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Programazioak

1. unitatea: Kaixo, zer moduz uda?
HELBURUAKOINARRIZKO GAITASUNAK

EDUKIAK

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Gertakariei eta harremanei behatzea.
• Nork bere buruari galderak egitea.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna
• Ahozko komunikazioa: elkarrizketa erabiltzea, eta horren balioaz jabetzea.
• Ahozko deskribapenean, lehen urratsak ematea.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Gelakideen aurrean, aurkezpen laburra egitea.
• Besteen mezuen aurrean, arreta eta errespetua erakustea.

Giza eta arte kulturarako gaitasuna
• Herri tradizioko abestiak ikastea eta balioestea.
• Ipuinak irakurtzea.
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• Laminaren behaketan eta horri buruzko elkarrizke-
tan parte hartu du.

• Ikasleek ulertzeko moduan, argi eta era koheren-
tean, adierazten ditu bere sentimenduak, iritziak,
ideiak eta bizipenak.

• Besteen mezuak arretaz entzun eta interpretatzen
ditu.

• Deskribapen xumeak egiteko gai da.
• Interesgunearekin lotutako lexikoa ezagutzen du,

eta erabiltzeko gai da.
• Ipuina entzun eta ulertu du, eta horri buruzko el-

karrizketan bere iritziak azaldu ditu.
• Hizkuntza jolasetan, abestian, igarkizunetan eta

abarretan parte hartu du.

KONTZEPTUAK
• Lexikoa: eskolako eta ikasgelako elementuak.
• Norberaren aurkezpena.
• Pertsonen ezaugarriak: deskribapena.
• Elkarren berri izateko galderak, galdera zuzenak eta zehar-galderak. Hizkuntza funtzioak.
• Igeltxoak ipuina.
• Animalia baten deskribapen laburra.
• Hizkuntza ludikoa: igarkizunak, Kanuto abestia, zotz egiteko formula.

JARRERAK
• Ahozko komunikazio egoeretan parte

hartzeko interesa.
• Besteek esandakoa entzuteko jarrera.
• Ahozko azalpenak ematerakoan, ze-

haztasuna eta argitasuna balioestea.
• Irakaslearekin eta lagunekin euskara

erabiltzeko jarrera positiboa eta ak-
tiboa.

• Hizkuntzaren alderdi ludikoa ezagu-
tzeko interesa, eta haren erabilerare-
kin gozatzeko jarrera.

PROZEDURAK
• Eskolako lehen egunari buruzko laminari behatu,

objektuak izendatu, hainbat egoeraren deskriba-
pena edo azalpena egin, laminako pertsonaien
eta horien jarreren inguruko hipotesiak plantea-
tu (elkarrizketa).

• Deskribapen laburrak entzun, eta deskribatzen
dena liburuko irudietan identifikatu.

• Testuak irakurri, fonemak eta grafiak identifika-
tuz eta lotuz.

• Irakurritako elkarrizketak ulertu eta galdera-
erantzunak ahoz azaldu.

• Interesguneari lotutako lexikoa ezagutu, eta
ekoizpen propioetan erabili.

• Igeltxoak ipuina entzun eta ulertu.
• Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere senti-

penak, sentimenduak eta iritzi kritikoa azalduz.
• Animalia baten deskribapen laburra egin.
• Igarkizunen erantzuna bilatu.
• Kanuto abestia entzun, ikasi eta abestu. Jolase-

rako erabili.

• Denetariko ahozko eta idatzizko diskurtsoak uler-
tzea eta interpretatzea.

• Irakurketan eta idazketan trebatzea.
• “Eskola eta lagunak” gaia oinarri hartuta, horri bu-

ruzko ezagutzan sakontzea.
• Laminaren bitartez behaketa lantzea, eta era ego-

kian elkarrizketan aritzea, errespetuz eta laguntza
emanez.

• Edozein motatako mezu edo informazioak garbi
eta ozen ematea, hizkuntza egokitasunez, koheren-
tziaz eta zuzentasunez erabiliz.

• Besteen mezuak ulertzea eta interpretatzea.
• Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoiz-

pen propioetan erabiltzeko gai izatea.
• Ipuina ulertzea.
• Nolakotasuna adierazten duten hitzak ezagutzea.
• Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin

gozatzea.



EBALUAZIO IRIZPIDEAK

HELBURUAKOINARRIZKO GAITASUNAK

EDUKIAK
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Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna
• Ahozko komunikazioa: sentimenduak identifikatzea eta azaltzea.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Arazoen aurrean espiritu solidarioa: elkar animatzea.
• Euskal mitologiako pertsonaiak ezagutzea.

Giza eta arte kulturarako gaitasuna
• Herri tradizioko abestiak ikastea eta balioestea.
• Ipuinak irakurtzea.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
• Norberaren gorputza eta horren aldaketak onartzea.

• Hizkuntza egoki eta era koherentean erabiltzen du.
• Gorputzean ematen diren aldaketak onartzen ditu,

eta horiei buruz naturaltasunez hitz egiten du.
• Maritxu Teilatukoren tradizioa eta abestia ezagu-

tzen ditu.
• Besteen mezuak arretaz entzun eta interpretatzen

ditu.
• Pertsonen deskribapen xumeak egiten ditu.
• Interesgunearekin lotutako lexikoa ezagutzen du,

eta erabiltzeko gai da.
• Ipuina entzun eta ulertu du, eta horri buruzko elka-

rrizketan bere iritziak azaldu ditu.
• Hizkuntza jolasetan, igarkizunetan eta abestian

parte hartu du.

KONTZEPTUAK
• Maritxu Teilatuko komikia.
• Komikiko ahozko esamoldeak. Hizkuntza funtzioak.
• Antzezpena.
• Mari ipuina.
• Pertsonen ezaugarriak: deskribapena.
• Hizkuntza ludikoa: igarkizunak, Xoxoak galdu du mokoa abestia.

JARRERAK
• Jarrera ona eta konfiantza edukitzea

norberak ikasteko duen ahalmenean.
• Besteen aurrean argi eta ozen hitz

egiteko interesa.
• Eskolako esparru guztietan euskara

erabiltzeko interesa.
• Solaskideen hizkuntza ohiturak erres-

petatzea.
• Hizkuntzaren alderdi ludikoa ezagu-

tzeko interesa, eta horren erabilera-
rekin gozatzeko jarrera.

• Hizkuntza egokitasunez, koherentziaz eta zuzenta-
sunez erabiltzea ahoz, komunikazio premiak behar
bezala betetzeko.

• Irakurketan eta idazketan trebatzea.
• “Gorputza, osasuna eta higienea” gaia oinarri har-

tuta, horri buruzko ezagutzan sakontzea.
• Komikia dela medio, adin honetan dituzten gorputz

aldaketak (hortzak erortzea) eta osasunaren zain-
tza naturaltasunez hartzen ikastea.

• Jarrera ona eta konfiantza edukitzea norberak ikas-
teko duen ahalmenean, eta, horrela, komunikatze-
ko gaitasuna hobetzea.

• Besteen mezuak ulertzea eta interpretatzea.
• Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea eta ekoiz-

pen propioetan erabiltzeko gai izatea.
• Ipuina ulertzea.
• Nolakotasuna adierazten duten hitzak ezagutzea.
• Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin go-

zatzea.

2. unitatea: Maritxu Teilatuko

PROZEDURAK
• Maritxu Teilatuko komikia irakurri eta interpretatu.
• Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak eza-

gutu eta erabili.
• Maritxu Teilatuko pertsonaia eta horren abesti

herrikoia ezagutu, eta buruz ikasi.
• Elkarrizketa labur bat ordenatu, kopiatu eta an-

tzeztu.
• Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa eza-

gutu eta erabili.
• Mari ipuina entzun eta ulertu.
• Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere senti-

penak, sentimenduak eta iritzi kritikoa azalduz.
• Pertsonen deskribapen laburra egin.
• Igarkizunen erantzuna bilatu.
• Xoxoak galdu du mokoa abestia entzun, ikasi eta

abestu. Jolaserako erabili.
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Ikasten ikasteko gaitasuna
• Taldean erabakiak hartzea eta lan egitea.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna
• Ahozko komunikazioa: norberaren asmoak eta iritziak besteekin partekatzea.
• Norberaren ohituren berri ematea.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Jantziei dagokienez, pertsonen arteko desberdintasunak balioestea.

Giza eta arte kulturarako gaitasuna
• Herri tradizioko abestiak ikastea eta balioestea.
• Ipuinak irakurtzea.
• Ipuinak antzeztea.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
• Norberaren autonomia eta indibidualtasuna gordetzen ikastea.

• Komikiko hizkuntza interpretatzen du, eta bertan
ageri diren esamolde biziak eta bat-batekoak era-
biltzen ditu.

• Udako eta udazkeneko jantziak eta horien ezau-
garriak bereizten ditu.

• Interesgunearekin lotutako lexikoa ezagutzen du,
eta erabiltzeko gai da.

• Ipuina entzun eta ulertu du, eta horri buruzko elka-
rrizketan bere iritziak azaldu ditu.

• ZEREZKO kasua ezagutzen du, eta bere ahozko tes-
tuetan zuzen erabiltzen du.

• NONDIK kasua ezagutzen du, eta bere ahozko tes-
tuetan zuzen erabiltzen du.

• Ipuinean eta komikian ageri diren esamoldeak era-
biltzen ditu.

• Hizkuntza jolasetan, abestian eta zotz egiteko for-
mulan parte hartu du.

KONTZEPTUAK
• Jantzi berriak komikia.
• Komikiko ahozko esamoldeak. Hizkuntza funtzioak.
• Hiru txerrikumeak ipuina.
• Udako eta udazkeneko jantziak.
• Lastozko, egurrezko, harrizko: ZEREZKO kasua.
• Etxe azpitik, atetik, tximiniatik: NONDIK kasua.
• Hizkuntza ludikoa: hitz gurutzatuak, Ala kinkirrinera abestia, zotz egiteko formula.

JARRERAK
• Ahozko hizkuntzan esamolde herri-

koiak erabiltzeko interesa eta gogoa.
• Besteen mezuak interpretatzeko eta

horiei erantzuteko jarrera irekia.
• Lanak txukun eta garbi aurkezteko

ohitura.
• Ipuin eta kontakizun tradizionalekiko

estimua.
• Hizkuntzaren alderdi ludikoa ezagu-

tzeko interesa, eta horren erabilera-
rekin gozatzeko jarrera.

PROZEDURAK
• Jantzi berriak komikia irakurri eta interpretatu.
• Komikiko esamolde bizi eta bat-batekoak eza-

gutu eta erabili.
• Udako eta udazkeneko jantzien izenak eta horien

ezaugarriak aipatu.
• Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa eza-

gutu eta erabili.
• Hiru txerrikumeak ipuina entzun eta ulertu.
• Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere senti-

penak, sentimenduak eta iritzi kritikoa azalduz.
• ZEREZKO eta NONDIK kasuak ezagutu, eta ahozko

hainbat testutan erabili.
• Indartsu putz egin, ostikoz jo, ziztu bizian, eta an-

tzeko esamoldeak modu egokian erabili.
• Ala kinkirrinera abestia eta zotz egiteko formula

ikasi, eta jolaserako erabili.

• Komikiko hizkuntza eta testuak ulertzea eta inter-
pretatzea.

• Irakurketan eta idazketan trebatzea.
• “Jantzi berriak” gaia oinarri hartuta, horri buruzko

ezagutzan sakontzea.
• Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoiz-

pen propioetan erabiltzeko gai izatea.
• Ipuina ulertzea.
• Lastozko, egurrezko, harrizko etxea: deklinabide kasu

hori ezagutzea eta erabiltzea.
• Etxe azpitik, atetik, tximiniatik sartu zen: deklinabide

kasu hori ezagutzea eta erabiltzea.
• Indartsu putz egin, ostikoz jo, ziztu bizian esamol-

deak ezagutzea eta ulertzea.
• Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin go-

zatzea.

3. unitatea: Jantzi berriak
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Ikasten ikasteko gaitasuna
• Nork bere burua ebaluatzea.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna
• Hainbat testu mota ulertzea eta interpretatzea.
• Sentimenduak elkar trukatzea.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Gabon ohituretan parte hartzea.
• Gainerako pertsonen lekuan jartzeko gai izatea.

Giza eta arte kulturarako gaitasuna
• Gainerako pertsonen errealitateaz jabetzea, eta guztiok eskubide berdinak ditugula kontu-

ratzea. 
• Gabon kantak ikastea eta abestea.
• Gabon ohiturak ezagutzea eta balioestea.
• Herri tradizioko abestiak eta ipuinak balioestea.

• Laminaren behaketan eta horri buruzko elkarriz-
ketan parte hartu du.

• Gabonei eta elikagaiei buruzko hausnarketa egin du.
• Interesgunearekin lotutako lexikoa ezagutzen du,

eta erabiltzeko gai da.
• Hator, hator… Gabon kanta herrikoia ikasi du, eta

abesten du.
• Ipuina entzun eta ulertu du, eta horri buruzko elka-

rrizketan bere iritziak azaldu ditu.
• Hizkuntza jolasetan parte hartu du, abestia abes-

tuz eta igarkizuna asmatuz.

KONTZEPTUAK
• Gabonetako elementuak eta ezaugarriak.
• Gabonetako laminaren eta zenbakitutako irudien aurrean, norberaren sentimenduak eta iri-

tziak, hipotesiak, askotariko interpretazioak…
• Gabon kanta herrikoia: Hator, hator…
• Troll-en altxorra ipuina.
• Interesguneari dagokion lexikoa.
• Hizkuntza ludikoa: igarkizuna, Aldapeko sagarraren abestia.
• Autoebaluazioa.

JARRERAK
• Gero eta hobeto idazten ikasteko in-

teresa eta gogoa.
• Irakurtzeko eta gelako liburutegia era-

biltzeko jarrera positiboa.
• Euskara ikasten ari direnen ahoskera

eta intonazioa errespetatzea.
• Jasotzen dituen mezuekiko jarrera kri-

tikoa, arraza, sexu, klase eta beste
edonolako bereizkerien aurrean sen-
tsibilitatea azalduz.

• Hizkuntzaren alderdi ludikoa ezagu-
tzeko interesa eta horren erabilera-
rekin gozatzeko jarrera. 

PROZEDURAK
• Gabonetako laminari behatu, objektuak izenda-

tu, hainbat egoeraren deskribapena edo azalpena
egin. Laminako pertsonaiei eta horien jarrerei
buruzko hipotesiak planteatu, eta elkarrizketa
egin.

• Zenbakitutako irudien aurrean norberaren sen-
timenduak azaldu, hipotesiak egin eta hainbat
interpretazio eskaini.

• Hator, hator… Gabon kanta herrikoia ikasi eta
abestu, horien mamia eta testuingurua ulertuz.

• Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa eza-
gutu eta erabili.

• Troll-en altxorra ipuina entzun eta ulertu.
• Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere senti-

penak, sentimenduak eta iritzi kritikoa azalduz.
• Aldapeko sagarraren abestia abestu, igarkizuna

asmatu eta jolaserako erabili.

• Gabonei eta elikagaiei buruz zer dakiten, zer eza-
gutzen duten, ikustea, eta, dakitenetik abiatuz,
gaiaren ezagutzan sakontzea.

• Laminaren bitartez, behaketa eta ahozko hizkun-
tza lantzea.

• Irakurketan eta idazketan trebatzea.
• Tatiana ipuina entzun aurretik, marrazkiak ikusiz,

ondorioak ateratzea eta aurrehipotesiak egitea.
• Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoiz-

pen propioetan erabiltzeko gai izatea.
• Ipuina ulertzea.
• Ipuinaren inguruko elkarrizketan eta interpretazioan

parte hartzea, nork bere iritziak eta sentimenduak
azalduz.

• Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin go-
zatzea.

• Autoebaluazioko jardueraren bitartez, norberak egin
dituen aurrerapenez jabetzea.

4. unitatea: Txipli, txapla, pun!
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Ikasten ikasteko gaitasuna
• Taldean erabakiak hartzea eta lan egitea.

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna
• Osasuna zaindu egin behar dugula ohartzea, eta elikaduraren garrantziaz jabetzea.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna
• Harridurak eta galderak intonazio egokiz egitea.
• Sentimenduak azaltzea.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Besteekiko adeitasuna eta begirunea balioestea.

Giza eta arte kulturarako gaitasuna
• Herri tradizioko abestiak ikastea eta balioestea.
• Ipuinak irakurtzea.
• Ipuinak antzeztea.

• Komikian gertatzen dena ulertu du, balioespenak
eginez eta kritiko azalduz.

• “Negua, jostailuak eta jolasak” gaiari buruz haus-
narketa egin du, eta bere iritziak eman ditu.

• Lagunartean jolas egiterakoan, aurreiritzi sexistak
baztertu beharraz jabetu da.

• Interesgunearekin lotutako lexikoa ezagutzen du,
eta erabiltzeko gai da.

• Panpina gaixo dago bertsoak osatu, ulertu eta in-
terpretatu ditu.

• Ipuina entzun eta ulertu du, eta, horri buruzko el-
karrizketan, bere iritziak azaldu ditu.

• Hizkuntza jolasetan parte hartu du, abestia abes-
tuz eta hitzak osatuz.

KONTZEPTUAK
• Zertan jolastuko gara? komikia.
• Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak. Hizkuntza funtzioak.
• “Negua, jostailuak eta jolasak” gaiari dagokion lexikoa.
• Panpina gaixo dago bertsoak osatu eta interpretatu.
• Elurrezko panpina ipuina.
• Hizkuntza ludikoa: hitzak osatzea, bikoteak bilatzea, Astoa ikusi nuen abestia.

JARRERAK
• Besteen mezuen aurrean arreta eta

errespetua.
• Irakurtzeko eta gelako liburutegia era-

biltzeko jarrera positiboa.
• Ahozko hizkuntzan esamolde eta es-

presio herrikoiak erabiltzeko jarrera.
• Hizkuntza idatziaren balioespena, ko-

munikaziorako eta eguneroko bizi-
tzarako tresna nagusi den neurrian.

• Testuak idatziz aurkezterakoan, gar-
bitasuna eta ulergarritasuna balio-
estea.

PROZEDURAK
• Zertan jolastuko gara? komikia irakurri, aztertu

eta interpretatu.
• Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak eza-

gutu eta erabili.
• Panpina gaixo dago bertsoak osatu, ulertu eta

interpretatu.
• Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa eza-

gutu eta erabili.
• Elurrezko panpina ipuina entzun eta ulertu.
• Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere senti-

penak, sentimenduak eta iritzi kritikoa azalduz.
• Eskiatzea, egitea, botatzea eta ibiltzea aditz for-

mak erabili ahozko eta idatzizko testuetan.
• Astoa ikusi nuen abestia abestu, eta jolaserako

erabili. Silabak lotuz hitzak osatu. Bikoteak el-
kartu.

• Ulertuz irakurtzea.
• “Negua, jostailuak eta jolasak” gaiari buruz zer

dakiten, zer ezagutzen duten aztertzea, eta, daki-
tenetik abiatuz, gaiaren ezagutzan sakontzea.

• Lagunartean jolas egitean, aurreiritzi sexistak baz-
tertzea.

• Komikian gertatzen dena ulertzea, balioespenak
eginez eta kritiko azalduz.

• Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoiz-
pen propioetan erabiltzeko gai izatea.

• Ipuina ulertzea.
• Ipuinaren inguruko elkarrizketan eta interpreta-

zioan parte hartzea, nork bere iritziak eta senti-
menduak azalduz.

• Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin go-
zatzea.

5. unitatea: Zertan jolastuko gara?
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Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna
• Animaliak eta natura zaindu behar ditugula jabetzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Nork bere buruari galderak egitea.
• Norberaren akatsak identifikatzea eta onartzea.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Familian eta gizartean eduki beharreko jarrera egokiez jabetzea.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna
• Sentimenduak eta horien arrazoiak azaltzea.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
• Etxeko lanetan, elkarlana eta laguntzeko jarrera balioestea.

• Komikian gertatzen dena ulertu du, balioespenak
eginez eta kritiko azalduz.

• “Etxea eta familia” gaiari buruz hausnarketa egin
du, eta bere iritziak eman ditu.

• Bizi da / bizi zen. Perpaus xumeetan orainaldia eta
lehenaldia bereizten ditu, eta zuzen erabiltzen ditu.

• Gustatzen zitzaion / ez zitzaion gustatzen / gustatzen
zitzaizkion / ez zitzaizkion gustatzen erako egiturak
ezagutzen ditu, eta zuzen erabiltzen ditu.

• Interesgunearekin lotutako lexikoa ezagutzen du, eta
erabiltzeko gai da.

• Ipuina entzun eta ulertu du, eta horri buruzko elka-
rrizketan bere iritziak azaldu ditu.

• Hizkuntza jolasetan parte hartu du, abestia abes-
tuz eta aurkako adjektiboak (antonimoak) bilatuz.

KONTZEPTUAK
• Zintzo-zintzo komikia.
• Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak. Hizkuntza funtzioak.
• “Etxea eta familia” gaiari dagokion lexikoa.
• Etxeko lanak: enumerazioa, balioespena.
• Gustatzen zitzaion / ez zitzaion gustatzen / gustatzen zitzaizkion / ez zitzaizkion gustatzen

egiturak. Baiezkoa eta ezezkoa. Singularra eta plurala.
• Perpausak lehen/orain. Aditzen orainaldia/lehenaldia.
• Loro kaskasoila ipuina.
• Hizkuntza ludikoa: Zubiri zubiri abestia, aurkako adjektiboak…

JARRERAK
• Literatura balioestea eta berarekin go-

zatzea.
• Besteen izaera eta itxura fisikoareki-

ko errespetua.
• Ahozko komunikazio egoeretan parte

hartzeko interesa.
• Irakaslearekin eta lagunekin euskara

erabiltzeko jarrera positiboa eta ak-
tiboa.

• Hizkuntzaren alderdi ludikoa ezagu-
tzeko interesa, eta horren erabilera-
rekin gozatzeko jarrera.

PROZEDURAK
• Zintzo-zintzo komikia irakurri, aztertu eta inter-

pretatu.
• Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak eza-

gutu eta erabili.
• “Etxea eta familia” gaia aztertu eta sakondu.
• Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa ezagu-

tu eta erabili.
• Loro kaskasoila ipuina entzun eta ulertu.
• Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere senti-

penak, sentimenduak eta iritzi kritikoa azalduz.
• Bizi da / bizi zen. Orainaldia eta lehenaldia be-

reizi eta zuzen erabili.
• Gustatzen zitzaion / ez zitzaion gustatzen / gusta-

tzen zitzaizkion / ez zitzaizkion gustatzen egitu-
rak ezagutu eta zuzen erabili.

• Zubiri zubiri abestia abestu eta jolaserako erabili.
Aurkako adjektiboak elkartu.

• Ulertuz irakurtzea.
• Literaturaz gozatzea.
• Irakurketan eta idazketan trebatzea.
• “Etxea eta familia” gaiari buruz zer dakiten, zer

ezagutzen duten aztertzea, eta, dakitenetik abia-
tuz, gaiaren ezagutzan sakontzea.

• Jokabide okerren aurrean pertsonen saminez jabe-
tzea, eta horri buruz gogoeta egitea.

• Komikian gertatzen dena ulertzea, balioespenak
eginez eta kritiko azalduz.

• Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoiz-
pen propioetan erabiltzeko gai izatea.

• Ipuina ulertzea.
• Ipuinaren inguruko elkarrizketan eta interpretazioan

parte hartzea, nork bere iritziak eta sentimenduak
azalduz.

• Hizkuntza jolasetan parte hartzea eta horiekin go-
zatzea.

6. unitatea: Zintzo-zintzo
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Ikaslearen liburua

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Abestiak eta zotz egiteko formulak buruz ikastea.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna
• Gai baten azalpenak edo iritzi bat ematea. 
• Sentimenduak identifikatzea eta azaltzea.
• Elkarrizketak asmatzea eta antzeztea.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Inauterien tradizioaz jabetzea.
• Gainerako pertsonen lekuan jartzeko gai izatea.

Giza eta arte kulturarako gaitasuna
• Herri tradizioko abestiak ikastea eta balioestea.
• Ipuinak irakurtzea.
• Istorioen antzezpenak egitea.

• Komikian gertatzen dena ulertu du, balioespenak
eginez eta kritiko azalduz.

• “Kalea, auzoa eta inauteriak” gaiari buruz haus-
narketa egin du, eta bere iritziak eman ditu.

• Gainean/atzean. NON deklinabide kasua ezagutzen
du, eta zuzen erabiltzen du. 

• Entzun zuen / entzun zituen. Singularra eta plurala
bereizten ditu, eta zuzen erabiltzen ditu.

• Helburuzko perpausak: egitera, gordetzera zuzen era-
biltzen ditu.

• Interesgunearekin lotutako lexikoa ezagutzen du,
eta erabiltzeko gai da.

• Ipuina entzun eta ulertu du, eta horri buruzko el-
karrizketan bere iritziak azaldu ditu.

• Hizkuntza jolasetan parte hartu du, abestia abes-
tuz, logika jokoak eginez eta zotz egiteko formula
erabiliz.

KONTZEPTUAK
• Uuuuu!!! komikia.
• Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak. Hizkuntza funtzioak.
• “Kalea, auzoa eta inauteriak” gaiari dagokion lexikoa.
• Antzerkia edo dramatizazioa.
• Gainean/atzean postposizioak. NON deklinabide kasua. 
• Entzun zuen / entzun zituen. Singularra eta plurala.
• Helburuzko perpausak: egitera, gordetzera.
• Ali Baba eta berrogei lapurrak ipuina.
• Hizkuntza ludikoa: Sagu txiki abestia, logika jokoak, zotz egiteko formula.

JARRERAK
• Besteek esandakoa entzuteko jarrera.
• Ahozko azalpenak ematerakoan ze-

haztasuna eta argitasuna balioestea.
• Jarrera ona eta konfiantza edukitzea

norberak ikasteko duen ahalmenean.
• Solaskideen hizkuntza ohiturak erres-

petatzea.
• Hizkuntzaren alderdi ludikoa ezagu-

tzeko interesa eta horren erabilerare-
kin gozatzeko jarrera.

PROZEDURAK
• Uuuuu!!! komikia irakurri, aztertu eta interpre-

tatu.
• Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak eza-

gutu eta erabili.
• “Kalea, auzoa eta inauteriak” gaia aztertu eta

sakondu.
• Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa eza-

gutu eta erabili.
• Ali Baba eta berrogei lapurrak ipuina entzun eta

ulertu.
• Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere senti-

penak, sentimenduak eta iritzi kritikoa azalduz.
• Gainean/atzean. NON deklinabide kasua ezagu-

tu eta erabili. 
• Entzun zuen / entzun zituen. Singularra eta plura-

la ezagutu eta erabili.
• Helburuzko perpausak: egitera, gordetzera eza-

gutu eta zuzen erabili.
• Sagu txiki abestia abestu eta jolaserako erabili.

Logika jokoak egin eta zotz egiteko formula
intonazio egokiz erabili.

• Ulertuz irakurtzea.
• Literaturaz gozatzea.
• Irakurketan eta idazketan trebatzea.
• “Kalea, auzoa eta inauteriak” gaiari buruz zer da-

kiten, zer ezagutzen duten aztertzea, eta, dakite-
netik abiatuz, gaiaren ezagutzan sakontzea.

• Komikia dela medio, umeak inauterietako alaitasu-
naz eta txantxa giroaz jabetzea.

• Komikian gertatzen dena ulertzea, balioespenak
eginez eta kritiko azalduz.

• Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoiz-
pen propioetan erabiltzeko gai izatea.

• Ipuina ulertzea.
• Ipuinaren inguruko elkarrizketan eta interpretazioan

parte hartzea, nork bere iritziak eta sentimenduak
azalduz.

• Hizkuntza jolasetan parte hartzea eta horiekin go-
zatzea.

7. unitatea: Uuuuu!!!
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Ikaslearen liburua

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Irudiek eskaintzen duten informazioa interpretatzen ikastea.
• Nork bere burua ebaluatzea.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Gizarte bizitzan jarrera negatiboak baztertu eta positiboak balioesten ikastea.
• Gizarte bizitzan sortzen diren arazoei aurre egiteko arrazoiak pentsatzea eta azaltzea.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna
• Beste pertsona batzuen lekuan jartzeko ahalegina egitea.
• Sentimenduak eta horien arrazoiak azaltzea.

Giza eta arte kulturarako gaitasuna
• Ipuinak irakurtzea.

• Laminaren behaketan eta hortik sortutako elkarriz-
ketan parte hartu du.

• Laminan ageri denari buruzko hipotesiak eta ba-
lioespenak egin ditu.

• Interesgunearekin lotutako lexikoa ezagutzen du,
eta erabiltzeko gai da.

• Binetetan desordenatuta zeuden ekintzak ordena
kronologikoan jarri, eta istorioak ahoz kontatu ditu.

• NORK deklinabide kasua ezagutzen du, eta zuzen
erabiltzen du.

• Nuke/nintzateke/nioke aditz formak ezagutzen ditu,
eta zuzen erabiltzen ditu.

• Ipuina entzun eta ulertu du, eta horri buruzko elka-
rrizketan bere iritziak azaldu ditu.

• Hizkuntza jolasetan gogo onez parte hartu du.

KONTZEPTUAK
• Lanbideak eta horien ezaugarriak.
• Zerbitzu publikoak.
• Interesguneari dagokion lexikoa.
• Nuke/nintzateke/nioke aditz formak. 
• NORK kasua.
• Astotxoak ipuina.
• Hizkuntza ludikoa: adimen jokoak, hitz gurutzatuak.
• Autoebaluazioa.

JARRERAK
• Besteen aurrean argi eta ozen hitz

egiteko interesa.
• Eskolako esparru guztietan euskara

erabiltzeko interesa.
• Ahozko hizkuntzan esamolde herri-

koiak erabiltzeko interesa eta gogoa.
• Ipuin eta kontakizun tradizionalekiko

estimua.
• Hizkuntzaren alderdi ludikoa ezagu-

tzeko interesa, eta horren erabilera-
rekin gozatzeko jarrera.

PROZEDURAK
• Lanbideei buruzko laminari behatu, objektuak

izendatu, egoerak azaldu, hipotesiak egin.
• “Zerbitzu publikoak eta lanbideak” gaia aztertu

eta sakondu.
• Zenbakitutako irudien aurrean norberaren sen-

timenduak azaldu, hipotesiak egin eta hainbat
interpretazio eskaini.

• Irudi bidez emandako narrazio laburretan, isto-
rioa ordenatu eta era narratiboan kontatu.

• Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa eza-
gutu eta erabili.

• Astotxoak ipuina entzun eta ulertu.
• Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere senti-

penak, sentimenduak eta iritzi kritikoa azalduz.
• NORK deklinabide kasua ezagutu eta erabili. 
• Nuke/nintzateke/nioke aditz formak ezagutu eta

erabili.
• Adimen jokoak eta hitz gurutzatuak egin, eta

jolaserako erabili. 

• Irakurketan eta idazketan trebatzea.
• “Zerbitzu publikoak eta lanbideak” gaiari buruz

zer dakiten, zer ezagutzen duten aztertzea, eta,
dakitenetik abiatuz, gaiaren ezagutzan sakontzea.

• Laminaren bitartez, behaketa eta ahozko hizkun-
tza lantzea. 

• Laminan gertatzen dena ulertzea, balioespenak egi-
nez eta kritiko azalduz.

• Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoiz-
pen propioetan erabiltzeko gai izatea.

• Ekintzak kronologikoki ordenatzea, eta ahoz azal-
tzea.

• Ipuina ulertzea.
• Ipuinaren inguruko elkarrizketan eta interpretazioan

parte hartzea, nork bere iritziak eta sentimenduak
azalduz.

• Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin go-
zatzea.

8. unitatea: Lagundu!
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Ikaslearen liburua

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Taldean erabakiak hartzea eta lan egitea.
• Akatsak identifikatzea eta zuzentzea.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Hitz joko herrikoiak buruz ikastea eta ahoz ematea.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna
• Beldurra sentitzen duteneko egoerak eta arrazoiak azaltzea.
• Ahozko komunikazioa helburuaren arabera egokitzea.

Giza eta arte kulturarako gaitasuna
• Ipuina antzeztea.
• Herri tradizioko ipuina balioestea.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
• Beldurra ezagutu eta hura gainditzeko estrategiak bereganatzea.

• Irakurketan eta idazketan trebatzeko ahaleginak
egin ditu.

• Komikiko hizkuntza, bai idatzia eta bai irudi bidez-
koa, interpretatzen du, eta bertan ageri diren esa-
molde biziak eta bat-batekoak erabiltzen ditu.

• Komikiko hizkuntzaren eta hizkuntza narratiboa-
ren arteko desberdintasunak nabaritzen ditu.

• Beldurraren arazoaz egindako gogoetetan eta el-
karrizketetan parte hartu du.

• Interesgunearekin lotutako lexikoa ezagutzen du,
eta erabiltzeko gai da.

• Helburuzko perpausak zuzen erabiltzen ditu.
• Ipuina entzun eta ulertu du, eta horri buruzko elka-

rrizketan bere iritziak azaldu ditu.
• Hizkuntza jolasetan gogo onez parte hartu du.

KONTZEPTUAK
• Hau beldurra, hau! komikia.
• Komikiko ahozko esamoldeak. Hizkuntza funtzioak.
• Komikiko hizkuntza / hizkuntza narratiboa.
• Interesaguneari dagokion lexikoa.
• Helburuzko perpausak: zertarako? Saltzeko, jolasteko, oparitzeko.
• Lamina txikia ipuina.
• Hizkuntza ludikoa: igarkizuna, adimen jolasa, hitz jokoa.

JARRERAK
• Besteen mezuak interpretatzeko eta

horiei erantzuteko jarrera irekia.
• Lanak txukun eta garbi aurkezteko

ohitura.
• Euskara ikasten ari direnen ahoskera

eta intonazioa errespetatzea.
• Jasotzen dituen mezuekiko jarrera kri-

tikoa, arraza, sexu, klase eta beste
edonolako bereizkerien aurrean sentsi-
bilitatea azalduz.

• Hizkuntzaren alderdi ludikoa ezagu-
tzeko interesa, eta horren erabilera-
rekin gozatzeko jarrera.

PROZEDURAK
• Hau beldurra, hau! komikia irakurri eta interpre-

tatu.
• Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak eza-

gutu eta erabili.
• Komikiko hizkuntza eta hizkuntza narratiboa be-

reizi.
• Beldurraren arazoaz gogoeta egin, eta horretaz

hitz egin.
• Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa eza-

gutu eta erabili.
• Lamina txikia ipuina entzun eta ulertu.
• Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere senti-

penak, sentimenduak eta iritzi kritikoa azalduz.
• Helburuzko perpausak: zertarako? Saltzeko, jolas-

teko, oparitzeko ezagutu eta erabili. 
• Igarkizuna, adimen jolasa, hitz jokoa egin eta jo-

laserako erabili. 

• Irakurketan eta idazketan trebatzea.
• “Airea, ura eta eguzkia” gaiari buruz zer dakiten,

zer ezagutzen duten aztertzea, eta, dakitenetik
abiatuz, gaiaren ezagutzan sakontzea.

• Komikiko hizkuntza (bai idatzia eta bai irudi bidez-
koa) interpretatzen ikastea, eta bertan ageri diren
esamolde biziak eta bat-batekoak ezagutzea eta
erabiltzea. 

• Komikiko hizkuntzaren eta hizkuntza narratiboa-
ren artean dauden desberdintasunez jabetzea.

• Beldurraren arazoaz gogoeta egitea, eta elkarriz-
ketaren bidez traumak edo kezkak kanporatzea.

• Beldurra eta beldur eza adierazteko esamoldeak
ezagutzea eta erabiltzea.

• Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoiz-
pen propioetan erabiltzeko gai izatea.

• Helburuzko perpausak: zertarako? Saltzeko, jolaste-
ko, oparitzeko ezagutzea eta erabiltzea.

• Ipuina ulertzea.
• Ipuinaren inguruko elkarrizketan eta interpretazioan

parte hartzea, nork bere iritziak eta sentimenduak
azalduz.

• Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin go-
zatzea.

9. unitatea: Hau beldurra, hau!
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Ikaslearen liburua

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna
• Animaliak eta natura zaindu behar ditugula jabetzea.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna
• Sentimenduak eta horien arrazoiak azaltzea.
• Elkarrizketak asmatzea eta antzeztea.
• Albistea ezagutzea eta idazten saiatzea.
• Errespetuzko esamoldeak ezagutzea.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Besteekiko adeitasuna eta begirunea balioestea.

Giza eta arte kulturarako gaitasuna
• Olerkiak ulertzeko ahalegina egitea eta balioestea.

• Irakurketan eta idazketan trebatzeko ahaleginak
egin ditu.

• Komikiko hizkuntza, bai idatzia eta bai irudi bidez-
koa, interpretatzen du, eta bertan ageri diren esa-
molde biziak eta bat-batekoak erabiltzen ditu.

• Komikiko hizkuntzaren eta hizkuntza narratiboa-
ren arteko desberdintasunak nabaritzen ditu.

• Komikian oinarritutako gidoia osatu du, eta an-
tzezpena egin du.

• Interesgunearekin lotutako lexikoa ezagutzen du,
eta erabiltzeko gai da.

• Ipuina entzun eta ulertu du, eta horri buruzko el-
karrizketan bere iritziak azaldu ditu.

• Ipuineko sekuentziak ordena kronologikoan jarriz,
albistea osatu du.

• Hizkuntza jolasetan gogo onez parte hartu du.

KONTZEPTUAK
• Tori lorea komikia.
• Komikiko ahozko esamoldeak. Hizkuntza funtzioak.
• Komikiko hizkuntza / hizkuntza narratiboa.
• Interesguneari dagokion lexikoa.
• Dramatizazioa.
• Gure txakurra ipuina.
• Albistea.
• Hizkuntza ludikoa: igarkizunak, adimen jolasa.

JARRERAK
• Gero eta hobeto idazten ikasteko in-

teresa eta gogoa.
• Irakurtzeko eta gelako liburutegia era-

biltzeko jarrera positiboa.
• Ahozko hizkuntzan esamolde eta es-

presio herrikoiak erabiltzeko jarrera.
• Hizkuntza idatziaren balioespena, ko-

munikaziorako eta eguneroko bizitza-
rako tresna nagusi den neurrian.

• Testuak idatziz aurkezterakoan, garbi-
tasuna eta ulergarritasuna balioestea.

PROZEDURAK
• Tori lorea komikia irakurri eta interpretatu.
• Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak eza-

gutu eta erabili.
• Komikiko hizkuntza eta hizkuntza narratiboa be-

reizi.
• Komikian oinarritutako gidoia osatu eta antzeztu.
• Ahozko mezuak ulertu eta interpretatu.
• Idatzizko mezuak ulertu eta interpretatu.
• Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa eza-

gutu eta erabili.
• Gure txakurra ipuina entzun eta ulertu.
• Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere senti-

penak, sentimenduak eta iritzi kritikoa azalduz.
• Ipuineko sekuentziak ordena kronologikoan jarriz,

albistea osatu.
• Igarkizunak asmatu eta adimen jolasa osatu. 

• Irakurketan eta idazketan trebatzea.
• «Udaberria eta landareak» gaiari buruz zer daki-

ten, zer ezagutzen duten aztertzea, eta, dakitenetik
abiatuz, gaiaren ezagutzan sakontzea.

• Komikiko hizkuntza (bai idatzia eta bai irudi bidez-
koa) interpretatzen ikastea, eta bertan ageri diren
esamolde biziak eta egunerokoak ezagutzea eta
erabiltzea. 

• Komikiko istorioa ulertzea, zergatiak azalduz.
• Komikiko gidoian oinarrituz, antzerkia edo drama-

tizazioa lantzea.
• Poema ondo ahoskatuz eta intonazio egokiz irakur-

tzea.
• Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoiz-

pen propioetan erabiltzeko gai izatea.
• Ipuina ulertzea.
• Ipuinaren inguruko elkarrizketan eta interpretazioan

parte hartzea, nork bere iritziak eta sentimenduak
azalduz.

• Ipuineko sekuentziak ordena kronologikoan jarriz,
albiste bat osatzea.

• Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin go-
zatzea.

10. unitatea: Tori lorea!
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Ikaslearen liburua

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna
• Animaliak eta natura zaindu behar ditugula jabetzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Irudiek eskaintzen duten informazioa interpretatzen ikastea.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna
• Animaliak errespetatu beharraz nork bere iritziak eta azalpenak ematea.
• Animaliei buruzko deskribapen xumeak egitea.
• Sentimenduak eta horien arrazoiak azaltzea.

Giza eta arte kulturarako gaitasuna
• Ipuinak irakurtzea.

• Irakurketan eta idazketan trebatzeko ahaleginak
egin ditu.

• Komikiko hizkuntza, bai idatzia eta bai irudi bidez-
koa, interpretatzen du, eta bertan ageri diren esa-
molde biziak eta bat-batekoak erabiltzen ditu.

• Komikiko hizkuntzaren eta hizkuntza narratiboaren
arteko desberdintasunak nabaritzen ditu.

• Naturaren aldeko eta kontrako ekintzak bereizten
ditu, eta hura zaindu beharraz jabetu da.

• Egingo nuke / eramango nuke aditz formak ezagutu
eta testu barruan zuzen erabiltzen ditu.

• Zaio/zaizkio adizkiak ezagutu eta testu barruan
zuzen erabiltzen ditu.

• Harrapatzea / zapaldu nahi izatea perpaus konpleti-
boetako formak ezagutu eta testu barruan zuzen
erabiltzen ditu. 

• Interesgunearekin lotutako lexikoa ezagutzen du,
eta erabiltzeko gai da.

• Ipuina entzun eta ulertu du, eta horri buruzko el-
karrizketan bere iritziak azaldu ditu.

• Animalia bakoitzaren ezaugarriak erabiliz, horien
deskribapen laburrak egin ditu.

• Hizkuntza jolasetan gogo onez parte hartu du.

KONTZEPTUAK
• Mendi irteera komikia.
• Komikiko ahozko esamoldeak. Hizkuntza funtzioak.
• Komikiko hizkuntza / hizkuntza narratiboa.
• Interesguneari dagokion lexikoa.
• Egingo nuke / eramango nuke aditz formak.
• Zaio/zaizkio aditz laguntzailea.
• Harrapatzea / zapaldu nahi izatea perpaus konpletiboak.
• Satur satorra ipuina.
• Animalien ezaugarriak: deskribapenak.
• Hizkuntza ludikoa: hizkuntza jolasak, Maria Andresaren korotza abestia, zotz egiteko formula.

JARRERAK
• Literatura testuekiko, hots, ipuin, oler-

ki eta abarrekiko interesa, norberaren
aberastasun eta atsegin iturri den
neurrian.

• Elkarrizketako arauen onarpena.
• Besteen mezuak interpretatzeko eta

horiei erantzuteko jarrera irekia.
• Idatzizko lanak txukun eta garbi aur-

kezteko ohitura.
• Jasotzen dituen mezuekiko jarrera kri-

tikoa, arraza, sexu, klase eta beste
edonolako bereizkerien aurrean sen-
tsibilitatea azalduz.

PROZEDURAK
• Mendi irteera komikia irakurri eta interpretatu.
• Komikiko esamolde biziak eta bat-batekoak eza-

gutu eta erabili.
• Komikiko hizkuntza eta hizkuntza narratiboa

bereizi.
• Naturaren aldeko eta kontrako ekintzak bereizi

eta balioetsi.
• Ahozko mezuak ulertu eta interpretatu.
• Idatzizko mezuak ulertu eta interpretatu.
• Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa eza-

gutu eta erabili.
• Egingo nuke / eramango nuke aditz formak eza-

gutu eta erabili.
• Zaio/zaizkio adizkiak testu barruan zuzen erabili.
• Harrapatzea / zapaldu nahi izatea perpaus kon-

pletiboetako formak testu barruan erabili.
• Satur satorra ipuina entzun eta ulertu.
• Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere senti-

penak, sentimenduak eta iritzi kritikoa azalduz.
• Animalien deskribapen laburrak egin.
• Maria Andresaren korotza abestia abestu eta zotz

egiteko formula ahoz eman. 

• Irakurketan eta idazketan trebatzea.
• “Animaliak eta horien zaintza” gaiari buruz zer da-

kiten, zer ezagutzen duten aztertzea, eta, dakite-
netik abiatuz, gaiaren ezagutzan sakontzea.

• Komikia dela medio, animalienganako errespetua
eta maitasuna sustatzea.

• Komikiko hizkuntza (bai idatzia eta bai irudi bidez-
koa) interpretatzen ikastea, eta bertan ageri diren
esamolde biziak eta egunerokoak ezagutzea eta
erabiltzea. 

• Natura zaindu beharraz kontzientzia hartzea, eta
naturaren aldeko eta kontrako ekintzak bereizten
ikastea.

• Egingo nuke / eramango nuke aditz formak ezagu-
tzea eta zuzen erabiltzea.

• Zaio/zaizkio adizkiak testu barruan zuzen erabiltzea.
• Harrapatzea / zapaldu nahi izatea perpaus konple-

tiboetako formak zuzen erabiltzea.
• Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoiz-

pen propioetan erabiltzeko gai izatea.
• Ipuina ulertzea.
• Ipuinaren inguruko elkarrizketan eta interpretazioan

parte hartzea, nork bere iritziak eta sentimenduak
azalduz.

• Ipuineko sekuentziak ordena kronologikoan jartzea.
• Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin go-

zatzea.

11. unitatea: Mendi irteera
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Ikaslearen liburua

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Nork bere burua ebaluatzea.
• Gertakariei eta harremanei behatzea.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna
• Telebistaz albiste bat ematea: horren antzezpen errealista.
• Hainbat testu mota ulertzea eta interpretatzea.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
• Albiste hori taldean emateko talde estrategiak garatzea.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Komunikabideei buruzko gogoeta eta iritzi trukatzea.
• Norberaren ideiak eta iritziak ezagutzea eta adieraztea, eta gainerako pertsonenak arretaz

eta errespetuz entzutea.

• Laminaren behaketan eta hortik sortutako elkarriz-
ketan parte hartu du.

• Bere sentimenduak, iritziak, usteak eta abar argi
eta era koherentean azaldu ditu.

• Irudiei begiratuta, bere hipotesiak eta inferentziak
formulatu ditu.

• Erakusketa baten berri telebistaz emateko talde la-
nean parte hartu du.

• Interesgunearekin lotutako lexikoa ezagutzen du,
eta erabiltzeko gai da.

• Ipuinaren mezua jaso du, muina eta elementu osa-
garriak bereiziz.

• Ipuinaren inguruko elkarrizketan eta iritzi trukake-
tan parte hartu du.

• Pautak emandako orrian, gutuna osatu du.
• Hizkuntza jolasetan, gogo onez parte hartu du.

KONTZEPTUAK
• Komunikabideak eta garraioak. Horien ezaugarriak.
• Interesguneari dagokion lexikoa.
• Albiste bat telebistaz.
• Saharako haizea ipuina.
• Gutuna.
• Hizkuntza ludikoa: igarkizuna, behaketa jolasak, Txantxibiri, txantxibiri abestia.

JARRERAK
• Euskararenganako balioespena komu-

nikazio hizkuntza bezala, ikasgelan
eta gelatik kanpo.

• Beste hizkuntzekiko errespetua eta
onarpen jarrera.

• Norberaren iritzien defentsarako giza-
legezko argudioen erabilera, eta bes-
teen iritziekiko errespetuzko jarrera.

• Eskolako liburutegia erabiltzeko zale-
tasuna eta joera.

• Testuak idatziz aurkezterakoan, gar-
bitasuna eta ulergarritasuna balioes-
tea.

PROZEDURAK
• Komunikabide eta garraioei buruzko laminari

behatu, objektuak izendatu, egoera eta gertaki-
zunak deskribatu edo azaldu.

• Irudiak ikusiz beren hipotesiak eta inferentziak
egin.

• Telebistaz erakusketa baten berri eman talde la-
nean.

• Interesguneari lotutako oinarrizko lexikoa eza-
gutu eta erabili.

• Saharako haizea ipuina entzun eta ulertu.
• Ipuina interpretatu eta aztertu, nork bere senti-

penak, sentimenduak eta iritzi kritikoa azalduz.
• Pautak emandako orrialdean gutuna osatu.
• Txantxibiri, txantxibiri abestia abestu, eta igarki-

zuna eta behaketa jolasak asmatu. 

• Irakurketan eta idazketan trebatzea.
• “Komunikabideak, garraioak eta oporrak” gaiari

buruz zer dakiten, zer ezagutzen duten aztertzea,
eta, dakitenetik abiatuz, gaiaren ezagutzan sakon-
tzea.

• Laminaren bitartez, behaketa eta ahozko hizkun-
tza lantzea.

• Lamina behatzerakoan, sentitzen dutena eta eza-
gutzen dutena era koherentean ahoz adierazteko
ahalmena lortzea. 

• Ahoz ematen diren informazioak, norberarenak
garbi eta ozen ematea, eta besteenak ulertzeko gai
izatea.

• Irudiei begiratuta, beren hipotesiak eta inferentziak
egitea.

• Telebistaz erakusketa baten berri emateko eman
behar diren urratsak talde lanean prestatzea.

• Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoiz-
pen propioetan erabiltzeko gai izatea.

• Ipuina ulertzea.
• Ipuinaren inguruko elkarrizketan eta interpretazioan

parte hartzea, nork bere iritziak eta sentimenduak
azalduz.

• Pautak emanda, gutun bat egitea.
• Hizkuntza jolasetan parte hartzea, eta horiekin go-

zatzea.

12. unitatea: Badatoz oporrak




