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0  Kaixo, Ami naiz
6. or.

Ongietorria. Amiren aurkezpena Amiren aurkezpena. Ahozko narrazioaren 
tradizioa. Denboraren lerroa. Salbamenaren 
Historia.

1 Jainkoak mundua egin digu opari
10. or.

Naturaren edertasuna. Jainkoak mundua sortu zuen

(Munduaren sorrera)

Jainkoak sortu gaitu: gure Aita da. Jainkoak 
mundua egin digu opari maite gaituelako. 
Pertsonak zoriontsuak gara Kreazioarekin eta 
zaintzen ikasten dugu, bihotz onekoak izanik.

Ingurunearen eta naturaren 
zaintza.

Kreazioa:

Jainkoak mundua sortu zuen. Jainkoak 
pertsonei egindako oparia da. Babestu 
eta zaindu egin behar dugu.

2 Biblia, istorio pila bat
18. or.

Istorioak dituzten liburuak. Jainkoak lagunei hitz egiten die

(Kontakizun multzoa: Noe, Abraham, 
Moises, Maria)

Biblia, istorio pila bat. Jainkoak pertsonekin hitz 
egiten du. Pertsonek Jainkoari erantzuten diete: 
Noe, Abraham, Moises, Maria eta Daniel. 
Salbamenaren Historia Biblian idazten da. 
Bibliako istorioek Jainkoarengana garamatzate.

Erlijio monoteisten liburu 
sakratuak.

Biblia:

Liburu multzo bat da. Jesusengana 
eramaten gaitu. Kristauen liburu 
sakratua da. Jainkoak lagunei hitz 
egiten die.

3 Eguberriak dira!
26. or.

Eguberrietako 
sentimenduak.

Eta Jesus jaio zen

(Jesusen jaiotza. Aingeruak artzainei 
emandako mezua)

Jesusen jaiotza. Jainkoak gu maitatzen gaituelako 
eta gu salbatzeko egin zen gizon. Jesus 
pertsonentzako oparia da. Eguberriak zoriontsu 
egoteko eta bihotz onekoak izateko jaiak dira.

Olentzeroren jatorria. Eguberriak:

Jesus jaio dela eta guztiontzako oparia 
dela ospatzen dugu. Gure zoriona 
partekatzeko jaia da.

Eguberriak ospatzen ditugu 34. or.
Eguberriak. Eguberrietako zorion txartela eta abenduko koroa 

egitea.
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4 Maite gaitu Jainkoak
38. or.

Gurasoek seme-alabei 
ematen dieten maitasuna.

Aita ona

(Aita Onaren parabola)

Jesusek irakatsi digu nolakoa den Jainkoa: Aita 
Onaren parabola. Jainkoak beti barkatzen gaitu. 
Barkamenaren eta bakearen balioa. Jainkoak 
pertsonenganako duen maitasuna. Jesusek Jainko 
Aitarekin hitz egiten irakasten digu: Gure Aita otoitza.

Bakearen sinboloak. Jesusek irakasten digu:

Jainkoa gure Aita dela. Gure Aita 
otoitza, Jainkoarekin hitz egiteko. 
Jainkoak maite gaituela eta barkatu 
egin behar dela.

5 Jesus eta haren lagunak
46. or.

Lagunak eta adiskidetasuna. Jesusen lagunak

(Apostoluak eta Jesusen gustukoak)

Jesusek lagunak aukeratu zituen. Jesusek jendeari 
bidalitako mezua. Jesusen gustukoak. Gaur 
egungo beharrak. Jesus bidea, egia eta bizitza 
da. Adiskidetasunaren balioa.

Azken Afaria artean. Juan 
de Juanesen lana, xvi. 
mendea.

Jesus:

Hamabi apostoluak aukeratu zituen. 
Jainkoarengana daraman bidea da. 
Guztiak berdin maitatzen erakusten digu. 
Inork maite ez dituenak zaintzen ditu.

6 Jesusek bizitza eman zuen maite 
gintuelako

54. or.

Maitasuna eta besteei 
zerbitzua ematea.

Aste Santua

(Erramu igandea, Ostegun santua, 
Ostiral santua eta Pazko igandea)

Jesusen azken egunetako gertaerak. Jesusen 
heriotza eta Piztuera. Maitasun mezua. Besteei 
zerbitzua eskaintzea, maitasun seinalea delako. 
Pazkoa ospatzea eta horren sinboloak.

Aste Santuko prozesioak. Aste Santua:

Jesusi harrera egin zioten Jerusalem 
hirian. Jesusek lagunak agurtu zituen. 
Jesus gurutzean hil zen. Jesus piztu 
egin zen, gure artean bizitzeko.

Jolas gaitezen pixka bat 62. or.
Jolasa, entretenimendua. 0-6 unitateen berrikusketa.
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7 Poza dakarren espiritua
 66. or.

Gauzak ondo egiteko 
ilusioa.

Poza dakarren espiritua

(Apostoluei Espiritu Santua bidaltzea 
Mendekostean)

Mendekostearen kontakizuna. Igokundearen 
kontakizuna. Eliza Mendekostean sortu zen. 

Eliza Jesusen jarraitzailea da. Espiritu Santua 
Jesusen mezua errealitate egiteko Elizaren gidari 
izan zen eta horretarako adorea eman zion.

Espiritu Santuaren 
irudikapenak. Beirateak.

Espiritu Santua:

Jesusek bidaltzen digu Mendekoste 
egunean. Lehen kristauen gidari eta 
adore emailea da. Eliza sortzen 
lagundu zuen. Gauzak ondo egiteko 
ilusioa ematen digu.

8 Maria, Ama ona
74. or.

Amengatiko maitasuna. Mariak baietz esan zuen

(Aingeruak Mariari egindako deikundea)

Deikundea: Mariak baietz esan zion Jainkoari. 
Maria da Jesusen ama. Mariaren kontakizunak. 
Mariarengandik ikasten dugu. Agurmaria otoitza.

Andre Mariaren izenak: 
Estibalitz Andre Maria, 
Begoñako Andre Maria eta 
Arantzazuko Andre Maria.

Maria:

Deikundean baietz esan zion Jainkoari. 
Jesusen ama eta gure ama da.

9 Familia gara
82. or.

Familiartekoen bilerak. Maitasun agindu bat

(Jesusen agindu berria: «Maitatu elkar 
nik zuek maite izan zaituztedan bezala»)

Kristauak Jainkoaren, Elizaren seme-alabak gara. 
Jainkoak irakatsi zigun bezala bizi gara: «Maitatu 
elkar nik zuek maite izan zaituztedan bezala». 
Elizaren helburua. Tenplua.

Tenplu kristauak, judutarra 
eta islamikoak.

Jesusen jarraitzaileok:

Elkar maite dugu. Familia bat gara eta 
Eliza osatzen dugu. Elizan biltzen gara.

Elkarrekin berrikusiko dugu 90. or.
Ikasitakoaren berrikusketa. 0-9 unitateen berrikusketa.
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0  Kaixo, Ami naiz
6. or.

Ongietorria. Amiren aurkezpena Amiren aurkezpena. Ahozko narrazioaren 
tradizioa. Denboraren lerroa. Salbamenaren 
Historia.

1 Jainkoak mundua egin digu opari
10. or.

Naturaren edertasuna. Jainkoak mundua sortu zuen

(Munduaren sorrera)

Jainkoak sortu gaitu: gure Aita da. Jainkoak 
mundua egin digu opari maite gaituelako. 
Pertsonak zoriontsuak gara Kreazioarekin eta 
zaintzen ikasten dugu, bihotz onekoak izanik.

Ingurunearen eta naturaren 
zaintza.

Kreazioa:

Jainkoak mundua sortu zuen. Jainkoak 
pertsonei egindako oparia da. Babestu 
eta zaindu egin behar dugu.

2 Biblia, istorio pila bat
18. or.

Istorioak dituzten liburuak. Jainkoak lagunei hitz egiten die

(Kontakizun multzoa: Noe, Abraham, 
Moises, Maria)

Biblia, istorio pila bat. Jainkoak pertsonekin hitz 
egiten du. Pertsonek Jainkoari erantzuten diete: 
Noe, Abraham, Moises, Maria eta Daniel. 
Salbamenaren Historia Biblian idazten da. 
Bibliako istorioek Jainkoarengana garamatzate.

Erlijio monoteisten liburu 
sakratuak.

Biblia:

Liburu multzo bat da. Jesusengana 
eramaten gaitu. Kristauen liburu 
sakratua da. Jainkoak lagunei hitz 
egiten die.

3 Eguberriak dira!
26. or.

Eguberrietako 
sentimenduak.

Eta Jesus jaio zen

(Jesusen jaiotza. Aingeruak artzainei 
emandako mezua)

Jesusen jaiotza. Jainkoak gu maitatzen gaituelako 
eta gu salbatzeko egin zen gizon. Jesus 
pertsonentzako oparia da. Eguberriak zoriontsu 
egoteko eta bihotz onekoak izateko jaiak dira.

Olentzeroren jatorria. Eguberriak:

Jesus jaio dela eta guztiontzako oparia 
dela ospatzen dugu. Gure zoriona 
partekatzeko jaia da.

Eguberriak ospatzen ditugu 34. or.
Eguberriak. Eguberrietako zorion txartela eta abenduko koroa 

egitea.
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4 Maite gaitu Jainkoak
38. or.

Gurasoek seme-alabei 
ematen dieten maitasuna.

Aita ona

(Aita Onaren parabola)

Jesusek irakatsi digu nolakoa den Jainkoa: Aita 
Onaren parabola. Jainkoak beti barkatzen gaitu. 
Barkamenaren eta bakearen balioa. Jainkoak 
pertsonenganako duen maitasuna. Jesusek Jainko 
Aitarekin hitz egiten irakasten digu: Gure Aita otoitza.

Bakearen sinboloak. Jesusek irakasten digu:

Jainkoa gure Aita dela. Gure Aita 
otoitza, Jainkoarekin hitz egiteko. 
Jainkoak maite gaituela eta barkatu 
egin behar dela.

5 Jesus eta haren lagunak
46. or.

Lagunak eta adiskidetasuna. Jesusen lagunak

(Apostoluak eta Jesusen gustukoak)

Jesusek lagunak aukeratu zituen. Jesusek jendeari 
bidalitako mezua. Jesusen gustukoak. Gaur 
egungo beharrak. Jesus bidea, egia eta bizitza 
da. Adiskidetasunaren balioa.

Azken Afaria artean. Juan 
de Juanesen lana, xvi. 
mendea.

Jesus:

Hamabi apostoluak aukeratu zituen. 
Jainkoarengana daraman bidea da. 
Guztiak berdin maitatzen erakusten digu. 
Inork maite ez dituenak zaintzen ditu.

6 Jesusek bizitza eman zuen maite 
gintuelako

54. or.

Maitasuna eta besteei 
zerbitzua ematea.

Aste Santua

(Erramu igandea, Ostegun santua, 
Ostiral santua eta Pazko igandea)

Jesusen azken egunetako gertaerak. Jesusen 
heriotza eta Piztuera. Maitasun mezua. Besteei 
zerbitzua eskaintzea, maitasun seinalea delako. 
Pazkoa ospatzea eta horren sinboloak.

Aste Santuko prozesioak. Aste Santua:

Jesusi harrera egin zioten Jerusalem 
hirian. Jesusek lagunak agurtu zituen. 
Jesus gurutzean hil zen. Jesus piztu 
egin zen, gure artean bizitzeko.

Jolas gaitezen pixka bat 62. or.
Jolasa, entretenimendua. 0-6 unitateen berrikusketa.
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7 Poza dakarren espiritua
 66. or.

Gauzak ondo egiteko 
ilusioa.

Poza dakarren espiritua

(Apostoluei Espiritu Santua bidaltzea 
Mendekostean)

Mendekostearen kontakizuna. Igokundearen 
kontakizuna. Eliza Mendekostean sortu zen. 

Eliza Jesusen jarraitzailea da. Espiritu Santua 
Jesusen mezua errealitate egiteko Elizaren gidari 
izan zen eta horretarako adorea eman zion.

Espiritu Santuaren 
irudikapenak. Beirateak.

Espiritu Santua:

Jesusek bidaltzen digu Mendekoste 
egunean. Lehen kristauen gidari eta 
adore emailea da. Eliza sortzen 
lagundu zuen. Gauzak ondo egiteko 
ilusioa ematen digu.

8 Maria, Ama ona
74. or.

Amengatiko maitasuna. Mariak baietz esan zuen

(Aingeruak Mariari egindako deikundea)

Deikundea: Mariak baietz esan zion Jainkoari. 
Maria da Jesusen ama. Mariaren kontakizunak. 
Mariarengandik ikasten dugu. Agurmaria otoitza.

Andre Mariaren izenak: 
Estibalitz Andre Maria, 
Begoñako Andre Maria eta 
Arantzazuko Andre Maria.

Maria:

Deikundean baietz esan zion Jainkoari. 
Jesusen ama eta gure ama da.

9 Familia gara
82. or.

Familiartekoen bilerak. Maitasun agindu bat

(Jesusen agindu berria: «Maitatu elkar 
nik zuek maite izan zaituztedan bezala»)

Kristauak Jainkoaren, Elizaren seme-alabak gara. 
Jainkoak irakatsi zigun bezala bizi gara: «Maitatu 
elkar nik zuek maite izan zaituztedan bezala». 
Elizaren helburua. Tenplua.

Tenplu kristauak, judutarra 
eta islamikoak.

Jesusen jarraitzaileok:

Elkar maite dugu. Familia bat gara eta 
Eliza osatzen dugu. Elizan biltzen gara.

Elkarrekin berrikusiko dugu 90. or.
Ikasitakoaren berrikusketa. 0-9 unitateen berrikusketa.
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20  Proposamen didaktikoa

 KONTZEPTUZKO EDUKIAK

TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Jainkoak Kreazioa egin digu opari.

• Jainkoa gure Aita da.

• Jainkoaren maitasuna.

• Giza zoriontasuna.  

• Pertsonen borondatea.  

• Jainkoak gizona eta emakumea sortu zituen: gure 
Aita da.

• Jainkoak mundua egin digu opari.

• Pertsonak zoriontsuak gara Kreazioarekin eta 
zaintzen ikasten dugu, bihotz onekoak izanik.

1. unitatea: Jainkoak mundua egin digu opari
 Jainkoa bizitzan ezagutuko dugu

Trebetasunak Ebaluazio irizpideak

Jainkoak mundua eta pertsonak sortu dituela aitortzea.
a  Ea aitortzen duen Jainkoa munduaren eta 

pertsonen sortzailea dela.

Jainkoak mundua maitasunagatik sortu duela jabetzea.
b  Ea aitortzen duen Jainkoak maite gaituela eta 

horregatik sortu duela mundua.

Kreazioaren kontakizuna irakurtzea eta lantzea.
c  Ea badakizkien Kreazioaren kontakizunaren 

ideia nagusiak.

Jainkoa Aita Ona dela eta pertsonei Kreazioaren oparia ematen diela 
jakitea.

d  Ea aitortzen duen Jainkoa Aita On moduan.

e  Ea ikusten duen Kreazioa Jainkoaren opari moduan.

Kreazioa zaintzea ona dela jakitea. f  Ea onartzen duen naturaren zaintzaren ontasuna.

Kreazioaren zainketan konpromisoa hartzea. g  Ea egiten dituen Kreazioa zaintzen laguntzen 
duten ekintza txikiak.

Natura Jainkoaren lana den heinean balioestea. h  Ea balioesten duen natura modu positiboan, 
Jainkoaren kreazioa baita.
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Proposamen didaktikoa  21

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL JUNIOMAYO

 OINARRIZKO GAITASUNAK

 Gaitasunak  Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza 
komunikaziorako 
gaitasuna 

Ea aipatzen duen erlijio edukia duen irudi bat. a  b  e

Ea irakurtzen duen erlijio testu bat, berezitasunak aipatuz, eta mezua 
ulertzen duen.

c

Ea badakien testu idatzi bat edo narrazio testu bat oinarri hartuta, irakurri, 
idatzi, irakasleari edo ikaskide bati erantzun, eta proposatutako jarduerak 
interpretatzen eta egiten.

a  c

Ea entzuten eta adierazten dituen erlijio edukiei buruzko pentsamenduak, 
ideiak, iritziak...

b  d

Ea ikasten dituen unitateko testuetako ingelesezko hitzak.

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako 
gaitasuna

Ea ikasten duen bere inguruko  mundua zaintzen eta balioesten. f  h

Ea lantzen dituen Kreazioaren kontakizuna eta sortutako gauzak: natura, 
mundua…

c  e

Ea lantzen duen sortutako mundu fisikoaren ulermena. e  f

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko gaitasuna

Ea badakien testuan dagoen informazioa lantzen, irakurmen ariketen bidez. d

Ea lantzen dituen Kreazioaren opariaren jarduerako oparia eta orrialdeko 
amaierako laburpen esaldia.

e  f  h

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea balioesten duen Kreazioaren zaintza. h

Ea ikasten dituen gizarteko bizitza hobetzen duten jarrerak, balioak... g

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea lantzen duen tradizio kulturaleko narrazio bat. c

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea bere ideiei buruzko iritzia eman eta gogoeta egiten duen, besteen iritziak 
errespetatuz.

a  b  d  h

Ea lortzen duen testu bateko informazioa, jarduerak egiteko. a  b  c

Ea lantzen duen Kreazioaren opariaren kontzeptuzko mapa, eta ea egiten 
eta zuzentzen dituen proposatutako ariketak.

a  b  d

Norberaren 
autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Ea parte hartzen duen eta proposatzen duen Kreazioa zaintzeko egin 
daitekeen zerbait.

g

Ea badakien bere pentsamenduek, ekintzek, balioek... txertaketari mesede 
egiten diotela.

f  g

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

1. unitatea: Jainkoak mundua egin digu opari

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskara ikasgaiarekin, irakurketa, irakurmena eta 
elkarrizketa lantzen baitira.

Matematikarekin, denboraren lerroa lantzen baita.

Ingurunearen Ezaguerarekin, naturaren balioestea eta 
zaintza lantzen baitira. Baita ingurune fisikoko elementuak 
ere: animaliak, itsasoak, landareak...

Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, unitatean proposatutako 
abestia lantzen baita, eta Plastikarekin, testuetatik ateratako 
ideien marrazkiak egiten baitira, mugigarria egiteko 
jarduerarekin batera.

BALIOAK ETA JARRERAK

Naturarekiko eta sortutako guztiarekiko errespetua 
ildo horretatik ekintzaren bat egiteko jardueren eta 
konpromiso pertsonalaren bidez.

Poza, Jainkoak maite gaituelako eta Jainkoaren seme-
alabak garelako, Kreazioa oparitu baitigu.

Lankidetza Jainkoarekin, Kreazioa zaindu eta mantentzeko.

IKTen ERABILERA

Webguneak

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

• http://www.cuentosparacolorear.com/colorear/
dibujos-para-colorear-naturaleza.html

• http://www.chiquinoticias.com/hemeroteca/
ecologia/index.html

FAMILIAKO EKINTZA

Etxean Kreazioaren narrazioa irakurtzea. Ikasgelan 
landutako balioak finkatzea.

Kreazioaren zaintzan laguntzen duen jardueraren bat 
egitea; esate baterako, birziklatze lanak egitea.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez ageri diren hitzak lantzea:  God 
(Jainkoa), Father (Aita), world (mundua). Horiei buruzko 
informazio gehiago izateko edo nola esaten diren jakiteko, 
sartu webgune honetan: http://wordreference.com/es/

METODOLOGIA

Unitate didaktiko honetan, lehenik eta behin, natura guztiok 
gozatzen dugun oparia dela eta gauza politez beteta 
dagoela aipatuko dugu; ondoren, Jainkoaz hitz egingo dugu; 
munduaren sortzailea den heinean,  hori bera oparituko 
baitigu zaindu eta goza dezagun. Ondoren, jarraitu orrialde 
bakoitzean proposatutako iradokizun metodologikoei.

• Marrazkiari behatzea eta horri buruz hitz egitea.

• Naturari eta horren zaintzari buruz hitz egitea.

• Letra zopa egitea.

• Abesti bat ikastea, abestea eta dantzatzea.

• Kontakizun bat entzutea eta irakurtzea.

• Kontakizunari buruz hitz egitea.

• Marrazkiak egin eta eranskailuak jartzea.

• Ingelesezko hitzak lantzea.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Aurretik izan dituzten esperientzietatik abiatuta, 
baserri-eskola batera egindako bisitaren bati buruz 
eskolan hitz egitea.  

• Denboraren lerroan Kreazioak duen lekuari buruz 
gogoeta egitea.

• Jainkoak sortu dituen gauzen zerrenda idaztea.

• Kreazioaren mugigarri zintzilikaria egitea. 

• Ikastetxea zaintzeko eta instalazioen garbiketa 
sustatzeko kanpaina pentsatzea.

 Zabaltzeko

• Ikasleei esparru natural desberdinetako familiako 
argazkiak ekar ditzaten eskatzea.  

• Kateatutako hitzen jolasean jokatzea, naturako 
elementuen izenekin.

• Kreazioaren gaiarekin lotutako ipuinak ekartzea gelara, 
elkarrekin ikusteko eta irakurtzeko.

• Jainkoak sortutakoaren eta pertsonek sortutakoaren 
ideia elkarrekin lantzea.

• Zaborrak birziklatzearen gaia lantzea.
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Proposamen didaktikoa  23

Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.

TREBETASUNAK

ERANTZUNAK

JARDUERAK

 Finkatzeko

 Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA

OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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24  Proposamen didaktikoa

Trebetasunak Ebaluazio irizpideak

Liburuek istorioak kontatzen dizkigutela aitortzea. a  Ea ulertzen dituen irakurritako testuak.

Biblia liburu askoz osatutako liburua dela jakitea. b  Ea dakien Biblia liburu askoz osatuta dagoela.

Bibliak Jainkoa ezagutarazteko istorioak kontatzen dituela jakitea.
c  Ea badakizkien Bibliako hainbat testuan agertu 

diren Jainkoari buruzko aipamenak.

Biblian, Jainkoak pertsonei hitz egiten diela eta haiek erantzun egiten 
diotela jakitea.

d  Ea hautematen dituen Bibliako hainbat 
testutan, Jainkoaren eta pertsonen arteko 
harreman esperientziak.Bibliako zenbait pertsonaia eta haien istorioak zein diren jakitea.

Biblia kristauen liburu sakratua dela jakitea. 
e  Ea dakien Biblia kristauen liburu 

garrantzitsuena dela.

Beste erlijio batzuk ezagutzen hastea; adibidez islama eta judaismoa.
f  Ea ezagutzen dituen beste erlijio sinesmen 

batzuk.Beste erlijioak errespetatzea eta balioestea.

TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Biblia: liburuz osatutako liburua.

• Historia Biblian idatzi da.

• Jainkoak pertsonekin hitz egiten du.

• Jainkoaz hitz egiten duten Bibliako pertsonaiak.

• Jainkoari erantzuteko Bibliako narrazioak.

• Jainkoak bere burua ezagutarazi du: Itun 
Zaharreko pertsonaia biblikoak.

• Narrazioak: Jainkoaren agerraldiak Biblian.  

• Jainkoaren esku hartzeari buruzko kontakizunak.

• Jainkoa Jesusengan egin zen gizon.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

2. unitatea: Biblia, istorio pila bat      
 Bibliako istorio batzuk kontatuko ditugu
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Proposamen didaktikoa  25

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL JUNIOMAYO

 OINARRIZKO GAITASUNAK

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA EKAINAMAIATZA

Gaitasunak Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

Ea ezagutzen dituen, gutxienez, Jainkoaren Hitza diren bi testu eta 
badakien horiei buruz hitz egiten.

a  c

Ea ulertzen dituen erlijioarekin lotutako oinarrizko testuak. a  c

Ea interpretatzen eta egiten dakien testu idatzi bat edo narrazio testu bat 
onarri hartuta, irakurri, idatzi, irakasleari edo ikaskide bati entzun eta 
proposatutako jarduerak.

a

Ea ulertzen duen liburu sakratuak erlijio sinesmenak zabaltzeko elementu 
direla.

d  e

Ea ikasten dituen unitateko testuetako ingeleseko hitzak.

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea ezagutzen eta errespetatzen dituen beste erlijio batzuk. f

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea dakien testuan dagoen informazioa lantzen, irakurmen ariketen 
bidez.

a

Ea ezagutzen duen kontatutako testu edo istorio batean, prozesuaren 
eta sekuentziazioaren ideia.

a

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea errespetatzen duen askotariko gizartea, kulturartekoa. f

Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

Ea irakurtzea gustatzen zaion. a

Ea ezagutzen dituen kultura orokorrari dagozkion Bibliako zenbait 
istorio.

c  d

Ea badakien zein den kristauen liburu sakratua. e

Ea onartzen dituen beste erlijioak, bai eta horien kultura adierazpenak ere. f

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea jabetzen den erlijioaren historiak bizitzako gertaera garrantzitsuak 
irakasten dizkigula, eta, poliki-poliki, ikaskuntza horiek eguneroko 
bizitzan baliatzen dituen.

b

Ea egiten eta zuzentzen dituen proposatutako jarduerak. a

Ea testu batetik informazioa lortzen duen jarduerak egiteko. a  b

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea badakien gustuko dituen irakurketak ikuspegi kritikoa erabiliz 
aukeratzen.

a  
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26  Proposamen didaktikoa 

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskara ikasgaiarekin, irakurketa, irakurmena eta 
elkarrizketa lantzen baitira.

Matematikarekin, denboraren lerroa eta Bibliako zatien 
hurrenkera lantzen baitira. 

Ingurunearen Ezaguerarekin, beste kultura batzuen (gurea 
ez bezalakoak diren kulturen) eta kultura horiek munduko 
beste lekuetan bizi duten egoeraren berri baitute.

Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, unitatean proposatutako 
abestia lantzen baita, eta Plastikarekin, testuetatik ateratako 
ideien marrazkiak egiten baitira.

BALIOAK ETA JARRERAK

Errespetua eta tolerantzia: Bibliarekiko, kristauen liburu 
sakratua baita, bai eta beste erlijioekiko ere; horretarako, 
beste erlijio batzuk daudela eta haien liburu sakratuak 
dituztela jakin behar dute.

Sormena, narrazioen eta horiekin lotutako jardueren bidez.

Konfiantza, Bibliako kontakizunetan, bai eta pertsonaiek 
Jainkoarekiko eta alderantziz duten jarreran ere.

IKTen ERABILERA

Webguneak

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

• http://www.edelvives.com/pagina.php?cs_id_
pagina=36&cs_id_contenido=44966

• http://www.lecturadeldia.com/

FAMILIAKO EKINTZA

Ikasgelan landutako balioak etxean finkatzea.

Bibliako istorioetako zenbait testu erabiltzea, haurrei 
oheratzean irakurtzeko.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez agertzen diren hitzak lantzea. Bible 
(Biblia), love (maitasuna) eta stories (istorioak). Horiei buruzko 
informazio gehiago izateko edo nola esaten diren jakiteko, 
sartu webgune honetan:  http://www.wordreference.com/
es/

METODOLOGIA

Unitate didaktiko honetan, lehenik eta behin ikasleek 
ezagutzen dituzten liburuak landuko dira, eta gero, Bibliako 
testuak. Jarraitu orrialde bakoitzean proposatutako 
iradokizun metodologikoei.

• Marrazkiari behatzea eta horri buruz hitz egitea.

• Liburuei eta Bibliari buruz hitz egitea.

• Abesti bat ikastea, abestea eta dantzatzea.

• Kontakizun bat entzutea eta irakurtzea.

• Kontakizunari buruz hitz egitea.

• Irudiak eta testuak lotzea.

• Esaldiak gainetik idaztea.

• Liburu baten azala marraztea.

• Eranskailuak jartzea.

• Ingeleseko hitzak lantzea.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Testuen irakurketa eta ulermena lantzea.

• Liburutegi bat zer den eztabaidatzea. 

• Arbelean denboraren lerroa lantzea.

• Kontatu den istorioren baten marrazkia egitea.

• Unitatean agertu diren eta Jesus baino lehen bizi izan 
ziren pertsonaien zerrenda bat egitea.  

 Zabaltzeko

• Ikasleei ezagunak zaizkien Bibliako pertsonaiei buruzko 
irakurketak bilatzea eta ikasleekin haiei buruz hitz egitea. 

• Pertsonaien lau istorioak banan-banan lantzea; horiek 
honela aurkeztu dira: ipuinen bidez, haurrentzako 
Bibliako narrazioen bidez, marrazkien bidez.

• Ikastetxera Biblia batzuk eramatea, haurrentzat direnak 
eta askotarikoak, ikasleek ikusi, ukitu eta ireki ditzaten; 
hots, nolakoak diren jabetu daitezen.

• Orri markatzaile bat egitea ikasleen ipuin 
gogokoenetarako edo haien haurren Bibliarako. 

• Islamari eta judaismoari buruzko informazio gehiago 
bilatzea, haurrekin luze hitz egiteko.

2. unitatea: Biblia, istorio pila bat
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Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.

TREBETASUNAK

ERANTZUNAK

JARDUERAK

 Finkatzeko

 Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA

OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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28  Proposamen didaktikoa

 TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

 KONTZEPTUZKO EDUKIAK

 Trebetasunak  Ebaluazio irizpideak

Eguberrietan Jesusen jaiotza ospatzen dugula jakitea.
a  Ea lotzen dituen Eguberriak eta Jesusen 

jaiotza.

Jaiotzako pertsonaia nagusiak ezagutzea eta izendatzea.
b  Ea ezagutzen eta izendatzen dituen jaiotzako 

pertsonaia batzuk.

Eguberriak sortzen dizkigun sentimendu desberdinak aitortzea.
c  Ea izendatzen dituen Eguberriekin zerikusia 

duten sentimenduak.

Eguberrien berezitasun batzuk aitortzea. d  Ea zerrendatzen dituen Eguberrietako gauza 
bereziak.

Jesusen jaiotzako narrazio bat entzutea eta irakurtzea.
e  Ea ezagutzen dituen Jesusen jaiotzako 

narrazioaren ideia nagusiak.

Gizakundearen misterioaren opariaren ulermenean abiaraztea. f  Ea esaten duen Jesus guztiontzako oparia dela.

Eguberrien bizipenarekin lotutako tradizioak ezagutzea. g  Ea ezagutzen duen Eguberrietako tradizio 
tipikoren bat.

Eguberriak maitasunaren eta zoriontasunaren aldi gisa ikustea. h  Ea Eguberriak modu positiboan balioesten 
dituen.

• Jainkoaren maitasuna.

• Giza zoriontasuna. 

• Jainkoaren esku-hartzearen kontakizunak.

• Jainkoa gizaki bihurtu zen Jesusen.  

• Pertsonen borondatea.  

• Jesus opari bat da.

• Kristau jaiak: Eguberriak.

• Jainkoak gu maitatzen gaituelako eta gu salbatzeko 
egin zen gizon.

• Eguberriak zoriontsu egoteko eta bihotz onekoak 
izateko jaiak dira.

3. unitatea: Eguberriak dira!          

 Eguberrietako mezua ospatuko dugu
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Proposamen didaktikoa  29

 Gaitasunak  Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna 

Ea hitz egiten duen irudiari buruz, egindako galderen bidez. a  b  d

Ea irakurtzen, entzuten eta lantzen duen narrazio biblikoa, berezitasunak 
aipatuz, eta ea mezua ulertzen duen.

e

Ea irakurtzen, ulertzen eta egiten dituen idatzizko jarduerak. a  c  d  e

Ea ikasten dituen hitz berriak ingelesez.

Ea ideiak entzuten eta lantzen dituen, bere gelakideekin bateratzeko. a  b  f

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea ikasten dituen urteko urtaroak eta urtaro horietan kokatzen dituen 
Eguberrietako egunak.

a

Ea ezagutzen duen gizarte desberdintasuna eta ea sustatzen duen 
gizartearen hobekuntza.

h

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea ezagutzen duen prozesuaren eta sekuentziazioaren ideia 
kontatutako testu edo istorio batean.

e

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea ezagutzen dituen Eguberrietako tradizio eta ohitura tipiko batzuk. g

Ea entzuten duen Jainkoaren Hitza, erakutsi nahi dugun hori ikasi eta 
gure bizitzetan txertatzeko.

e

Ea identifikatzen dituen gainerakoei laguntzeko egin ditzakegun 
ekintzak, eta ea gauzatzen dituen.

c  d

Ea pertsonaia historiko baten eskuzabaltasuna gauza positibo gisa 
balioesten duen, jarrera hori nagusituz.

g

Kultura eta arte gaitasuna Ea entzuten eta irakurtzen duen mendebaldeko kulturako oinarriko 
kontakizun bat.

e

Ea ikasten dituen Eguberrietako ohiturak, jaiak eta errituak. g

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea badakien sentimenduak aitortzen eta adierazten. c

Ea bilatzen duen informazioa narrazio biblikoan, irakurmeneko 
ariketak egiteko.

e

Ea egiten dituen jarduerak aurreko informaziotik abiatuta. a  c  d  e

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea bultzatzen dituen erruki eta solidaritate balioak. h  

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA EKAIANMAIATZA

 OINARRIZKO GAITASUNAK
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30  Proposamen didaktikoa 

METODOLOGIA

Unitate didaktiko honetan, lehenik eta behin, Eguberrien 
aurretik eta ondoren ikasleek kaleetan, etxeetan, 
ikastetxean... ikusten duten hori aipatuko dugu. Horrez gain, 
Eguberriez zer pentsatzen duten eta Eguberriek ikasleengan 
zer sentimendu eragiten duten ere ikusiko dugu. Ondoren, 
Jesusen jaiotzaren kontakizuna sartuko dugu eta horretatik 
abiatuta, Eguberriaren esanahia eta ezaugarriak landuko 
ditugu. Ondoren, orrialde bakoitzean proposatutako 
iradokizun metodologikoak jarraituko ditugu.

• Irudiei behatu eta irudiei buruz hitz egitea.

• Eguberriei buruz eta Eguberriak sortzen dituen 
sentimenduei buruz hitz egitea.

• Eguberriak familian nola bizi dituzten aipatzea.

• Abesti bat ikastea, abestea eta dantzatzea.

• Kontakizun bat entzun, irakurri eta horri buruz hitz egitea.

• Denboraren lerroa lantzea.

• Eguberrietan gaizki pasatzen duten pertsonei buruz hitz 
egitea.

• Eranskailuak margotzea, berrikustea eta ipintzea.

• Ingelesezko hitzak lantzea.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Ezagutzen ditugun sentimenduen zerrenda egitea.

• Ohiko jaiotzetan ageri diren pertsonaiekin zerrenda bat 
egitea.

• Opariei buruzko elkarrizketa ezartzea.  

• Eguberriak ospatzea gustatzen zaien eta horretara 
arrazoiak koadernoan idaztea.

 Zabaltzeko

• Ezagutzen dituzun gabon kanta tradizional batzuk 
gogoratzea eta ikastea.

• Eguberrietako xehetasunekin, guztion artean gela 
girotzea.

• Kontakizunaren dramatizazio txiki bat egitea.

• Etxetik Eguberriei buruzko ipuinak ekartzeko eskatzea.

• Elkarbanatzeko, kiloaren kanpainara eraman daitezkeen 
elikagaien zerrenda egitea.

• Olentzerori buruzko eta horrek Bizarzuri eta Aita 
Noelekin duen zerikusiari buruzko informazioa bilatzea.

• Biblia egokitua egin dezaten animatzea.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskara ikasgaiarekin, irakurketa, irakurmena eta 
elkarrizketa lantzen baitira.

Ingurunearen ezaguerarekin, urtaroak eta Eguberriak 
lantzen baitira. Baita beste herrialdeetako ohiturak ere, 
haiek Eguberria nola bizi duten.

Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, unitateko abestia 
lantzen baita eta gabon kantak abesten baitira; eta 
Plastikarekin, marrazkiak margotzen baitira, Eguberrietako 
txartelak eginez...

BALIOAK ETA JARRERAK

Errespetua beste kulturekiko eta haiek Eguberria 
ospatzeko duten moduarekiko.

Poza, Jesus jaio delako.

Solidaritatea behar gehien dutenekin, batez ere, 
Eguberrietan; izan ere, askok ez dute ondo pasatzen.

IKTEn ERABILERA

Webguneak

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

• http://www.primeraescuela.com/themesp/
diasferiados.htm

• http://www.cunavidad.com/cuentos-navidad.php

FAMILIAKO EKINTZA

Eguberriei eta Jesusen jaiotzari buruzko ipuinak edo 
narrazioak irakurtzea.  

Etxea apaintzeko Eguberrietako apaingarriak egitea.

Hiri bakoitzean jarri ohi diren jaiotzak bisitatzea.

Unitatean lantzen diren balioak lantzea eta finkatzea.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez ageri diren hitzak lantzea:  angel 
(aingerua), Christmas (Eguberriak), Christmas carols (gabon 
kantak). Horiei buruzko informazio gehiago izateko edo 
nola esaten diren jakiteko, sartu webgune honetan: http://
wordreference.com/es/

3. unitatea: Eguberriak dira!
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32  Proposamen didaktikoa 

 Trebetasunak  Ebaluazio irizpideak

Gurasoek maite gaituztela eta zerbait gaizki egiten dugunean 
barkatu egiten gaituztela jakitea.

a  Ea aitortzen duten gurasoek maite gaituztela 
eta zerbait gaizki egiten dugunean barkatu 
egiten gaituztela.

Jainkoan maite gaituela eta beti barkatzen gaituela aitortzea. b  Ea badakien Jainkoak maite duela eta barkatu 
egiten duela.

Jesusen erakusten digun Jainkoaren irudira hurbiltzea.
c  Ea izendatzen dituen Jesusek erakusten 

dizkigun Jainkoaren ezaugarri batzuk.

Aita Onaren parabolari buruzko testu bat entzutea, irakurtzea eta 
lantzea.

d  Ea aitortzen dituen Aita Onaren parabolaren 
ideia nagusiak.

Elkar barkatzen dugunean izan ohi ditugun sentimendu positiboak 
ezagutzea.

e  Ea zerrendatzen dituen barkatzen dutenean 
izan ohi dituen sentimendu positiboak.

Jesusek Jainkoari errezatzen ziola eta bere jarraitzaileei errezatzen 
irakatsi ziela aitortzea.

f  Ea badakien Jesusek Jainkoari errezatzen ziola 
eta bere jarraitzaileei errezatzen irakatsi ziela.

Gure Aita otoitza ikasi eta lantzea. g  Ea badakien Gure Aita otoitza.

Munduan bakeak duen garrantziaz jabetzea eta bakea ordezkatzen 
duten sinbolo batzuk ezagutzea.

h  Ea bakea gauza positibo gisa balioesten duen.

i  Ea ezagutzen duen bakearen sinboloren bat.

• Jainkoak pertsonenganako duen maitasuna.

• Pertsonen borondatea.

• Jesusen irakaspenak: Testamentu Berriaren 
kontakizunak.

• Barkamenaren eta bakearen balioa.

• Jainkoak beti barkatzen gaitu.

• Jesus: bidea, egia eta bizitza.  

• Jesusek irakatsi digu nolakoa den Jainkoa: Aita 
Onaren parabola.

• Jesusek Jainko Aitarekin hitz egiten irakasten digu: 
Gure Aita otoitza.

 KONTZEPTUZKO EDUKIAK

4. unitatea: Maite gaitu Jainkoak      
 Jesusen mezua identifikatuko dugu
 TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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Proposamen didaktikoa  33

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA EKINAMAIATZA

 Gaitasunak  Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna 

Ea ikasten duen marrazkiei edo irudiei buruz hitz egiten. a

Ea irakurri, idatzi, interpretatu eta egiten dituen proposatutako jarduerak. d  

Ea entzuten dion irakasleari eta gelakideei. b  h

Ea irakurtzen duen erlijio testu bat, bertako berezitasunak aipatuz. d

Ea ikasten dituen hitz berriak ingelesez.

Ea adierazten dituen iritziak ahoz. c  e

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako 
gaitasuna

Naturaren adibideari buruz lan egiten du: bizitzeko lanik egiten ez duten 
loreak eta txoriak.

c

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala 
erabiltzeko gaitasuna

Ea badakien testuan dagoen informazioa lantzen, irakurmen ariketen bidez. d

Ea emandako hitzekin testu bat osatzen duen.  g

Gizarterako eta 
herritartasunerako 
gaitasuna

Ea barkamena arazoak konpontzeko bide gisa ikusten duen. a  b  e  h

Ea garatzen duen bere dimentsio morala.  e  h

Kultura eta arte gaitasuna Ea lantzen duen kultura orokorrari dagokion istorio biblikoren bat. b

Ea badakien Gure Aita, kristautasunaren otoitz nagusia delako. g

Ea ezagutzen dituen bakea adierazteko sinbolo unibertsalak. h  i

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea ikasten duen barkamena eskatzen eta barkatzen, oinarrizko jarrerak 
direlako.

a  e

Ea egiten eta zuzentzen dituen proposatutako jarduerak.  b  d  e  f

Ea ezagutzen dituen guztizkoaren zatiak, guztia berreraikitzeko. g

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea sortzen duen norbere munduarekiko ikuspegia eta autonomiaz 
jarduten duen.

e  h

Ea jabetzen den bere akatsez eta hobetu egin dezakegula. a  e

Ea aukeratzen dituen hainbat aukeraren artean, eta bere aukeraketaren 
arrazoia azaltzen duen.

i

 OINARRIZKO GAITASUNAK
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34  Proposamen didaktikoa 

METODOLOGIA

Unitate didaktiko honetan, batzuetan gauzak guztiz ondo 
ez ditugula egiten eta gure gurasoek maite gaituztelako 
askotan barkatzen gaituztela gogoraraziko dugu. Ondoren, 
Aita Onaren parabolaren kontakizunetik abiatuta, ikusiko 
dugu Jainkoak, gure Aitak, ere maite gaituela eta barkatzen 
gaituela gaizki egindakoan damutzen bagara.  Gure Aita 
otoitza ere landuko dugu, Jainkoarekin harremanetan 
jartzeko modua delako. Ondoren, jarraitu orrialde 
bakoitzean proposatutako iradokizun metodologikoei.

• Irudiei behatu eta aipatu.

• Gurasoek seme-alabekiko sentitzen duten maitasunari 
buruz hitz egitea.

• Abesti bat ikastea, abestea eta dantzatzea.

• Kontakizun bat entzutea, irakurtzea eta horri buruz hitz 
egitea.

• Iritziak eta esperientzia pertsonalak adieraztea.

• Jolasen bidez Gure Aita otoitza ikastea.

• Esaldiak osatzea, hitzak berrikustea eta marraztea.

• Ingelesezko hitzak lantzea.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Gure inguruko egoerei buruz hitz egitea eta barkamena 
horiek konpontzeko modua dela ulertzea.

• Gurasoek guregatik maitasun erakusketa gisa egiten 
duten ekintzen zerrenda prestatzea.

• Naturan Jainkoak gugan duen maitasunaren adibide 
gehiago jakitea.

• Gure Aita otoitza kopiatzea eta apaintzea.

 Zabaltzeko

• Ezagutzen dituzten beste pertsona batzuei buruz hitz 
egitea.

• Jainkoaren maitasuna eta barkamena erakusten den 
Bibliako beste adibide batzuk aipatzea. 

• Jainkoari egindako otoitz sinple bat idaztea 
koadernoan.

• 44. orrialdeko bakearen sinboloak nondik sortzen diren 
modu entretenigarrian eta hurbilekoan aipatzea.

• Biblia egokitua egin dezaten animatzea.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskara ikasgaiarekin, irakurketa, irakurmena eta 

elkarrizketa lantzen baitira.

Ingurunearen Ezaguerarekin, bakearen sinboloak lantzen 

baitira. Munduan bakearen alde eta gerraren kontra 

dauden mugimenduak ere aipa ditzakegu.

Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, unitateko abestia 

lantzen baita; eta Plastikarekin, marrazkiak egiten baitira.

BALIOAK ETA JARRERAK

Barkamena unitate osoan lantzen da, bai maila 

pertsonalean, bai Jainkoaren ikuspegitik, beti barkatzen 

gaituen Aita baita.

Bakearen balioa beharrezkoa da zoriontsu izateko; bakea 

ordezkatzen duten sinbolo batzuk ikasiko ditugu.

Barkatzen dugunean eta barkatzen gaituztenean sentitzen 

dugun poza.

IKTen ERABILERA

Webguneak

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

• http://unrincondepaz1964.spaces.live.com/blog/
cns!F2B530EE08F5AC62!121.entry

• http://www.waece.org/paz/index.php

• http://www.jugarycolorear.com/2010/04/dibujos-
para-colorear-del-padrenuestro.html

FAMILIAKO EKINTZA

Familiak barkamena susta dezake etxean, barkatzeak eta 

barkamena eskatzeak duen garrantzia haurrekin aipatuz. 

Gure Aita parabolaren kontakizuna irakur dezakete.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez ageri diren hitzak lantzea: party (jaia), 

good (ona), birds (txoriak). Horiei buruzko informazio 

gehiago izateko edo nola esaten diren jakiteko, sartu 

webgune honetan: http://wordreference.com/es/

4. unitatea: Maite gaitu Jainkoak
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Proposamen didaktikoa  35

Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.

TREBETASUNAK

ERANTZUNAK

JARDUERAK

 Finkatzeko

 Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA

OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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36  Proposamen didaktikoa

 Trebetasunak  Ebaluazio irizpideak

Jesusek lagunak zituela eta laguntasuna estimatzen zuela jakitea. a  Ea izendatzen dituen Jesusen lagun batzuk.

Jesusen lagunei buruzko testu bat entzutea, irakurtzea eta lantzea. b  Ea ezagutzen dituen testuaren ideia nagusiak.

Jesusen gustukoenak zein diren jakitea.
c  Ea izendatzen dituen Jesusen gustukoenak 

diren batzuk.

Jainkoak bereziki gizarte egoera ahulean daudenak maite dituela eta 
guk ere haiek maite behar ditugula aitortzea.

d  Ea badakien Jainkoak bereziki gizarte egoera 
ahulean daudenak maite dituela.

e  Ea behar gehien dutenekiko nolabaiteko 
sentikortasuna sentitzen duen.

Jesus Jainkoarengana garamatzan bidea dela aitortzea. f  Ea aitortzen duen Jesusi jarraituz Jainkoarengana 
iristen dela.

Adiskidetasunaren garrantzia balioestea. g  Ea adiskidetasuna garrantzitsua dela onartzen 
duen.

Zenbait balio ebanjeliko ezagutzea: solidaritatea eta besteekiko 
maitasuna.

h  Ea badakizkien zenbait balio ebanjeliko: 
solidaritatea eta besteekiko maitasuna.

Artea eta erlijio kultura balioestea. i  Ea behatzen eta balioesten duen artelan 
erlijioso bat.

 TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Jainkoaren maitasuna.

• Giza zoriontasuna.  

• Jesus bidea, egia eta bizitza da.

• Jesusen irakaspenak: Itun Berriaren narrazioak.

• Jesusen gustukoenak.

• Jesusek lagunak aukeratu zituen.

 KONTZEPTUZKO EDUKIAK

5. unitatea: Jesus eta haren lagunak   
 Jesusen mezua praktikatuko dugu
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Proposamen didaktikoa  37

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA EKAINAMAIATZA

 Gaitasunak  Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna 

Ea hitz egiten ikasten duen, txanda errespetatuz eta besteen iritziak 
entzunez.

a  c

Ea irakurri, idatzi, interpretatu eta egiten dituen idatzitako eta kontatutako 
testu baten gainean proposatutako jarduerak. 

b

Ea entzuten dion irakasleari eta gelakideei. a  c  i

Ea irakurtzen duen erlijio testu bat, berezitasunak aipatuz, eta mezua 
ulertzen duen.

b

Ea ikasten dituen hitz berriak ingelesez.

Ea zuzen erabiltzen duen ahozko adierazpena, egoerak deskribatzeko. b  i

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea badakien testuan dagoen informazioa lantzen, irakurmen ariketen 
bidez.

b

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea ikasten duen besteekiko harremana errazten duten jarrera 
positiboak izaten.

e  g

Ea garatzen duen bere dimentsio morala. e  g  h

Ea ezagutzen duen behar gehien dutenen errealitatea. c  d  e

Ea balioesten duen laguntasuna eta hori ordezkatzen duten balioak. g

Kultura eta arte gaitasuna Ea ezagutzen eta balioesten dituen kristau erlijioarekin lotutako artelanak. i

Ea lantzen duen kultura orokorrari dagokion istorio biblikoren bat. b

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea aztertzen eta laburtzen duen jasotzen duen informazioa, eta ea 
bere iritziak sortzen dituen.

b  d  f

Ea lortzen duen testu bateko informazioa, jarduerak egiteko. b  d  f

Ea egiten eta zuzentzen dituen proposatutako jarduerak. Ea lotzen 
dituen egoera komunak ageri diren marrazkiak.

b  d  f  h

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea hasten den munduarekiko bere ikuspegia sortzen eta autonomiaz 
jarduten.

e

Ea ikasten duen lagunak aukeratzen, zoriontsu izateko. g

  OINARRIZKO GAITASUNAK
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38  Proposamen didaktikoa 

METODOLOGIA

Unitate honetan, lehenik eta behin, ikasleek 
adiskidetasunarekiko duten esperientzia hori aipatuko 
dugu: guztiek dituzte lagunak eta guztiek dakite 
adiskidetasuna gauza ona eta garrantzitsua dela. Jarraian, 
Jainkoaz eta Jainkoaren lagunez hitz egingo diegu; Jesus 
guztiok zaintzen gaituen lagun ona dela aipatuz, eta 
bereziki gizarte egoera ahulean daudenak zaintzen dituela. 
Ondoren, jarraitu orrialde bakoitzean proposatutako 
iradokizun metodologikoei.

• Irudiei behatu eta irudiei buruz hitz egitea.

• Adiskidetasunari buruz hitz egitea.

• Abesti bat ikastea, abestea eta dantzatzea.

• Kontakizun bat entzutea, irakurtzea eta horri buruz hitz 
egitea.

• Eranskailuak margotzea, berrikustea eta ipintzea.

• Ingelesezko hitzak lantzea.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Koadernoan lagunen eta haiekin egitea gustatzen 
zaizkion gauzen zerrenda prestatzea.

• Lagunik onena marraztea eta hari buruzko hiru gauza 
polit idaztea.

• Jesusen lagunen izenak arbelean idaztea.

• Jesus lagunekin marraztea.

• Lagunekin ondo pasatutako uneen argazkiak gelara 
ekartzea.

 Zabaltzeko

• Norberaren lagunez hitz egitea. Adiskidetasunak zer 
esan nahi duen jakitea.

• Haurrentzako Bibliaren batean apostoluen 
aukeraketaren kontakizuna osorik irakurtzea; bereziki 
Jesusek behar gehien dutenak zaintzen dituen 
pasarteren bat edo «utzi haurrei nigana hurbiltzen» 
pasartea.  

• Beren lagunengan gehien gustatzen zaizkien gauzak 
idaztea. Erantzunak bateratzea.

• Gure Biblia egokitua sortzen jarraitzea.

• Jesus eta haren jarraitzaileen koadro gehiago bilatzea, 
haiei behatu eta aipatzeko.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskara ikasgaiarekin, irakurketa, irakurmena eta 
elkarrizketa lantzen baitira. Adiskidetasunaren gaiarekin 
idazlan bat egin daiteke. 

Ingurunearen Ezaguerarekin, gaiarekin, egileekin eta 
garaiekin lotutako artelanak lantzen baitira.

Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, unitatean proposatutako 
abestia lantzen baita; eta Plastikarekin, marrazkiak 
margotzen baitira, Biblia egokitua irudiztatzen da... 

BALIOAK ETA JARRERAK

Adiskidetasuna, haurrentzat positiboa delako, eta zaindu eta 
balioetsi egin behar dutelako. Ia unitate osoan lantzen da.

Elkarbanatzeko eta lankidetzako balioak, lagun onak 
eta Jesusen jarraitzaileak izaten laguntzen digute.

Behar gehien dutenekiko solidaritatea; izan ere, Jesusek 
esaten digu batez ere gehien sufritzen dutenak maitatu 
behar ditugula.

IKTen ERABILERA

Webguneak

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

• http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-
colorear-de-biblia-nuevo-testamento.html

• http://www.sed-ongd.org/spip/

FAMILIAKO EKINTZA

Lagunak izatea zeinen garrantzitsua den aipatzea haurrekin; 
familiako kideak gonbidatzea beren lagunak zein diren eta 
zergatik diren lagunak konta diezaieten.

Jesusek behar gehien dutenei laguntzen diela ageri den 
Ebanjelioko narrazioak etxean irakurtzea. Etxean behar 
gehien dutenei laguntzeko konpromisoa erdiestea.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez ageri diren hitzak lantzea:  apostles 
(apostoluak), people (pertsonak), heart (bihotza). Horiei 
buruzko informazio gehiago izateko edo nola esaten diren 
jakiteko, sartu webgune honetan: http://wordreference.
com/es/

5. unitatea: Jesus eta haren lagunak
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Proposamen didaktikoa  39

Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.

TREBETASUNAK

ERANTZUNAK

JARDUERAK

 Finkatzeko

 Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA

OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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40  Proposamen didaktikoa

 Trebetasunak  Ebaluazio irizpideak

Jesusen nekaldiaren, heriotzaren eta piztueraren istorioa ezagutzea.
a  Ea ezagutzen duen Jesusen nekaldiaren, 

heriotzaren eta piztueraren istorioa.

Aste Santuaren esanahia ezagutzea.
b  Ea badakien Aste Santuak zer esan nahi duen 

eta zer-nolako garrantzia duen.

Gu salbatzeko eta guri bizitza emateko Jesusen heriotzak eta 
piztuerak duen garrantzia ezagutzea.

c  Ea badakien Jesus gu salbatzeko eta guri 
bizitza emateko hil zela.

Jesus pertsonen maitasunagatik hil zela ikastea.

d  Ea badakien Jesus maitasunagatik hil zela.

e  Ea badakien Jesusek pertsonekiko duen 
maitasunak zer-nolako garrantzia duen.

Jesusentzat maitatzeak besteei zerbitzua ematea esan nahi duela 
jakitea.

f  Ea badakien Jesusentzat maitatzeak besteei 
zerbitzua ematea esan nahi duela.

Zenbait prozesio eta horien sinboloak ezagutzea eta identifikatzea. g  Ea ezagutzen dituen prozesioak eta horien 
sinboloak.

Gainerakoek guregatik sentitzen duten maitasunaz jabetzeko gai izatea. h  Ea antzematen duen pertsonek noiz maite 
duten bera.

Besteei laguntzeko jarrera balioestea. i  Ea balioesten duen besteei laguntzeak duen 
garrantzia.

• Jainkoaren maitasuna.

• Giza zoriontasuna.

• Jesusen nekaldia, heriotza eta piztuera.

• Aste Santuaren sinboloak.

• Kristau jaiak: Pazkoa.

• Jesusen azken egunak.

• Jesusen heriotza eta piztuera.

• Pazkoa ospatzea eta horren sinboloak.

 KONTZEPTUZKO EDUKIAK

6. unitatea: Jesusek bizitza eman zuen maite gintuelako
Jesusengan onartuko dugu maitasun frogarik handiena

 TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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Proposamen didaktikoa  41

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA EKAINAMAIATZA

 Gaitasunak Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna 

Ea aipatzen duen eduki erlijiosoa duen irudi bat. a

Ea ezagutzen dituen antzeko esanahia duten hitzak: zerbitzatu, elkarlanean 
aritu, lagundu…

e  i

Ea irakurri, idatzi, interpretatu eta egiten dituen idatzitako eta kontatutako 
testu baten gainean  proposatutako jarduerak.

a  b  g

Ea entzuten eta adierazten dituen erlijio edukiei buruzko pentsamenduak, 
ideiak, iritziak....

h  i

Ea ikasten dituen unitateko testuetan bildutako ingelesezko hitzak.

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea ikasten duen leku desberdinetako erlijio eta ospakizun erlijiosoetan parte 
hartzen.

b  g

Matematikarako gaitasuna Ea denbora sekuentzia bat egiten duen. a  g

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea badakien testuan dagoen informazioa lantzen, irakurmen ariketen 
bidez.

a  c  d

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea balioesten duen besteei laguntzeak duen garrantzia. d  f  i

Ea parte hartzen duen gizarteko bizitzako une desberdinetan eta ea 
partekatzen dituen.

b  g

Kultura eta arte gaitasuna Ea ezagutzen dituen gure kultura eta gizartea osatzen duten erlijio 
ospakizunak eta jaiak.

b  g

Ea ezagutzen dituen eta lantzen dituen Aste Santuko zenbait sinbolo. g

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea jasotzen duen norbere iritziak sortzeko aztertu eta laburtu behar duen 
informazioa.

c  d  e  f

Ea ezagutzen dituen gaiarekin lotutako irudiak. a  b

Ea lantzen duen kontzeptuzko mapa eta zuzentzen dituen proposatutako 
jarduerak.

a  f

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea kritikoa den laguntza eskatzen duten egoeren aurrean. i  

Ea ezagutzen dituen guganako maitasuna erakusten duten ekintzak, eta 
ea besteekin errepikatzen dituen.

d  h  i

 OINARRIZKO GAITASUNAK
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42  Proposamen didaktikoa 

METODOLOGIA

Unitate honetan, maitasuna eta besteei zerbitzua ematea 
landuko ditugu; horretarako, Jesus eredu gisa hartuko dugu 
Aste Santuko une desberdinetan. Gure kulturako hainbat 
tradizio ere ikasiko ditugu.  Ondoren, jarraitu orrialde 
bakoitzean proposatutako iradokizun metodologikoei.

• Irudiei behatu eta horiek aipatzea.

• Besteei laguntzeari eta zerbitzua emateari buruz hitz 
egitea.

• Abesti bat ikastea, abestea eta dantzatzea.

• Kontakizun bat entzun, irakurri eta horri buruz hitz 
egitea.

• Istorio baten zatiak ordenatzea.

• Eranskailuak ipintzea eta marrazkiak egitea.

• Irudiak eta testua lotzea.

• Ingelesezko hitzak lantzea.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Norbaitek laguntza behar duen egoerak planteatzea eta 
nola lagun daitekeen iradokitzea.  

• Aste Santuari buruz hitz egitea.

• Guztion artean, ordena kronologikoaren arabera, Aste 
Santuko une desberdinak kokatzea.

 Zabaltzeko

• Bibliaren haurrentzako edizioren bateko Nekaldiaren 
kontakizun osoa irakurtzea. 

• Jesus Jerusalemen sartu zeneko gertaera lantzea. 
Guztien artean palmak egitea gela apaintzeko.  

• Aste Santuko prozesioei buruz hitz egitea. Prozesioei 
buruz gauza gehiago aipatzea.

• Aste Santua zer hilabetetan egokitzen den egutegian 
bilatzea, eta egunak fotokopia daitekeen irudiko 
egutegian kopiatzea (ikus 1. irudia).  

• Aste Santuko prozesioen edo beste bizipen batzuen 
argazkiak gelara eramatea. 

• Biblia egokitua egiten jarrai dezaten animatzea.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskara ikasgaiarekin, irakurketa, irakurmena eta 
elkarrizketa lantzen baitira.

Matematikarekin, denbora sekuentzia lantzen baita. Egutegi 
bat landuko dugu landutako gaiko data adierazgarriekin.

Ingurunearen Ezaguerarekin, eremu geografikoko lekuak 
ezagutzen baitira erlijio tradizioen bidez.  

Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, unitatean proposatutako 
abestia lantzen baita; eta Plastikarekin, testuetatik ateratako 
ideiak marrazki bidez adierazten baitira. Agerraldi 
artistikoak erlijio tradizioetan egiten dituztela hartzen dugu 
aintzat.

BALIOAK ETA JARRERAK

Eskuzabaltasuna, bizia emateko eta besteei zerbitzua 
ematea delako.

Maitasuna, besteekin harremanak mantentzeko garaian 
elementu motibatzailea delako.

Maitasuna erakusten diguten pertsonekiko leialtasuna.

IKTen ERABILERA

Webguneak

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

• http://www.loquelegustaamishijas.com/2009/03/
semana-santa-con-ninos.html

• http://www.cruzblanca.org/sanlorenzo/ssanta/
ninos.html

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

FAMILIAKO EKINTZA

Gaiarekin zerikusia duten testuak etxean irakurtzea. 
Landutako balioak finkatzea; maitasuna eta besteei 
zerbitzua ematea, esate baterako.

Besteei lagunduko dien jarduerak egitea, haiekiko maitasun 
erakusketa moduan.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez ageri diren hitzak lantzea: cross 
(gurutzea), Jesus (Jesus), message (mezua). Horiei buruzko 
informazio gehiago izateko edo nola esaten diren jakiteko, 
sartu webgune honetan:
http://wordreference.com/es/

6. unitatea: Jesusek bizitza eman zuen maite gintuelako
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44  Proposamen didaktikoa

 KONTZEPTUZKO EDUKIAK

Trebetasunak  Ebaluazio irizpideak

Espiritu Santuak Jesusi jarraitzera animatzen gaituela jakitea.
a  Ea badakien Espiritu Santua Jesusen jarraipen 

inspirazioa dela.

Mendekosteri buruzko testuak entzutea, irakurtzea eta aztertzea. b  Ea entzuten, irakurtzen eta aztertzen dituen 
Mendekosteri buruzko testuak.

Espiritu Santuak indarra, maitasuna eta poza ematen digula jakitea.
c  Ea badakien Espiritu Santuak indarra, 

maitasuna eta poza ematen digula.

Jesus gurekin egoteko bere Espiritua bidaltzen hasten dela 
pentsatzen hastea.

d  Ea badakien Espiritu Santuak Jesus gure artean 
dagoela sinbolizatzen duela.

Piztueraren osteko denbora sekuentzia lantzea.
e  Ea badakien Jesusen piztueraren ostean zer 

gertaera jazo ziren.

Espiritu Santuan jaso ostean Elizaren hasiera ezagutzea eta lehen 
kristauen jarrerak ezagutzea.

f  Ea Elizaren historiako lehen ekintzak 
badakizkien.

Zenbait jarduera egiteko ilusioaren indarra aintzat hartzea. g  Ea aitortzen duen ilusioa elementu 
motibatzailea dela.

Mendekosteren eta Espiritu Santuaren irudikapen sinbolikoak 
aitortzea.

h  Ea ezagutzen dituen Mendekosteren eta 
Espiritu Santuaren irudikapen sinbolikoak.

Gauzak ondo egin nahi izatearen garrantzia balioesten jakitea. i  Ea badakien gauzak ondo egiteak zer garrantzi 
duen.

 TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Eliza: Jainkoaren seme-alaben familia.

• Kristau jaiak: Pazkoa.

• Eliza Mendekosten sortu zen.

• Eliza Jesusen jarraitzailea da.

• Espiritu Santua Elizaren gidaria eta animatzailea da.

7. unitatea: Poza dakarren espiritua  
 Espirituaren sinboloak interpretatuko ditugu         
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Proposamen didaktikoa  45

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA EKAINAMAIATZA

Gaitasunak Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna 

Ea aipatzen duen eduki erlijiosoa duen irudi bat. g  h

Ea badakien kontzeptu abstraktuak ahoz adierazten; hauek esaterako: 
ilusioa, indarra, motibazioa...

a  c  g

Ea lortzen duen testu bateko informazioa, jarduerak egiteko. b

Ea irakurtzen duen erlijio testu bat, berezitasunak ezagutuz, eta ea mezua 
ulertzen duen.

b  d  e  f

Ea entzuten eta adierazten dituen erlijio edukiei buruzko pentsamenduak, 
ideiak, iritziak...

a  c

Ea ikasten dituen unitateko testuetan bildutako ingelesezko hitzak.

Matematikarako gaitasuna Ea badakien gertaerak denboran ordenatzen. e

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea badakien testuan dagoen informazioa lantzen, irakurmen ariketen 
bidez.

b

Ea badakien testu bat irakurtzen eta badakien jarduerak egiteko 
informazioa ateratzen.

b  f

Ea Interneten berri izaten hasten den, informazio iturria delako. h

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea hasten den komunitateko kide sentitzen eta ea une, jai eta 
abarretan parte hartzen ikasten duen.

d  f

Ea hasten den bere dimentsio morala garatzen. c  g  i

Kultura eta arte gaitasuna Ea ezagutzen eta lantzen dituen Espiritu Santuaren zenbait sinbolo. h

Ea ezagutzen duen elementu artistiko berri bat: beirateak. h

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea gogoratzen dituen dagoeneko ikasitako edukiak, egoera berriak 
ebazteko.

b  e

Ea lantzen duen kontzeptuzko mapa eta zuzentzen dituen 
proposatutako jarduerak.

a  b  e  g

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea ezagutzen dituen poza eta motibazioa ematen diguten gauzak. g  i

 OINARRIZKO GAITASUNAK
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46  Proposamen didaktikoa 

METODOLOGIA

Unitate honetan elementu abstraktuak landuko ditugu, 
ikasleentzako ulertzeko zailak direnak. Irudi motibatzailetik 
hasiko gara; magia eta ilusioa hartuko ditugu abiapuntutzat 
eta gaian landuko ditugun kontzeptuak ulertuko ditugu 
pixkanaka. Ondoren, jarraitu orrialde bakoitzean 
proposatutako iradokizun metodologikoei.

• Irudiei behatu eta irudiei buruz hitz egitea.

• Pozten gaituzten gauzei buruz hitz egitea.

• Abesti bat ikastea, abestea eta dantzatzea.

• Kontakizun bat entzun, irakurri eta horri buruz hitz 
egitea.

• Espiritu Santuaren modukoak izan daitezkeen gauzen 
adibideak bilatzea; hau da, sentitu arren ikusi ezin direnak.

• Marrazkiak margotzea.

• Esaldiak osatzea.

• Ingelesezko hitzak lantzea.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Gelakideei magia trukuren bat egiteko beharrezko 
materiala ekartzea.

• Ilusioa eragiten dien zenbait gauza marraztea.

• Kontakizunaren irakurketa dramatizatua egitea.  

• Jainkoaren Espirituarekin lotutako sentimendu 
positiboen zerrenda bat egitea.

• Igokundearen kontakizuna modu zehatzagoan 
irakurtzea edo kontatzea.

• Jesusen bizitzako gertaeren sekuentzia arbelean 
ordenatzea; Deikundetik hasi, eta Igokundera arte.

 Zabaltzeko

• Gelara ekartzen dituzten elizen argazkietan Espiritu 
Santuaren irudiak bilatzea.

• Espiritu Santuak zer sinbolo dituen aipatzea, eta haiek 
elizan edo parrokian sinbolo horren irudikapenik ikusi 
duten aipatzea. Esate baterako, garra, usoa, haizea...

• Beirate gehiago bilatu eta horiei buruz hitz egitea.

• Biblia egokitua egiten jarrai dezaten animatzea.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskara ikasgaiarekin, kontzeptu abstraktuak deskribatzen 
ikasten baitu; hauek esaterako: magia, ilusioa, motibazioa...

Matematika ikasgaiarekin, hainbat une adierazgarriren 
sekuentziazioa lantzen baita.

Ingurunearen Ezaguerarekin, lehen kristauen errealitate 
fisikoa ezagutzen baita.

Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, unitatean proposatutako 
abestia lantzen baita; eta Plastikarekin, lehenik eta behin 
beiratetik lan egiten baita, elementu artistikoa delako.

BALIOAK ETA JARRERAK

Poza, gauzak egiteko ilusioa eskaintzen duen egoera 
delako.

Barneko indarra, bizitzako motorra delako.

Gogo handia, elementu motibatzailea delako.

IKTen ERABILERA

Webguneak

• http://www.infancia-misionera.com/credo49.htm

• http://teimagino.com/trucos-de-magia-para-ninos-
video-con-los-mejores-magos/

FAMILIAKO EKINTZA

Gaiarekin zerikusia duten testuak etxean irakurtzea.

Landutako balioak finkatzea: ilusioa, poza eta gogo handia.

Gai horiek guztiak familian lan daitezke zabal; beste behin 
ere ikasleen autonomia eta garapen pertsonala sustatuko da.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez ageri diren hitzak lantzea: noise 
(soinua), Spirit (Espiritua), friends (lagunak). Horiei buruzko 
informazio gehiago izateko edo nola esaten diren jakiteko, 
sartu webgune honetan:
http://wordreference.com/es/

7. unitatea: Poza dakarren espiritua         
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48  Proposamen didaktikoa

Trebetasunak Ebaluazio irizpideak

Familian amak duen garrantzia balioestea. a  Ea familian amak duen balioa ezagutzen duen.

Maria Jesusen ama eta Elizaren ama dela jakitea.
b  Ea badakien Maria Jesusen eta Elizaren ama 

dela.

Mariaren igokundeari buruzko testuak entzutea, irakurtzea eta 
ulertzea.

c  Ea entzuten, irakurtzen eta ulertzen dituen 
Mariaren igokundeari buruzko testuak.

Jainkoak Jesusen ama izateko Maria aukeratu zuela jakitea. d  Ea badakien Maria Jainkoak aukeratu zuela.

Mariak Jainkoari baietz esan ziola jakitea. e  Ea badakien Mariak zer esan zion Jainkoari.

Mariak, Jesusen ama delako, duen garrantzia ulertzea. f  Ea badakien kristauentzat zer esan nahi duen 
Maria Jesusen ama dela aitortzeak.

Ebanjelioetan Maria agertzen deneko hainbat une ezagutzea. g  Ea identifikatzen dituen Maria ageri den 
Ebanjelioko pasarteak.

Maria gure ama dela aitortzea eta Mariari zuzentzen jakitea.

h  Ea badakien Maria kristauen ama dela.

i  Ea agurmaria otoitza eta Mariarengana 
zuzentzeko beste modu batzuk ikasten dituen.

Andre Mariaren izen desberdinak ezagutzea. j  Ea badakizkien Andre Mariaren izen 
desberdinak.

• Jainkoaren esku-hartzearen kontakizunak.

• Kristau jaiak: Mariaren jaia.

• Deikundea: Mariak baietz esan zuen.

• Maria da Jesusen ama.

• Mariarengandik ikasten dugu.

• Mariaren jaia: maiatza.

• Agurmaria otoitza.

 KONTZEPTUZKO EDUKIAK

8. unitatea: Maria, Ama ona        
 Maria ama eta eredu gisa onartuko dugu

 TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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Proposamen didaktikoa  49

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA EKAINAMAIATZA

Gaitasunak Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna 

Ea aipatzen duen eduki erlijiosoa duen irudi bat. c  d

Ea badakien eskerrak hitzekin adierazten. a  i

Ea badakien irakasleari eta gelakideei entzuten. c

Ea entzun eta adierazten dituen Mariari buruzko eduki erlijiosoen 
inguruko pentsamenduak, ideiak, iritziak...

c  d  e  f  
h

Ea otoitz bat ahoz eta buruz esaten duen. c  i

Ea ikasten dituen unitateko testuetan bildutako ingelesezko hitzak.

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea ezagutzen dituen geografiako hainbat leku. j

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea badakien testuan dagoen informaziotik lan egiten. c  d  e

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea balioesten duen familian amak duen garrantzia. a  f  h

Kultura eta arte gaitasuna Ea ezagutzen duen elementu artistiko berri bat: eskultura. j

Ea ezagutzen dituen Mariaren kultura orokorrari dagozkion Bibliako 
istorioak.

b  c  d  e  
f  g  h

Ea identifikatzen dituen Mariaren irudikapen desberdinak. j

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea badakien irudi batetik abiatuta informazioa ondorioztatzen. a  j

Ea ezagutzen dituen arteari buruzko informazio berriak; ea horietatik 
ikasten duen eta horien gainean bere iritziak ematen dituen.

j

Ea lantzen duen Mariaren kontzeptuzko mapa. d  e  f  h  

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Maria abiapuntu hartuta, ea balio desberdinak ikasten dituen. a  b  d  e  g

Ea kritikoa den besteek beregatik egiten duten hori eskertzen jakiteko. a

 OINARRIZKO GAITASUNAK
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50  Proposamen didaktikoa 

METODOLOGIA

Ama eredua hartuko dugu abiapuntu gisa, eta Amak dituen 
eta eman dizkigun balioak ezagutuko ditugu. Ideia 
horietatik abiatua, Maria Jainkoak aukeratu zuela jakingo 
dugu, eta hark Jesusen ama izateko emandako erantzuna 
balioetsiko dugu. Ondoren, ebanjelioetan Mariak Jesusen 
alboan izandako eginkizuna ezagutu ostean, kristau guztien 
amatzat hartuko dugu. Jarraitu orrialde bakoitzean 
proposatutako iradokizun metodologikoei.

• Irudiei behatzea eta irudiei buruz hitz egitea.

• Familietan amek duten garrantziari buru hitz egitea.

• Abesti bat ikastea, abestea eta dantzatzea.

• Kontakizun bat entzun, irakurri eta horri buruz hitz 
egitea.

• Irudiak eta testua lotzea.

• Eranskailuak ipintzea.

• Esaldiak osatzea.

• Ingelesezko hitzak lantzea.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Mariaren bizitzaz eta Ebanjelioan dituen agerpenez zer 
oroitzen duten guztion artean aipatzea.

• Agurmariaren hitz guztiak kartoi meheetan idaztea eta 
ikasle guztien artean banatzea, lekuren batean otoitz 
osatua egin dezaten.

• Landutako eta ezagutzen dituzten Andre Mariaren 
izenak Euskal Herriko mapa batean bilatzea.

 Zabaltzeko

• Gure amek egiten dutenari buruz hitz egitea.

• Mariaren bizitzako binetekin (ikus 1. irudia) 
fotokopiagarriak ematea, ordena ditzaten.

• Ikasleekin informatikako gelara joan eta Amabirjinaren 
irudikapenei buruzko informazio gehiago bilatzea 
Interneten eta teknika desberdinetan: pintura, 
eskultura, beirateak…  

• Biblia egokitua egiten jarrai dezaten animatzea.

• Mariaren eta bertako ospakizunen inguruko lekuko 
tradizioren bat aipatzea.  

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskara ikasgaiarekin, Mariari buruzko kontakizun biblikoen 
irakurketa lantzen baita. Amei eskerrak emateko 
sentimenduak idazten ikasten dugu. Testu bat buruz ikasten 
dugu, agurmaria otoitza, esate baterako.

Ingurunearen Ezaguerarekin, leku geografiko desberdinak 
ezagutzen baititu; kasu honetan, Andre Mariaren izenekin 
eta beren tradizioekin lotutakoak.

Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, unitatean proposatutako 
abestia lantzen baita; eta Plastikarekin, eskultura eta 
Mariaren hainbat irudikapen lantzen baitira.

BALIOAK ETA JARRERAK

Ama eredua abiapuntu gisa hartuta, eredu horretan aurkituko 
ditugun balioak eta jarrerak landuko ditugu: eskuzabaltasuna, 
maitasuna, zaintza, bizia ematea, samurtasuna... 

Horien bidez, esker ona gure amenganako jarrera ona dela 
ikasiko dugu.

IKTen ERABILERA

Webguneak

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

• http://www.portalmariano.com/galeria/index.
php?lang=portuguese

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

FAMILIAKO EKINTZA

Gaiarekin zerikusia duten testuak etxean irakurtzea.

Landutako balioak eguneroko gauzetatik abiatuta finkatzea, 
ama etxean egoteak duen garrantzia, esate baterako.

Amen jarrerak imitatzen dituzten jarduerak egitea eta 
amengandik jasotakoarengatik esker ona agertzeko beste 
jarduera batzuk ahalbidetzea. 

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez ageri diren hitzak lantzea: baby 
(haurra), mother (ama), unit (unitatea). Horiei buruzko 
informazio gehiago izateko edo nola esaten diren jakiteko, 
sartu webgune honetan:
http://wordreference.com/es/

8. unitatea: Maria, Ama ona
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52  Proposamen didaktikoa

Trebetasunak Ebaluazio irizpideak

Familiaren garrantzia balioesten jakitea. a  Ea balioesten duen familiak duen garrantzia.

Elizaren esanahia ikastea, kristau guztien komunitatea edo familia 
delako, eta gure familien jarduteko moduarekin alderatzea.

b  Ea ikasten duen Elizaren esanahia, kristau 
guztien komunitatea edo familia delako, eta ea 
alderatzen duen gure familien jarduteko 
moduarekin.

Maitasun aginduari buruzko testu bat entzutea, irakurtzea eta 
lantzea.

c  Ea entzuten, irakurtzen eta lantzen duen 
maitasun aginduari buruzko testu bat.

Kristauok egin beharreko gauzarik garrantzitsuena besteak maitatzea 
dela jakitea.

d  Ea badakien kristauok egin beharreko gauzarik 
garrantzitsuena besteak maitatzea dela.

Elizaren ideia lantzea, Jesusen familia delako.
e  Ea ezagutzen duen Elizaren ideia, Jesusen 

familia delako.

Jesusen jarraitzaileek, Elizak, helburu bat dutela aitortzea. 
Guk helburu horretan laguntzen dugula jakitea.

f  Ea aitortzen duen Jesusen jarraitzaileek, Elizak, 
helburu bat dutela. Ea badakien kristauek 
helburu horretan laguntzen dutela.

Eliza Jainkoaren eta seme-alaba guztien, kristauen etxea dela jakitea. g  Ea badakien Eliza Jainkoaren eta seme-alaba 
guztien, kristauen etxea dela.

Eliza Jainkoaren seme-alaba gisa eta eliza tenplu gisa bereizten 
ikastea.

h  Ea badakien bereizten Eliza Jainkoaren seme-
alaba gisa eta eliza tenplu gisa.

Beste erlijio batzuetako tenpluak daudela jakitea. Beste erlijio eta 
kultura batzuk errespetatzea.

i  Ea ezagutzen dituen beste erlijio batzuetako 
tenplu batzuk. Ea errespetatzen dituen beste 
erlijio eta kultura batzuk.

 TREBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

• Eliza: Jainkoaren seme-alaben familia.

• Jainkoa gure Aita da.

• Jainkoaren maitasuna.

• Giza zoriontasuna.

• Pertsonen borondatea.

• Otoitzaren balioa.

• Kristauak Jainkoaren seme-alabak gara.

• Jainkoarekin ospatzen, errezatzen eta hitz egiten 
dugu. Igandea.

• Tenplua eta sinboloak.

• Kreazioarekin lan egiten dugu. Konpromisoa.

 KONTZEPTUZKO EDUKIAK

9. unitatea: Familia gara        
    Eliza kristauen familia gisa identifikatuko dugu
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IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA EKAINAMAIATZA

Gaitasunak Ebaluazio adierazleak EI

Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna 

Ea aipatzen duen eduki erlijiosoa duen irudi bat. c  d  h

Ea badakien esperientzia pertsonalak ahoz adierazten. a  b  d

Ea irakurtzen duen erlijio testu bat, berezitasunak identifikatuz, eta mezua 
ulertzen duen.

c

Ea beste erlijio batzuei buruz hitz egiten ikasten duen, txandak 
errespetatuz eta iritzi desberdinak entzunez.

i

Ea ikasten dituen unitateko testuetan bildutako ingelesezko hitzak.

Zientzia, teknologia eta 
osasun kulturarako gaitasuna

Ea ezagutzen dituen beste kultura eta erlijio batzuk dituzten herrialdeak. i

Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 
gaitasuna

Ea ikasten duen Internet erabiltzen, informazio iturria delako. c  i

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Ea ulertzen duen komunitate batekoa, kristaua, izateak zer esan nahi 
duen.  

b  e  f  g

Ea badakien zein den Elizaren gizarte zeregina. d  f

Ea ikasten duen erlijio bat baino gehiago daudela eta iritzi eta ideia 
desberdinak errespetatu egin behar direla.

i

Kultura eta arte gaitasuna Ea lantzen duen kultura tradizioko narrazio bat. c

Ea ezagutzen dituen beste kultura, tradizio, tenplu... batzuk. i

Ikasten ikasteko gaitasuna Ea ondorioak ateratzen dituen irudi bati begiratu ostean. a  b  c

Ea egiten eta zuzentzen dituen proposatutako jarduerak. c

Ea jasotzen duen beste erlijio batzuei buruzko informazioa; erlijio 
horiek ezagutuko ditu pixkanaka, horiei buruzko bere iritziak emateko.

i

Norberaren autonomiarako 
eta ekimenerako gaitasuna

Ea ikasten duen ospakizunak balioesten eta horiez gozatzen. b  g  h

Ea maitasun agindua ezagutzen duen ohiko jarreraren arau gisa. a  b  c  d

 OINARRIZKO GAITASUNAK
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METODOLOGIA

Unitate honetan, lehenik eta behin, ikasleek familia 
ezagutzen dutela pentsatuko dugu, eta ondoren, Elizari 
dagokionez dituzten ideiak atera eta horrek zertan eragiten 
duen hitz egingo dugu. Horrez gain, elizaren ideian ere 
jarriko dugu arreta, fedea ospatzeko kristauak biltzen diren 
lekua delako.  Jarraitu orrialde bakoitzean proposatutako 
iradokizun metodologikoei.

• Irudiei behatu eta irudiei buruz hitz egitea.

• Bilerei eta familia ospakizunei buruz hitz egitea.

• Abesti bat ikastea, abestea eta dantzatzea.

• Kontakizun bat entzutea, irakurtzea eta horri buruz hitz egitea.

• Marrazkiak egitea eta esaldiak osatzea.

• Testuak eta irudiak lotzea.

• Ingelesezko hitzak lantzea.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

 Finkatzeko

• Gizartean ospatzen diren gauzen zerrenda egitea.

• Kristauek egiten dituzten eta Jesusek esan zuena 
adierazten duten gauzak idazteko eskatzea.

• Bidaiaren batean ikusi dituzten tenpluen argazkiak 
gelara ekartzeko eskatzea, gelakideei erakutsi eta 
guztien artean aipatzeko.

 Zabaltzeko

• Ospatzearen ideia eta kristauentzat igandeak duen 
garrantzia lantzea.

• Familiartekoek elizan igarotako une garrantzitsuen 
argazkiak gelara eramateko eskatzea: ezkontzak, 
bataioak, jaunartzeak... 

• Bibliaren haurrentzako edizioren bateko maitasun 
agindu osatuenaren kontakizuna irakurtzea.

• Mota desberdineko familien argazkiak bilatzeko 
eskatzea, ondoren, aipa ditzaten.

• Beste erlijio batzuetako tenplu gehiago bilatzea eta 
ikasleekin hitz egitea: nolakoak diren, zer antzekotasun 
dituzten, zertan bereizten diren...  

• Biblia egokitua egiten jarraitzea.

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Euskara ikasgaiarekin, irakurketa, irakurmena eta 
elkarrizketa lantzen baitira. Gure sentimenduak kontatzen 
ikasten jarraitzen dugu.

Matematikarekin, denboraren lerroa lantzen jarraitzen 
baitugu, eta oraingo honetan, orainaldira iristen da.

Ingurunearen Ezaguerarekin, beste herrialde batzuk eta 
bertako kulturak eta erlijioak ezagutzen baititu.

Arte Hezkuntzarekin: Musikarekin, unitatean proposatutako 
abestia lantzen baita; eta Plastikarekin, testuetatik ateratako 
ideiak marrazki bidez adierazten baitira. Tenpluak 
ezagutzen ditugu kultura desberdinen adierazpen 
artistikoak direlako.

BALIOAK ETA JARRERAK

Komunitatea, bizitza eta fedea partekatzeko pertsona 
ugarik osatzen duten elementua delako.

Maitasuna eta adiskidetasuna, Jesusen irakaskuntzatik 
abiatuta kristauen helburua delako.

Laguntza eta bizia ematea, Elizaren komunitatea 
sortzeko ezinbesteko elementuak direlako.

IKTen ERABILERA

Webguneak

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

• http://www.aciprensa.com/catequesis/cate-ninos.htm

FAMILIAKO EKINTZA

Etxean, familiari buruz eta bertako kideek izan behar dituzten 
jarrerei buruz gogoeta egitea. Horren garrantzia balioestea.

Jesusek maitasunari buruz emandako irakaspenak 
irakurtzea. Ikasgelan landutako balioak finkatzea.

ELEANIZTASUNA (EDO INGELESEKO LEXIKOA)

Unitatean ingelesez ageri diren hitzak lantzea:  new (berria), 
christians (kristauak), holidays (oporrak). Horiei buruzko 
informazio gehiago izateko edo nola esaten diren jakiteko, 
sartu webgune honetan: http://wordreference.com/es/

9. unitatea: Familia gara
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Ikaslearen liburuko orrialde bakoitza nola landu. Egitura.

TREBETASUNAK

ERANTZUNAK

JARDUERAK

 Finkatzeko

 Zabaltzeko

LANKIDETZAKO IKASKUNTZA

OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
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