera
izatearen garrantziaz.

Jainkoak pertsonekin eginiko itun nagusiak eta horien esanahia
ezagutzea.

b Ea izendatzen eta ezagutzen dituen Jainkoak
pertsonekin egindako itun nagusiak.

Jainkoa pertsonak zaindu eta laguntzen dituen Aita Ona dela ikastea.

c Ea badakien Jainkoa Aita on bat dela eta
pertsonei lagun egiten diela.

Profetak garrantzitsuak zergatik diren eta profeta batzuen izenak
jakitea.

d Ea ezagutzen dituen profeta batzuk eta haien
misioa.

Jesus Jainkoak gizakiekin eginiko behin betiko Ituna dela jakitea.

e Ea ezagutzen duen Jesus behin betiko Ituna
izatearen esanahia.

Bibliako eta bertako istorioetako pertsonaia berri batzuk ezagutzea.

f Ea azaltzen badakien Bibliako pertsonaia berri
batzuei buruzko edukiak.

Liburu profetikoen ezaugarri batzuk ezagutzea.

g Ea izendatzen dituen liburu profetikoen
ezaugarri batzuk.

Misiolariek eginiko lanak baloratzea.

h Ea ezagutzen eta baloratzen duen misiolariek
egiten duten lanaren garrantzia.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK
• Salbatzen duen Jainko bat.
• Salbamena kristauentzat.
• Jainkoaren itunak pertsonekin: Noe, Abraham,

Moises.
• Jainkoak juduen herrian patriarken eta Moisesen

bidez egindako ekintza salbatzailea.
• Salbamenaren Historiako profetak.
• Jesus da behin betiko Ituna.
• Liburu profetikoak Biblian.
• Misiolariak, gaurko profetak.
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IRAILA

URRIA

AZAROA

ABENDUA

URTARRILA

OTSAILA

MARTXOA

APIRILA

MAIATZA

EKAINA

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasunak
Hizkuntza komunikaziorako
gaitasuna

Ebaluazio adierazleak
Ea gai bati buruz hitz egiteko eta iritziak eztabaidatzeko gai den.
Ea irakurtzen eta ulertzen duen unitatearen edukiei dagokien lexikoa
erabiliz idatzitako testu bat.
Ea pertsonaia bati buruzko istorioa kontatzen badakien.

EI
a

f

h

b c d e
f g
b d

f

Ea ingelesez hitz berriak ikasten dituen. Ea ingelesezko esaldi bat
irakurtzen duen.
Zientzia, teknologia eta
osasun kulturarako gaitasuna

Ea ezagutzen duen pertsonei zuzenean mesede egiten dien lanbiderik.

a h

Ea ezagutzen dituen herrialdeen arteko ezberdintasunak.

a h

Matematikarako gaitasuna

Ea denboraren lerroan azaltzen diren gertaeren ordena ulertzen duen
datei erreparatuta.

Informazioa tratatzeko eta
teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna

Ea ikasten duen kazetaritzako albisteetatik abiatuta.

Gizarterako eta
herritartasunerako gaitasuna

Ea baloratzen dituen misiolarien lana eta dedikazioa.

Ea laburtzen dituen unitatean landutako ideia nagusiak.

Ea profetetan injustiziak salatzen dituzten pertsonak ikusten dituen.

Giza eta arte kulturarako
gaitasuna

a h
e

f

g

a h
d g h
a h

Ea marrazkien bidez albistea eta gertaerak adierazten badakien.

f

Ea kontzeptuen mapak eta eskemak egiten dituen.
Ea testu batetik abiatuta ariketak egiten dituen.

Norberaren autonomiarako
eta ekimenerako gaitasuna

f

Ea baloratzen duen pertsonen elkarlanerako jarrera.

Ea ezagutzen dituen hainbat tradiziotako antzinako istorioak.
Ikasten ikasteko gaitasuna

b d

h

b d

f

b d
b d

f

Ea Biblian informazioa bilatzen duen.

f

Ea beste pertsona batzuen esperientzietatik jarrera onak izaten ikasten
duen.

a h

Ea etorkizun profesionalaz jabetzen hasten den.

a h

Ea baloratzen dituen bizitzako alde onak.
Ea elkartasunezko jarrerak eta ekintzak bere egiten dituen.

g

g

a
a h
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2. unitatea. Jainko salbatzaile bat
Metodologia

Diziplinartekotasuna

Unitate honetan, Jainkoak pertsonekin eginiko Itunaren
istorioa landuko dugu Jainkoaren eta hainbat pertsonaren
arteko topaketetatik abiatuta. Jainkoarekin topo egin izanak
sortutako jarrerak ere aztertuko ditugu. Ikasleei ulertzen
laguntzeko, elkartasunez eta batzuetan altruismoz, haien
bizitza besteen alde ematen dutela dakiten pertsonetatik
abiatuko gara, laguntza behar duten beste pertsona batzuei
laguntzeko. Horrela, ikasleengan ere elkartasunezko jarrerak
sustatzen saiatuko gara. Jarraitu orrialde bakoitzean
proposatutako iradokizun metodologikoei.

Euskara ikasgaiarekin, irakurketa, irakurmena eta
elkarrizketa sustatzen baitira.

Aniztasunaren trataera

Besteen alde dena ematearen balioa: mundua
hobetzeko besteekin konpromisoa hartzea dakarren
bizitzeko modua lantzea.

Finkatzeko
• Idatzi koadernoan Lauraren mezutik abiatuta sortutako
goiburuak.
• Hitz egin pertsona batzuen lanari esker amaiera ona
izan duten arrisku egoerei buruz.
• Bilatu hiztegian misiolari eta salbamen hitzen
esanahiak.
• Identifikatu misiolariek eta borondatezko beste
langileek garapen bidean dauden herrialdeetan egiten
dituzten lanak.
• Idatzi Noeren istorioari buruz dakitena.
• Irakurri eta azaldu Jesus da Jauna kristau ikasbideko
proposatutako aleak.
• Bilatu informazioa unitateko testuan aurkeztutako lanak
egiten ari diren tokiari buruz.
Zabaltzeko
• Bilatu informazioa ezagutzen dituzten misiolari batzuek
egiten duten lanari buruz.
• Bilatu informazioa ostadarrari buruz eta marraztu.
• Gogoratu eta idatzi Aginduak.
• Bilatu Biblian itunak azaltzen diren liburuak (Hasiera,
Irteera, Ebanjelioak).
• Aipatu profeta garrantzitsuren baten istorioa.
• Ahal izanez gero, gonbidatu misiolari edo langile
boluntarioren bat gelara bizi izandako esperientzia
azaltzera.
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Matematikarekin, denboraren lerroa lantzen baita.
Inguruaren Ezaguerarekin, ostadarra eta beste fenomeno
natural batzuk lantzen baitira, baita pertsonen
segurtasunarekin eta herrialde txiroen errealitatearekin
lotutako lanbideak ere.

Balioak eta jarrerak

Sormena eta irakurtzeko zaletasuna: mundua ezagutzen
laguntzen diguten kontakizunak eta narrazioak irakurrita
eta entzunda.

IKT-en erabilera
Webguneak
http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/
http://www.bibleforchildren.org/
http://www.sed-ongd.org/spip/
http://www.aulased.org/

Familiako ekintza
Hitz egin etxean behartsuenekiko konpromisoari buruz.
GKE edo elkarteren bati laguntzen ote diogun, kuotaren
bat ordaintzen ote dugun edo ez.... Azaldu zergatik egiten
dugun hori. Ez badugu egiten, aztertu familia gisa
konpromisoa hartzen ditugun proposamenak.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)
Unitatean ingelesez azaltzen diren hitzak lantzea: danger
(arriskua), rainbow (ostadarra), holy (sakratua), tenderness
(samurtasuna), prophets (profetak), God saves him
(Jainkoak salbatu egin zuen). Horiei buruzko informazio
gehiago izateko edo nola esaten diren jakiteko, sartu
webgune honetan: http://www.wordreference.com/es/

Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.
TREBETASUNAK
IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK
ERANTZUNAK
JARDUERAK
Finkatzeko
Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA
OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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3. unitatea. Gizon eginiko Jainko bat

TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Trebetasunak

Ebaluazio irizpideak

Kristauentzat Eguberriek eta Abendualdiak duten esanahia
gogoratzea.

a Ea badakien kristauentzat Eguberriek duten
esanahia.

Eguberrietako tradizio batzuen jatorria ezagutzea.

b Ea ezagutzen duen Eguberrietako tradizio
batzuen jatorria.

Ikastea Jainkoa, maitasunagatik, gizon egin zela gu salbatzeko.

c Ea ulertzen duen Jesusen jaiotzak
Salbamenaren Historian duen zentzua.

Jesus benetako Jainko eta benetako gizon dela jakitea.

d Ea ezagutzen duen Jesusen Jainko eta gizon
izaeraren errealitatea.

Bibliaren jatorrizko bertsioa zein hizkuntzatan idatzita dagoen jakitea
eta horri buruz hausnartzea.

e Ea badakien Bibliaren jatorrizko bertsioa
hainbat hizkuntzatan idatzita dagoela eta
horren zergatia.

Jesusi ebanjelioetan emandako izen bereziak jakitea.

f Ea izendatzen dituen ebanjelioetan azaltzen
diren Jesusen izenak.

Kristauok Eguberrietan egiten ditugun elkartasunezko ekintzak
gogoratzea.

g Ea identifikatzen dituen kristauok Eguberrietan
egiten ditugun elkartasunezko ekintzak.

Eguberrien inguruko tradizioak ezagutzea.

h Ea ezagutzen eta izendatzen dituen
Eguberrietako tradizioak.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK
• Jesus Jainkoaren semearen jaiotza.

• Abendualdiaren eta Eguberrien ospakizuna.

• Jainkoak pertsonei eginiko salbamen promesa Jesu

• Eguberrietako tradizioak: zuhaitza, jaiotza, Gabon

Kristorekin bete zen.

kantak, opariak, gozokiak.

• Gizon eginiko Jainkoa.

• Jesus, Mesias eta Emmanuel izenen esanahiak.

• Benetako Jainko eta benetako gizon.

• Biblia idazteko erabilitako hizkuntzak.

• Jainkoa jende behartsuen eta xumeen artean jaio zen.
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IRAILA

URRIA

AZAROA

ABENDUA

URTARRILA

OTSAILA

MARTXOA

APIRILA

MAIATZA

EKAINA

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasunak
Hizkuntza komunikaziorako
gaitasuna

Ebaluazio adierazleak
Ea erlijio arloko hiztegia hedatu duen. Ea badakizkien beste hizkuntza
batzuen izenak.

EI
b e

f

Ea sentimenduak, ideiak eta jakintzak adierazten dituen.
Ea alderatzen dituen gertaera bera kontatzen duten bi testu.

e

f

Ea ingelesez hitz berriak ikasten dituen. Ea ingelesezko esaldi bat
irakurtzen duen.
Zientzia, teknologia eta
osasun kulturarako gaitasuna

Ea ulertzen dituen gizartean dauden egoera gogorrak eta egoera
horiek ekiditeko laguntza emateko aukerak.
Ea herrialdeak eta toki geografikoak mapan kokatzen ikasten duen.

Matematikarako gaitasuna

b e

Ea gogoratzen dituen Jesus jaio zen tokiari buruzko datuak.

c

Ea ezagutzen dituen zenbaki erromatarrak.

b

Ea ulertzen duen denboraren lerroko gertaeren ordena.
Informazioa tratatzeko eta
teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna

a g h

Ea ateratzen duen testu bateko informazioa, ariketak egiteko.
Ea baloratzen duen tradizioen garrantzia.

c

c d e

Ea abestiak komunikatzeko bide gisa erabiltzen dituen.

g
a g h

Ea ezagutzen dituen beste herrialde batzuetako tradizio batzuk eta
horien jatorria.
Ea jabetzen den Eguberrietako ospakizunen zentzuaz.
Ikasten ikasteko gaitasuna

Norberaren autonomiarako
eta ekimenerako gaitasuna

Ea elkartasunaren kontzeptuan sakontzen duen.

f

a b h

Ea baloratzen duen kristauek behartsuekin duten konpromisoa.
Giza eta arte kulturarako
gaitasuna

e

b
a

c
g

Ea ariketak behar bezala egiteko estrategiak bilatzen dituen.

c d e

f

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

c d e

f

Ea ongizatearen egoera pertsonala baloratzen ikasten duen.

g

Ea sortzen zaizkion beste pertsonei laguntzeko jarrerak.

g

Ea jabetzen den tradizioetan parte hartzearen eta horiei jarraipena
ematearen garrantziaz.

a g h
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3. unitatea. Gizon eginiko Jainko bat
Metodologia
Unitate honetan, berriro landuko ditugu Eguberrietako
ospakizunei eta kristauentzat duten garrantziari buruzko
eduki garrantzitsuak. Batetik, Jesusen jaiotzak
Salbamenaren Historian Jainko eta gizon gisa duen zentzua
gogoratuko dugu. Ospakizun honek kristauentzat duen
zentzua eta garrantzia sakonduko ditugu. Tradizioen
garrantzia eta horietako batzuen jatorria ere ikusiko dugu.
Eguberrietan indartzen den elkartasuna landuko dugu
hainbat kanpainaren bidez. Jarraitu orrialde bakoitzean
proposatutako iradokizun metodologikoei.

Diziplinartekotasuna
Euskara ikasgaiarekin, irakurketa sustatzea eta irakurmena
lantzen baitira. Biblia idazteko erabilitako hizkuntzak ere
landuko ditugu.
Matematikarekin, denboraren lerroa lantzen baita.
Ingurunearen Ezaguerarekin: Eguberritako tradizioak
lantzen baitira.
Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, kantua ere landuko
baitugu.

Balioak eta jarrerak
Aniztasunaren trataera
Finkatzeko
• Idatzi testu bat norberaren egoera baloratzeko, askotan
beste batzuekin alderatuta pribilegiatua izaten baita.
• Idatzi kristauok garai honetan zer ospatzen dugun.
• Seinalatu abenduko egutegian Eguberrietako egun
esanguratsuenak.
• Bilatu Eguberrietan ospatzen diren beste tradizio bitxi
batzuei buruzko informazioa.
• Irakurri eta azaldu Jesus da Jauna kristau ikasbideko
proposatutako aleak.
• Idatzi arbelean Jesus berezia dela pentsarazten diguten
kontakizuneko gauzak.
• Aipatu testuan Jesus izendatzeko erabiltzen diren hiru
moduak: Salbatzailea, Mesias eta Jauna.
Zabaltzeko
• Bilatu Eguberriak hitza beste hizkuntza batzuetan eta
egin kartelak gela apaintzeko.
• Irakurri Biblian Jesusen jaiotzaren kontakizuna.
• Bilatu Jesusen jaiotzari buruzko ilustrazioak (ipuinetan
eta biblietan) eta erreparatu antzekotasunei eta
ezberdintasunei. Egin ondoren bakoitzak bere
ilustrazioa.
• Bildu informazioa gure parrokian kilo kanpainako
elikagaiak jasotzen dituen pertsona kopuruari buruz.
• Egin antzezlan txiki bat Jesusen jaiotza antzezteko.
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Ospatzearen balioa: gertaera garrantzitsuak ospatzearen
garrantzia landuko dugu.
Partekatzea, bote kanpainaren aurkezpenarekin.
Elkartasuna; izan ere, pertsona batzuek denbora besteak
zoriontsu egiteari eskaintzen diote.

IKT-en erabilera
Webguneak
• http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/
• http://www.bibleforchildren.org/
• http://www.cucurrucu.com/campaa-del-kilo/index.
html

Familiako ekintza
Unitate honetan, Eguberriak zentzu osoarekin ospatzea da
proposamena. Horretarako, jarri jaiotza familian, apaindu
etxea, egin maite ditugunentzako zorion txartelak eta egin
elkartasunezko keinu bat seme-alabekin. Jaiotzako
haurtxoaren aurrean otoitz labur bat egin dezakegu
Jainkoari familiagatik eta dugun eta garen guztiagatik
eskerrak emateko.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)
Unitatean ingelesez azaltzen diren hitzak lantzea: food
(elikagaiak), Christmas carols (Gabon kantak), birth
(jaiotza), special (berezia), celebration (ospakizuna), Don’t
be afraid (Ez beldurtu). Horiei buruzko informazio gehiago
izateko edo nola esaten diren jakiteko, sartu webgune
honetan: http://www.wordreference.com/es/

Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.
TREBETASUNAK
IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK
ERANTZUNAK
JARDUERAK
Finkatzeko
Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA
OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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4. unitatea. Jesusek Jainkoaren Erreinua
zabaltzen du
TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Trebetasunak

Ebaluazio irizpideak

Mirariaren kontzeptua gertaera harrigarri gisa aurkeztea.

a Ea badakien mirari hitzaren esanahia.

Ebanjelioetan kontatutako mirari batzuk gogoratzea eta Bibliako
testu batzuen metaforazko edukia lantzea.

b Ea identifikatzen dituen ebanjelioetan
kontatutako mirari batzuk eta haien esanahia
ezagutzen duen.

Jesusek iragarritako Jainkoaren Erreinua nolakoa den ikastea.

c Ea badakien Jesusek iragarritako Jainkoaren
Erreinuaren esanahia.

Jesusek Erreinua hitzen eta keinuen bidez iragarri zuela jakitea.

d Ea badakien Jesusek Jainkoaren Erreinua nola
iragarri zuen.

Parabolak eta Zoriontasunak ezagutzea.

e Ea parabolak eta Zoriontasunak bereizten
badakien.

Partekatzearen eta Jesusen ikasgaien garrantzia baloratzea.

f Ea badakien Jesusen ikasgaien mezua.

Ebanjelio sinoptikoak ezagutzea.

g Ea identifikatzen dituen ebanjelio sinoptikoak
eta horien esanahia.

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

h Ea ikasten duen Jesusen jarraitzaile izateko
besteen alde dena emateak duen garrantzia.

Jesusek eginiko mirariak irudikatzen dituzten pintura lan batzuk
ezagutzea.

i Ea identifikatzen dituen Jesusen mirariak
irudikatzen dituzten pintura lanak.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK
• Jesusek Jainkoaren Erreinua nolakoa den erakusten

digu.
• Jesusek keinuen eta hitzen bidez erakusten du Erreinua.
• Parabolak, Zoriontasunak eta Gure Aita.
• Jesusen mirariak.
• Jesusen bizitzaren esanahia, besteei dena emateari eta

pertsona guztiekin konpromisoa hartzeari dagokionez.
• Ebanjelio sinoptikoak.
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IRAILA

URRIA

AZAROA

ABENDUA

URTARRILA

OTSAILA

MARTXOA

APIRILA

MAIATZA

EKAINA

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasunak
Hizkuntza
komunikaziorako
gaitasuna

Ebaluazio adierazleak

EI

Ea badakien gertatutako zerbaiti buruzko iritzia ematen.

a b c

Ea badakizkien hitz berri batzuk eta horien esanahia.

a b e
f g

Ea alderatzen dituen eduki komuna duten Bibliako testu ezberdinak.

e g

Ea ingelesez hitz berriak ikasten dituen. Ea ingelesezko esaldi bat
irakurtzen duen.
Zientzia, teknologia eta
osasun kulturarako
gaitasuna

Ea ulertzen duen munduan gero eta laburragoak direla distantziak
komunikatzeko garaian.
Ea ezagutzen duen fenomeno natural batzuen jatorria.
Ea denboraren lerroan gertaeren antolaketari begiratzen dion.

a
a b
b c

Ea ezagutzen dituen Bibliako gaiei buruzko hainbat garaitako koadroak.
Matematikarako gaitasuna

Ea ezagutzen eta elkarrekin lotzen dituen data historiko batzuk.

Informazioa tratatzeko eta
teknologia digitala
erabiltzeko gaitasuna

Ea ariketak egiteko Internetetik informazioa eskuratzen duen.

Gizarterako eta
herritartasunerako
gaitasuna

Giza eta arte kulturarako
gaitasuna

Ea hizkuntza elementuetatik informazioa ateratzen duen; esaterako,
metaforetatik.

i
b c

b c

e

Ea baloratzen duen gizarteak informazioa jasotzeko duen beharra.

a

Ea behar egoerak ezagutzen dituen eta egoera horiek hobetzeko
laguntzen duen.

h

Ea baloratzen duen mundua Jainkoaren Erreinua dela dion kristauen
mezua.

c d

Ea baloratzen duen partekatzearen garrantzia.

f

Ea ezagutzen dituen Jesusen mezuaren funtsezko hitzak.

Ea positibotzat hartzen duen egindako ekintzetan inplikatzea.
Ea erabiltzen duen kontzeptuen mapa laburpenak egiteko metodo gisa.

Norberaren
autonomiarako eta
ekimenerako gaitasuna

f

a h
f

h

c d e

Ea ezagutzen dituen gertaera bera islatzen duten koadroak.
Ikasten ikasteko gaitasuna

f

f

i
a h
b c d

Ea ulertzen duen inplikatuz gero besteei lagun diezaiekegula.

c h

Ea eskuzabaltasuna eta elkartasuna sustatu beharreko balio gisa hartzen
dituen.

f

f

h
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4. unitatea. Jesusek Jainkoaren Erreinua zabaltzen du
Metodologia

Diziplinartekotasuna

Jesusen mezuari buruzko unitate hau lantzeko, mirariaren
kontzeptutik abiatuko gara. Gaur egungo albisteetan a
priori mirariak diruditen gertaerak azaltzen direla, baina
ondoren azalpen logikoak eta fisikoak aurki daitezkeela
ikusiko dugu. Kontzeptu horretatik abiatuta, Jesusek bere
garaiko pertsonei Jainkoaren Erreinuari buruzko mezua
iragartzeko erabilitako baliabideak ezagutuko ditugu eta
aurreko urteetan landutako Jesusen ikasgaien funtsezko
edukia ere gogoratuko dugu. Lan horri esker, ebanjelioen
alderdi formalak gehiago sakonduko ditugu. Jarraitu
orrialde bakoitzean proposatutako iradokizun
metodologikoei.

Euskara ikasgaiarekin, irakurketa sustatzea eta irakurmena
lantzen baitira. Horrez gain, hitz berriak ere ikasiko ditugu.

Aniztasunaren trataera
Finkatzeko
• Eraman gelara gertaera harrigarriei buruzko albisteak.
• Irakurri Jn 6,16-21 Bibliako testua eta gogoratu eta
aipatu Jesusek zer irakatsi nahi digun horien bidez.
• Irakurri eta azaldu Jesus da Jauna kristau ikasbideko
proposatutako aleak.
• Idatzi hiru ebanjelio sinoptikoen izena eta azaldu
zergatik diren ebanjelio sinoptikoak.
• Hedatu aurkeztutako pintura lanei eta horien egileei
buruzko informazioa.
• Bilatu Zoriontasunak azaltzen diren Bibliako testua
proposatutako ariketak egiteko.
Zabaltzeko
• Idatzi mirari hitzaren definizio pertsonal bat.
• Egin azken urteotako hondamendi naturalen zerrenda
bat. Hitz egin horietan egondako itxaropen egoerei
buruz.
• Bilatu metaforak dituzten Bibliako beste testu batzuk
eta, besteak beste, saiatu zer kontatu nahi duten
jakiten.
• Bilatu Biblian Zoriontasunak eta irakurri eta azaldu ikasleei.
• Bilatu Jesusen mirariak artegintzan eta hitz egin horiei
buruz.
• Bilatu munduaren eta justiziaren alde lan egiten duten
elkarteen eta GKEen webguneak.
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Matematikarekin, denboraren lerroa lantzen baita.
Ingurunearen Ezaguerarekin: erlijioak artean dituen
adierazpenak lantzen baitira.
Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, kantua ere landuko
baitugu.

Balioak eta jarrerak
Partekatzea: balio hori unitate osoan landuko dugu eta,
bereziki, ogiei eta arrainei buruzko kontakizunean.
Sorpresa eta miresmena Jesusen mirarien aurrean.
Errukia beste pertsona batzuen egoeren aurrean
hunkitzeko eta laguntzeko konpromisorako gaitasun gisa.

IKT-en erabilera
Webguneak
• http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/
• http://www.bibleforchildren.org/
• http://www.mochilapastoral.es/

Familiako ekintza
Joan inguruko museo edo tenplu batera Jesusen bizitzako
uneak islatzen dituzten artelanak ikustera. Irakurri
Ebanjelioko kontakizuna bisita egin aurretik.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)
Unitatean ingelesez azaltzen diren hitzak lantzea:
monastery (monasterioa), evil (gaizkia),
selfishness (egoismoa), miracle (miraria), painters
(pintoreak), Jesus climbed the mountain and sat down
with his disciples (Jesus mendira igo eta han eseri zen
ikasleekin). Horiei buruzko informazio gehiago izateko edo
nola esaten diren jakiteko, sartu webgune honetan:
http://www.wordreference.com/es/

Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.
TREBETASUNAK
IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK
ERANTZUNAK
JARDUERAK
Finkatzeko
Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA
OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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5. unitatea. Jesusek barkamena dakar
TEBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Trebetasunak

Ebaluazio irizpideak

Barkamenak, adiskidetzeak eta beste hainbat jarrerak bakean
bizitzeko duten garrantzia ikastea.

a Ea jabetzen den gatazka bat izan ondoren
barkatzearen eta bakeak egitearen garrantziaz.

Adiskidetzeak sortzen dituen sentsazio onak eta ongizatea ikustea.

b Ea ezagutzen dituen gatazka bat konpontzeak
sortzen dituen sentsazio onak.

San Frantzisko Asiskoaren bizitzari buruzko informazioa gogoratzea
eta sakontzea.

c Ea baduen San Frantzisko Asiskoaren bizitzaren
berri.

Jesus besteei barkatzearen eredu gisa gogoratzea.

d Ea identifikatzen duen Jesus barkamenaren
eredu gisa.

Bekatuaren eta dituen ondorioen esanahia ikastea.

e Ea ezagutzen dituen bekatuaren ondorioak.

Adiskidetzearen sakramentua zer den ikastea.

f Ea Adiskidetzearen sakramentua zer den
badakien.

Kanon eta Vulgata Biblia hitzen esanahiak jakitea.

g Ea badakien Bibliako kanona eta Vulgata Biblia
zer diren.

Barkamena eta adiskidetzea esan nahi duten keinuak ezagutzea.

h Ea ezagutzen dituen barkamena edo bakeak
egitea adierazten duten keinuak.

Bakeak pertsonentzako duen garrantzia lantzea, edozein dela ere
haien kultura edo erlijioa.

i Ea baloratzen duen gizarte batean bizitzeko
bakeak duen garrantzia.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK
• Jesusek Jainkoaren barkamena ekartzen digu.
• Bekatua.
• Jainkoaren barkamena eta errukia.
• Jainkoaren Salbamena Adiskidetzearen

sakramentuaren bidez.
• Barkamenerako eta adiskidetzeko keinuak.
• Bake sinboloak.
• Bibliako kanona eta Vulgata Biblia.
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IRAILA

URRIA

AZAROA

ABENDUA

URTARRILA

OTSAILA

MARTXOA

APIRILA

MAIATZA

EKAINA

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasunak
Hizkuntza komunikaziorako
gaitasuna

Ebaluazio adierazleak
Ea elkarrizketa erabiltzen duen besteekin bakeak egiteko.

EI
a b

Ea otoitz batetik abiatuta ideia garrantzitsuei buruz hausnartzen duen.
Ea istorio bat asmatzen badakien.

i

c
a b

Ea ingelesez hitz berriak ikasten dituen. Ea ingelesezko esaldi bat
irakurtzen duen.
Zientzia, teknologia eta
osasun kulturarako gaitasuna.

Matematikarako gaitasuna

Ea ezagutzen dituen gizarteak bakearen alde eginiko topaketak.

Gizarterako eta
herritartasunerako gaitasuna

i

Ea data historiko garrantzitsuak ezagutzen dituen eta denboran
kokatzen dituen.

c d h
c d

Ea Interneten landutako gai bati buruzko informazioa bilatzen
badakien.

c d e
f g

Ea testu batetik ideiak eta ondorioak ateratzen dituen.

c d e
f g

Ea besteekin bakeak egiteko barkamena eskatzen ikasten duen.

a b d
f h

Ea bakearen garrantzia baloratzen badakien.

Giza eta arte kulturarako
gaitasuna

i

Ea ezagutzen dituen nazioarteko erakunde garrantzitsu batzuk.

Ea ezagutzen dituen zenbaki erromatarrak.
Informazioa tratatzeko eta
teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna

a

a

i

Ea baloratzen duen gaizkiaren aurkako kristautasunaren mezua.

c d

Ea pertsonek egiten dituzten eguneroko keinuak interpretatzen
badakien.

h

Ea ikur bat interpretatzen badakien.

i

Ea kristauen Adiskidetzearen esanahia ezagutzen duen.
Ikasten ikasteko gaitasuna

Ea barkamena gatazkak konpontzeko jarrera ontzat duen.

Norberaren autonomiarako
eta ekimenerako gaitasuna

Ea harremanetan bakeak egiteak duen garrantzia ikasten duen.

f

b d
a b

f
f

i

a b d
f h i

Ea baloratzen dituen bizikidetza bakean izateko jarrerak.

a

i

Ea baloratzen duen barkamenaren garrantzia.

d

f
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5. unitatea. Jesusek barkamena dakar
Metodologia

Diziplinartekotasuna

Unitate honetan Jesusen mezua landuko dugu; batez ere
barkamenari buruz erakutsitakoa. Pertsonen esperientziatik
abiatuko gara, bakeak egiteak edo gatazkak konpontzeak
sortzen dituen sentimendu onak gogoratuz. San Frantzisko
Asiskoaren irudiak eta bakearen aldeko munduko topaketek
ere lagunduko digute. Hori guztia abiapuntu hartuta,
Adiskidetzearen sakramentua landuko dugu. Jarraitu
orrialde bakoitzean proposatutako iradokizun
metodologikoei.

Euskara ikasgaiarekin, irakurketa sustatzea eta irakurmena
lantzen baitira.

Aniztasunaren trataera
Finkatzeko
• Idatzi koadernoan zerbaitegatik barkamena eskatu
behar izan dugun une baten deskribapena.
• Irakurri eta gogoratu San Frantzisko Asiskoaren bizitzari
buruzko informazioa.
• Gogoratu denen artean eta marraztu koadernoan
ezagutzen ditugun bakearen sinboloak.
• Irakurri eta azaldu Jesus da Jauna kristau ikasbideko
proposatutako aleak.
• Hitz egin 62. orrialdeko keinuei buruz.
• Bilatu keinu hitzaren esanahia hiztegian eta idatzi. Egin
zerbait adierazteko erabiltzen ditugun beste keinu
batzuen zerrenda.
• Egin marrazki bat 62. orrialdeko ariketan idatzitako
ipuinari buruz.
Zabaltzeko
• Bilatu bakearen alde otoitz egiteko topaketei buruzko
albisteak.
• Egin denboraren lerro erraz bat eta kokatu 55.
orrialdeko testuan azaltzen diren datak. Lerroari Joan
Paulo II.a bizi izandako urteak ere gehi diezazkiokegu.
• Bilatu NBEri buruzko informazioa: zer zeregin duen, non
dagoen... Bilatu erakunde hori azaltzen den argazkiak
eta albisteak.
• Idatzi Biblia osatzen duten liburuen zerrenda
koadernoan.
• Irakurri Jainkoaren barkamenari buruzko Bibliako beste
testu batzuk.
• Hitz egin bakeari buruz; ikasle bakoitzak beretzat zer
esan nahi duen azalduko du.

38 Proposamen didaktikoa

Matematikarekin, denboraren lerroa lantzen baita.
Ingurunearen Ezaguerarekin: San Frantziskoren irudia eta
ekologian duen garrantzia lantzen baita.

Balioak eta jarrerak
Barkamena: barkatzen jakitearen eta barkatua
sentitzearen balioa.
Bakea pertsonen, herrialdeen eta abarren arteko
bizikidetzarako balio goren gisa.
Ekologia: gure mundua zaintzea; izan ere, kalte handia
egiten diogu.

IKT-en erabilera
Webguneak
• http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/
• http://www.bibleforchildren.org/
• http://www.rinconsolidario.org/palabrasamigas/pa/
paz/paz.htm
• http://www.youtube.com/watch?v=l25tZvjInmA
(sakramentuak)

Familiako ekintza
Unitate hau aukera ona da barkamenak familian duen
garrantzia gogoratzeko. Normala da gertukoenekin
liskarrak izatea. Komeni da elkarri barkatzen jakitea eta
barkamena eskatzen ikastea. Familiako bizikidetzari buruz
hitz egiteko baliatu dezakegu aukera hau.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)
Unitatean ingelesez azaltzen diren hitzak lantzea: threat
(mehatxua), Lord’s Prayer (Gure Aita), forgive (barkatu), free
(doakoa), gesture (keinua), Be patient with me (Izan pazientzia
nirekin). Horiei buruzko informazio gehiago izateko edo nola
esaten diren jakiteko, sartu webgune honetan:
http://www.wordreference.com/es/

Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.
TREBETASUNAK
IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK
ERANTZUNAK
JARDUERAK
Finkatzeko
Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA
OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA

Proposamen didaktikoa 39

6. unitatea. Jesus betiko bizi da
TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Trebetasunak

Ebaluazio irizpideak

Pertsona batzuek gizartearentzat duten garrantzia ikastea.

a Ea badakien pertsona batzuek gizartearentzat
duten garrantzia.

Kristauentzat Piztuerak duen esanahia eta garrantzia gogoratzea.

b Ea Jesusen piztuerak duen esanahia eta
garrantzia azaltzen badakien.

Jesusen heriotzaren eta piztueraren esanahia ikastea.

c Ea ulertzen duen Jesusen heriotzaren eta
piztueraren esanahia.

Aste Santuko gertaera eta ospakizun garrantzitsuenak gogoratzea.

d Ea ezagutzen dituen Aste Santuko gertaera eta
ospakizun nagusiak.

Jesusen heriotza ez dela amaiera gogoratzea; Jesus berpiztu egin zen
eta bizitza ekarri zigun.

e Ea ulertzen duen Jesusen heriotza ez dela
Jesusen amaiera.

Bibliako jakinduria liburu batzuk eta horien ezaugarriak ezagutzea.

f Ea identifikatzen dituen Bibliako Jakinduria
liburuak.

Hainbat adierazpen artistiko erlijioso ezagutzea.

g Ea ezagutzen dituen eduki erlijiosoa duten
hainbat adierazpen artistiko.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK
• Garaipena bekatuari eta heriotzari.
• Jesukristo, Mesias, Salbatzailea, berpiztu egin da

eta betiko bizi da.
• Aste Santua eta garai horretako ospakizunak.
• Jesusen heriotza eta piztuera.
• Jainkoaren bizitza betierekoa da. Zerua.
• Piztuera Jesusekin.
• Jakinduria liburuak.
• Piztuera arte lanetan.
• Mendekostea artean.

40 Proposamen didaktikoa

IRAILA

URRIA

AZAROA

ABENDUA

URTARRILA

OTSAILA

MARTXOA

APIRILA

MAIATZA

EKAINA

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasunak
Hizkuntza komunikaziorako
gaitasuna

Ebaluazio adierazleak
Ea ezagutzen duen hainbat hitz erlijiosoren jatorria.
Ea entzuten, irakurtzen eta ezagutzen duen Jesusen piztuerari
buruzko kontakizuna.

EI
b d

f

b c

Ea ingelesez hitz berriak ikasten dituen. Ea ingelesezko esaldi bat
irakurtzen duen.
Zientzia, teknologia eta
osasun kulturarako gaitasuna

Matematikarako gaitasuna

Informazioa tratatzeko eta
teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna
Gizarterako eta
herritartasunerako gaitasuna

Ea ezagutzen dituen pertsonaia entzutetsuak oroitzeko moduak.

a g

Ea baloratzen duen pertsonentzat urtaro zikloak duen garrantzia.

d

Ea gogoratzen dituen Erromatarren zenbakiak.

a

Ea denboraren lerroan datak kokatzen badakien.

a d

Ea badakien estatuek pertsona edo gertaera bati buruzko informazioa
eman dezaketela.

a g

Ea baloratzen duen pertsona batzuek gizarterako duten garrantzia.

a b

Ea jabetzen den tradizioek kulturetan duten garrantziaz.

Giza eta arte kulturarako
gaitasuna

Ikasten ikasteko gaitasuna

Norberaren autonomiarako
eta ekimenerako gaitasuna

a d g

Ea baloratzen duen arteak gizartearentzako duen garrantzia.

g

Ea estatuak elementu artistiko gisa ezagutzen dituen.

g

Ea gertaera erlijiosoen adierazpenak ezagutzen dituen.

g

Ea identifikatzen dituen Aste Santuko gertaera nagusiak.

d

Ea kontzeptuen mapak eta eskemak egiten dituen.

b c d
e f

Ea adierazpen artistikoetatik abiatuta gertaera bati buruzko
informazioa eskuratzen duen.

a d g

Ea Biblian informazioa bilatzen duen.

d

Ea errespetatzen dituen inguruko tradizio kulturalak eta erlijiosoak.

d g

Ea azaltzen dituen Jesusen heriotzak eta piztuerak sortutako
sentimenduak.
Ea aurkitzen duen bere sentikortasun artistikoa.

f

b c

e

g
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6. unitatea. Jesus betiko bizi da
Metodologia
Unitate honetan berriro landuko ditugu Aste Santuan
gogoratutako gertaerak. Gizartearentzako pertsona
batzuek duten garrantzitik abiatuko gara, Jesusen bizitzak
eta batez ere heriotzak eta Piztuerak kristauentzako duen
garrantzia ulertzeko. Hainbat adierazpen artistiko landuko
ditugu Elizaren bizitzako une garrantzitsuak (Piztuera eta
Mendekostea, esaterako) gogoratzen laguntzeko. Jarraitu
orrialde bakoitzean proposatutako iradokizun
metodologikoei.

Diziplinartekotasuna
Euskara ikasgaiarekin, irakurketa sustatzea eta irakurmena
lantzen baitira.
Matematikarekin, denboraren lerroa lantzen baita.
Inguruaren Ezaguerarekin, erlijioa artean lantzen baita.
Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, proposatutako abestia
lantzen baita.

Balioak eta jarrerak
Aniztasunaren trataera
Finkatzeko
• Bilatu haien herrian garrantzitsuak diren edo izan diren
pertsonei buruzko informazioa.
• Bilatu informazioa Grecoren bizitzari eta lanei buruz.
Eraman gelara Grecoren lanen argazkiak.
• Irakurri eta azaldu Jesus da Jauna kristau ikasbideko
proposatutako aleak.
• Idatzi arbelean Jesusen ikasleek hura hiltzean izan
zitzaketen sentimenduak.
• Saiatu hitzez azaltzen zergatik den garrantzitsua Jesus
berpiztu izana.
• Irakurri Mendekosteko gertaerei buruzko testuak.

Biziaren balioa: Piztuera landuko dugu, berriro bizitzara
itzultzea, betiereko bizitza Jainkoaren alboan.
Sormena eta irakurtzeko zaletasuna: mundua ezagutzen
laguntzen diguten kontakizunak eta narrazioak irakurrita
eta entzunda.

IKT-en erabilera
Webguneak
• http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/
• http://www.bibleforchildren.org/
• http://www.mochilapastoral.es/tiempos-liturgicos/

Zabaltzeko

Familiako ekintza

• Bilatu Piztuera irudikatzen duen beste margolan bat eta
alderatu Grecorenarekin.

Bizi familian Aste Santuko ospakizunak. Etxean
ospakizunaren zentzua presta dezakegu, entzungo ditugun
irakurgaiak, eta abar. Horrez gain, denok batera joan
gaitezke prozesioren batera eta kofradien
funtzionamenduari buruz gehiago ikasi: zergatik sortu
ziren, zertan aritzen diren, nork osatzen dituen, zer egiten
duten prozesioetan parte hartzeaz gain...

• Idatzi piztueraren definizioa.
• Egin zerrenda bat udaberrian naturan gertatzen diren
aldaketekin.
• Bilatu informazioa Aste Santuarekin lotutako tradizioei
buruz: gozokiak, kofradiak, musika...
• Bilatu ebanjelioetan Jesusen piztuerari buruzko beste
kontakizun batzuk.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

• Idatzi Bibliako jakinduriazko liburuen izena.

Unitatean ingelesez azaltzen diren hitzak lantzea: statues
(estatuak), spring (udaberria), example (eredua), fear
(beldurra), Holy Ghost (Espiritu Santua), Jesus has risen
(Jesus berpiztu egin da). Horiei buruzko informazio gehiago
izateko edo nola esaten diren jakiteko, sartu webgune
honetan: http://www.wordreference.com/es/

• Bilatu Erromari eta Kapera Sixtinoari buruzko
informazioa.
• Kokatu denboraren lerroan landutako egileak;
Michelangelo barne (1475-1564).
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Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.
TREBETASUNAK
IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK
ERANTZUNAK
JARDUERAK
Finkatzeko
Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA
OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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7. unitatea. Jesusen Eliza
TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Trebetasunak

Ebaluazio irizpideak

Jesusek Eliza zuzentzeko Petri aukeratu zuela jakitea.

a Ea identifikatzen duen Petri Eliza zuzentzeko
aukeratutako apostolu gisa.

Ospakizunek pertsonei poza sortzen dien aldetik duten garrantzia
baloratzea.

b Ea pertsonentzat ospakizunek duten garrantzia
baloratzen duen.

Mendekosteak kristauentzat zer garrantzi duen gogoratzea.

c Ea badakien Mendekosteak kristauentzat zer
garrantzi duen.

San Pauloren irudia eta haren bizitzako une garrantzitsu batzuk
gogoratzea.

d Ea ezagutzen duen San Pauloren bizitza.

Espiritu Santuak apostoluak Elizaren parte izatera animatu zituela
jakitea.

e Ea Espiritu Santua Elizaren indar
motibatzailetzat hartzen duen.

Elizari Kristoren Gorputza eta Jainkoaren Herria zergatik esaten
diogun jakitea.

f Ea Eliza Kristoren Gorputza eta Jainkoaren
Herria izatearen esanahia azaltzen badakien.

Eginak liburuak eta San Pauloren Gutunek hasierako Eliza nolakoa
zen erakusten dutela jakitea.

g Ea identifikatzen dituen Apostoluen Eginak
testuak eta San Pauloren Gutunak.

Bibliak hainbat genero literario erabiltzen dituela jakitea.

h Ea azaltzen duen Bibliako genero literarioei
buruzko interesik.

Elizek kristauentzako ospakizunerako tokiak diren aldetik duten
garrantzia gogoratzea.

i Ea elizak kristauentzako topaketarako lekutzat
hartzen dituen.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK
• Jesusen Eliza, apostoluak, San Petri.
• Mendekostea eta Espiritu Santua.
• Eliza, Kristoren Gorputza.
• Eliza, Jainkoaren Herria.
• Eliza Apostoluen Egitnak liburuan.
• Eliza San Pauloren Gutunetan.
• Bibliako genero literarioak.

44 Proposamen didaktikoa

IRAILA

URRIA

AZAROA

ABENDUA

URTARRILA

OTSAILA

MARTXOA

APIRILA

MAIATZA

EKAINA

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasunak
Hizkuntza komunikaziorako
gaitasuna

Ebaluazio adierazleak

EI

Ea bizipen bat kontatzen eta gai bat eztabaidatzen badakien.

b c

Ea lehen ikasitako hitzekin erlijio arloko hiztegia finkatzen duen.

a c d
f g h

Ea entzuten, irakurtzen eta ezagutzen duen San Pauloren Gutunetako testu
bat.

f

d g

Ea ingelesez hitz berriak ikasten dituen. Ea ingelesezko esaldi bat
irakurtzen duen.
Zientzia, teknologia eta
osasun kulturarako gaitasuna

Matematikarako gaitasuna

Ea baloratzen duen pertsona edo gertaera batzuek gizarterako duten
garrantzia.

a b d g

Ea herrialdeak ezagutzen dituen dituzten eraikin adierazgarriengatik.

i

Ea mapak interpretatzen badakien.
Ea ulertzen duen denboraren lerroko gertaeren ordena.

d

i

c d g

Informazioa tratatzeko eta
teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna

Ea bilatzen duen gizarteko pertsona esanguratsuei buruzko informazioa.

Gizarterako eta
herritartasunerako gaitasuna

Ea baloratzen duen pertsonek une garrantzitsuak ospatzeko duten beharra.

b

Ea baloratzen duen pertsonentzat haien hizkuntzak eta kulturak duen
garrantzia.

b c

Ea ikasten eta baloratzen duen pozaren garrantzia.

b

Giza eta arte kulturarako
gaitasuna

Ea eraginkortasunez erabiltzen duen aurkeztutako informazioa.

Ea badakien Eliza nola sortu zen.

b d
a c d
f g h

a

Norberaren autonomiarako
eta ekimenerako gaitasuna

Ea dituen ideiak elkarrizketa batean azaltzen badakien.

e
g

b d
a c d
f g h

Ea baloratzen duen beste batzuek eginiko ekintzen garrantzia.
Ea baloratzen duen talde bateko kide izatearen garrantzia.

c

i

Ea ikasten duen beste batzuek eginiko ekintzetatik abiatuta.
Ea kontzeptuen mapak eta eskemak egiten dituen.

i

f

Ea ezagutzen dituen adierazpen arkitektoniko garrantzitsu batzuk.
Ikasten ikasteko gaitasuna

i

b
a b c
a

i

c d
f g
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7. unitatea. Jesusen Eliza
Metodologia

Diziplinartekotasuna

Unitate honetan, gizaki sozialak garen aldetik gure
errealitateko gertaera garrantzitsuak ospatzearen beharra
landuko dugu. Horretarako, pertsona jakin batzuek egin
dituzten eta ospatzeko modukoak diren ekintzetatik
abiatuko gara. Hortik aurrera, erraza izango da
Mendekostea ulertzea. Orduan hasi ziren lehen kristauak
Eliza gisa bidea egiten. Bide horretan, San Pauloren irudia
eta Apostoluen Egiteen kontakizunak gogoratuko ditugu.
Elizak Kristoren Gorputz gisa kristauak biltzen garen
tokitzat identifikatu arte arituko gara. Jarraitu orrialde
bakoitzean proposatutako iradokizun metodologikoei.

Euskara ikasgaiarekin, irakurketa sustatzea eta irakurmena
lantzen baitira.

Aniztasunaren trataera
Finkatzeko
• Egin zerrenda bat beste pertsona batzuekin ospatzen
ditugun uneekin.
• Apostoluen Eginak liburuan, bilatu San Paulori
erreferentzia egiten dioten testu batzuk.

Matematikarekin, denboraren lerroa lantzen baita.
Ingurunearen Ezaguerarekin, eraikin erlijiosoak landuko
baititugu.
Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, proposatutako abestia
lantzean.

Balioak eta jarrerak
Gizartean bizitzea: izaki sozialak gara, besteak behar
ditugu bizitzeko eta zoriontsu izateko.
Besteekiko errespetua: begirunea eta tolerantzia sustatzen
dituen bizimodua eta jokabidea landuko ditugu.
Konbertsioaren balioa: dugun onena emateko aldatzeko
gai izatea.

IKT-en erabilera

• Bilatu Itun Berrian Mendekosteari buruzko kontakizuna.
Idatzi koadernoan.

Webguneak

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

• http://www.bibleforchildren.org/

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

• Idatzi Paulok ikasleei esandako mezuak.

• http://www.annopaolino.org/index.asp?lang=spa
(san Paulo)

• Bilatu Interneten bereziak iruditutako beste tenplu
kristau batzuen argazkiak.

• http://www.vatican.va/phome_sp.htm (Vaticanoa)

• Egin zerrenda bat parrokietan egiten dituzten
jarduerekin.
Zabaltzeko
• Eskuratu Aita Santuak herrialderen batera joateko
eginiko bidaiei buruzko informazioa.
• Egin urteko egutegi bat eta jarri egutegian gelan
ospatuko dituzten une garrantzitsuak.
• Bilatu Interneten Betaniari buruzko informazioa.
• Irakurri Eginak liburuko edo Pauloren Gutunen bateko
zati bat eta hitz egin horri buruz.
• Eskatu ikasleei oraingo Aita Santuari eta aurrekoari
buruzko informazioa bilatzeko.
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Familiako ekintza
Aztertu denen artean San Pauloren irudia. Haurrentzako
Bibliaren batean haren istorioa irakurri eta nora bidaiatu
zuen jakin dezakegu. Interneten kristautasunaren hasierari
buruzko informazioa ere bila dezakegu: pertsonaiak,
mapak, artelanak...

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)
Unitatean ingelesez azaltzen diren hitzak lantzea: head
(burua), Peter (Petri), hope (itxaropena), place (tokia), Be
happy! (Egon pozik!). Horiei buruzko informazio gehiago
izateko edo nola esaten diren jakiteko, sartu webgune
honetan:
http://www.wordreference.com/es/

Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.
TREBETASUNAK
IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK
ERANTZUNAK
JARDUERAK
Finkatzeko
Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA
OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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8. unitatea. Mariaren Eliza
TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Trebetasunak

Ebaluazio irizpideak

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

a Ea baloratzen eta eskertzen duen amak dena
emateko duen jarrera.

Mariaren irudiaren garrantziaz eta hainbat ebanjeliotan duen
presentziaz jabetzea.

b Ea ebanjelioetan Mariaren presentzia
identifikatzen duen.

Maria Jesusen Ama eta Elizaren Ama dela ikastea.

c Ea badakien Maria Jesusen Ama eta Elizaren
Ama dela.

Maria kristauentzat eredu dela ikastea.

d Ea Maria kristau gisa eredutzat hartzen duen.

Kristauok Mariari maitasuna zer modutan adierazten diogun jakitea.

e Ea izendatzen dituen kristauen
Mariarenganako adierazpenak.

Mariak Jesusen bizitzan izandako garrantziaren berri izatea.

f Ea ezagutzen dituen Mariak Jesusen bizitzan
izandako une garrantzitsuak.

Mariak ebanjelioetan oso zeregin garrantzitsua duela jakitea.

g Ea jabetzen den Mariak ebanjelioetan duen
garrantziaz.

Andre Mariaren erromesaldirako toki garrantzitsuak ezagutzea.

h Ea identifikatzen dituen Andre Mariaren
erromesaldirako toki garrantzitsuak.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK
• Maria, Jesusen Ama eta Elizaren Ama.
• Kristauentzat eredu.
• Mariarenganako maitasun adierazpenak: izenak,

ospakizunak, otoitzak...
• Maria ebanjelioetan.
• Mariari buruzko bitxikeriak.
• Andre Mariaren santutegiak munduan.
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OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasunak
Hizkuntza komunikaziorako
gaitasuna

Ebaluazio adierazleak
Ea testu idatziak irakurtzen eta ulertzen dituen.

Ea sentimenduak, ideiak eta jakintzak adierazten dituen.

Ea hiztegia erlijioaren alorreko hitzekin handitzen duen.

EI
b c d
f g
a
e

c d
f

c d f
g h

Ea ingelesez hitz berriak ikasten dituen. Ea ingelesezko esaldi bat
irakurtzen duen.
Zientzia, teknologia eta
osasun kulturarako gaitasuna

Ea ikasi duen tokiak mapetan kokatzen.

h

Ea badakizkien hainbat tokitako tradizioei buruzko datuak edo
bitxikeriak.
Matematikarako gaitasuna
Informazioa tratatzeko eta
teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna

Gizarterako eta
herritartasunerako gaitasuna

Giza eta arte kulturarako
gaitasuna

c h

Ea mapak interpretatzen badakien.

h

Ea aurkeztutako informazioarekin lan egiten duen.

b c d
f g

Ea laburtzen dituen unitatean landutako ideia nagusiak.

b c d
f g

Ea baloratzen duen amaren irudia eta gizartean duen garrantzia.

a d

Ea baloratzen duen erlijio tradizioetan parte hartzea.

c h

Ea abestiak komunikatzeko bide gisa erabiltzen dituen.

c d e

Ea ezagutzen dituen Mariaren irudiari buruzko adierazpen artistiko
batzuk.
Ikasten ikasteko gaitasuna

Ea kontzeptuen mapak eta eskemak egiten dituen.

h
b c d
f g

Ea ikasten dituen amen jarrera batzuk.
Ea gertaerak ordenatzen badakien.
Norberaren autonomiarako
eta ekimenerako gaitasuna

Ea dituen mugak ezagutzen dituen.
Ea baloratzen dituzten amek seme-alabengatik egiten dituzten
ahaleginak.

a d
e

f

g

a
a d
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8. unitatea. Mariaren Eliza
Metodologia

Diziplinartekotasuna

Maria Elizaren Amaren gaia lantzeko, unitate honetan
bakoitzak bere amarekin duen errealitatetik abiatuko gara.
Amen jarrerak eta seme alabengatik egindako guztia
identifikatuko dugu. Ondoren, Mariaren irudia azaltzen den
ebanjelioko uneak bilatuko ditugu; Ama gisa azaltzen den
uneak lehenik eta Jesusen jarraitzaile gisa azaltzen den
uneak ondoren. Beraz, kristau gisa egingo dugun bidean
eredu izango dugu. Mariaren irudiak erromesaldirako toki
askotan duen garrantzia ere aipatuko dugu. Toki askotan
gurtu egiten da Mariaren irudia. Jarraitu orrialde bakoitzean
proposatutako iradokizun metodologikoei.

Euskara ikasgaiarekin, irakurketa sustatzea eta irakurmena
lantzen baitira.
Matematikarekin, denboraren lerroa lantzen baita.
Ingurunearen Ezaguerarekin: Andre Mariari eskainitako
munduko santutegiak, festak eta kristauen ospakizunak
lantzen baitira.
Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, proposatutako abestia
lantzean.

Balioak eta jarrerak
Aniztasunaren trataera
Finkatzeko
• Egin zerrenda bat egin ditugun, baina amaren
laguntzarik gabe ezin egin izango genituzkeen
gauzekin.
• Egin zerrenda bat Mariaren irudia ebanjelioetan
azaltzen den uneekin.
• Irakurri eta azaldu Jesus da Jauna kristau ikasbideko
proposatutako aleak.
• Azaldu zergatik den Maria garrantzitsua Jesusen
bizitzan.
• Bilatu hiztegian erromesaldi eta Andre Mariaren izen
hitzen esanahiak.
• Gogoratu Andre Mariaren zein santutegi bisitatu
dituzten eta azaldu zer gogoratzen duten bisitaldiez.
Bilatu aipatu dituzten tokien irudiak.
Zabaltzeko

Zerbitzua: Mariaren balioa da eta besteen beharrei arreta
eskaintzeko erakusten digu.
Eskuzabaltasuna: geuretik ematen erakusten digun
Mariaren balioa.
Fideltasuna: Jainkoaren seme alaba on izaten irakasten
digun Mariaren balioa.

IKT-en erabilera
Webguneak
• http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/
• http://www.bibleforchildren.org/
• http://www.mochilapastoral.es/semana-de-lainmaculada-y-mes-de-mayo

Familiako ekintza

• Egin idazlan bat amei buruz, dituzten ezaugarri on
guztiak nabarmenduz.

Hartu parte Andre Mariari eskainitako gure elizbarrutiko
erromesaldi batean. Gure inguruan tradizio berezia duen
Andre Mariaren santutegiren bat ere bisita daiteke.

• Bilatu Jesusen garaian erabiltzen zituzten garraiobideei
buruzko informazioa.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

• Irakurri Maria azaltzen den pasarteak dituzten
haurrentzako Bibliaren bateko zatiak eta hitz egin
irakurritakoari buruz.
• Eskatu bilatzeko informazioa ikasleen herrian Mariaren
izena duten gauzei eta izen horren arrazoiari buruz.
• Ikasi Ama Birjinari eskainitako poema edo otoitz bat.
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Unitatean ingelesez azaltzen diren hitzak lantzea: song
(abestia), custom (ohitura), role model (eredua), important
(garrantzitsua), pilgrimage (erromesaldia), They have no
wine left (Ardoa amaitu egin zaie). Horiei buruzko
informazio gehiago izateko edo nola esaten diren jakiteko,
sartu webgune honetan:
http://www.wordreference.com/es/

Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.
TREBETASUNAK
IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK
ERANTZUNAK
JARDUERAK
Finkatzeko
Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA
OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA

Proposamen didaktikoa 51

9. unitatea. Bizi ugaria duen Eliza

TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Trebetasunak

Ebaluazio irizpideak

Behartsuenei laguntzeko jardueretan parte hartzearen garrantziaz
jabetzea.

a Ea parte hartzen duen behartsuei laguntzeko
garaian.

Elizak egiten duen gizarte lana gogoratzea.

b Ea ezagutzen duen Elizak egiten duen gizarte
lana.

Elizaren helburua zein den ikastea.

c Ea badakien Elizaren helburua zein den.

Eliza nork osatzen duten eta nola bizi diren ikastea.

d Ea badakien Eliza nork osatzen duen eta nola
bizi den.

Elizak behartsuei lehentasuna ematen diela jakitea.

e Ea badakien Elizak behartsuei ematen diela
lehentasuna.

Elizak Jesusen mezua nola iragartzen duen ikastea.

f Ea ezagutzen dituen Elizan Jesusen mezua
iragartzeko erabiltzen dituzten moduak.

Apokalipsiaren liburuaren ezaugarri nagusi batzuk ikastea.

g Ea ezagutzen duen Apokalipsiaren liburua eta
haren edukia.

Parrokietan egiten diren jarduerak gogoratzea.

h Ea aipatzen dituen parrokietan egiten dituzten
jarduerak.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK
• Elizak Jesusen mezua iragartzen du.
• Elizak behar handiena dutenak zaintzen ditu.
• Eliza Jainkoaren gizon-emakumeek osatzen dute.

Jainkoaren herria da.
• Elizaren bizia: otoitza, ospakizuna, konpromisoa.
• Parrokietako bizia.
• Apokalipsiaren liburua.
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OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasunak
Hizkuntza komunikaziorako
gaitasuna

Ebaluazio adierazleak
Ea ezagutzen duen hitz erlijiosoen jatorria.
Ea idatzizko testuak irakurtzen eta ulertzen dituen.

EI
b c
c d

Ea irakurritako testuak alderatzen badakien.

f

g

f

Ea ingelesez hitz berriak ikasten dituen. Ea ingelesezko esaldi bat
irakurtzen duen.
Zientzia, teknologia eta
osasun kulturarako gaitasuna

Matematikarako gaitasuna

Ea ezagutzen dituen munduko hainbat tokitako misio lanak.

b c

Ea denboraren lerroan gertaeren kokapenari begiratzen dion.

f

Ea gai bat lantzean zifrekin lan egiten duen.
Ea denboraren lerroan azaltzen diren gertaeren ordena ulertzen duen
datei erreparatuz.

Informazioa tratatzeko eta
teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna
Gizarterako eta
herritartasunerako gaitasuna

g

b
a b c
e h
a b
b c

e h

Ea ezagutzen dituen parrokietan egiten dituzten jarduera kulturalak.

h

Ea ikusten dituen beste pertsona batzuetan gizarteari eragiten dioten
jarrera onak.

a b c

Ea Biblian testu bat bilatzen badakien.
Norberaren autonomiarako
eta ekimenerako gaitasuna

f

Ea badakizkien lelo batzuk eta horien esanahia.

Ea baloratzen duen kristauek munduan duten garrantzia.

Ikasten ikasteko gaitasuna

b

b

Ea ezagutzen dituen behartsuenei laguntzen dieten elkarteak eta
kanpainak.

Giza eta arte kulturarako
gaitasuna

g

Ea webguneen bidez sakontzen duen gai bati buruzko informazioa.

Ea baloratzen duen behartsuei laguntzeko partaidetza.

e

f

g

Ea baloratzen duen Elizaren elkartasunezko jarrera.

a b c
e h

Ea baloratzen dituzten parrokietan gizartearen alde egiten dituzten
jarduerak.

a b c
e h
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9. unitatea. Bizi ugaria duen Eliza
Metodologia

Diziplinartekotasuna

Elizaren biziari buruzko unitate hau lantzean, batez ere,
ikasleek parrokietan egiten diren jarduerei eta dagoen biziari
buruz dakitena hartuko dugu oinarri. Lagungarria izango da
Elizak egiten dituen informazioa emateko edo behartsuen
alde lan egiteko kanpainak gogoratzea. Horrek guztiak
lagundu egingo digu ebanjelioetan iritsi zaigun Jesusen
mezua gauzatzeko dugun modua interpretatzen. Ikasturte
osoan landu dugu. Jarraitu orrialde bakoitzean
proposatutako iradokizun metodologikoei.

Euskara ikasgaiarekin, irakurketa sustatzea eta irakurmena
lantzen baitira.

Aniztasunaren trataera

Besteekiko errespetua: begirunea eta tolerantzia sustatzen
dituen bizimodua eta jokabidea landuko ditugu.

Finkatzeko
• Bilatu inguruan gure laguntza ondo etorriko litzaiekeen
pertsonak edo taldeak.
• Bilatu Cáritasi buruzko informazioa eta aipatu Cáritasen
zer jarduera iruditzen zaizkien garrantzitsuenak.

Matematikarekin, denboraren lerroa lantzen baita.
Ingurunearen Ezaguerarekin, Elizaren konpromiso soziala
lantzen baita.

Balioak eta jarrerak

Konpromisoa gizartearekin: gure gizartea hobetzeko
konpromisoa hartzearen balioa landuko dugu.
Jainkoaren gizon-emakumeak izatea: Jainkoaren semealaba izatea eta horrela bizitzea.

• Bilatu misioei buruzko informazioa: duten funtzioa,
munduko zein tokitan dauden...

IKT-en erabilera

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

Webguneak

• Azaldu zer esan nahi duen Jesusek gatza eta argitasuna
garela esatearekin eta besteentzako hori izatea
gonbidatuta.
• Marraztu Jesusen lekuko izateko balio dien zerbait.
Esate baterako: lagun bati etxerako lanak egiten
laguntzea, gauzak partekatzea, etxean laguntzea...
Zabaltzeko
• Hitz egin gelan Domund egunari buruz.
• Pentsatu denen artean zer egingo zenuketen antzeko
kanpaina batean bildutako diruarekin.
• Idatzi koadernoan misioei eta gizartean egiten duten
lanari buruzko hausnarketa bat.
• Kokatu misio gehien dauden tokiak munduko mapan.
• Ikusi «Xtantos» kanpainaren publizitate bideoak.
• Bildu ideiak Bibliari buruz gogoratzen dituzten
gauzekin.
• Hitz egin oporrei buruz: zer egingo duten, nora joango
diren...
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• http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/
• http://www.bibleforchildren.org/
• http://www.portantos.com/
• http://www.caritas.es/

Familiako ekintza
Baloratu elkarrekin parrokiarekin konpromisoa nola hartu.
Parrokiako talderen batean modu egonkorrean parte har
daiteke edo, bestela, parrokiako ekintza edo ospakizun
bereziren batean parte har dezakegu.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)
Unitatean ingelesez azaltzen diren hitzak lantzea: projects
(proiektuak), mission (misioa), society (gizartea), salt (gatza),
pray (otoitz egin), You are the light of the world (Zuek zarete
mundu honetako argitasuna). Horiei buruzko informazio
gehiago izateko edo nola esaten diren jakiteko, sartu webgune
honetan: http://www.wordreference.com/es/

Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.
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