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Oinarrizko gaitasunak

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 6-11 orriak
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 6-11 orriak

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Ikastetxeko eremuen erabilera ezagutzea. Ikastetxeko eremuak eta bertan egiten diren ekimenak
lotzea.

Ikastetxean lan egiten duten profesionalak zein diren jakitea. Banan-banan ikastetxean lan egiten duten profesionalak aipatu
eta egiten duten lana azaltzea.

Norberaren eta besteen emozioak eta sentimenduak ezagutzea. Emozioak zein diren jakin eta haien marrazkia egitea.

Ikastetxean bizikidetzarako arauak ezagutzea eta betetzea.
Ikasleekin eta irakasleekin elkarlanean jardutea.

Ikasgelan elkarlanean jarduteko moduak proposatzea.

Egokiak ez diren jarrerak zein diren jakitea.

Etxea zaintzeko ardurak nork bere gain hartzea. Etxean egin daitezkeen lanak ezagutzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Ikastetxeko eremuak. Ikastetxeko eremuak eta bertan egiten
diren jarduerak zein diren jakin eta haien
artean lotzea.

Ikastetxeko eremuak errespetatzea.

Ikastetxean lan egiten duten
profesionalak.

Banan-banan ikastetxean lan egiten duten
langileak aipatzea. 

Ikastetxean egiten diren lan guztiak
aintzat hartzea.

Sentimenduak eta emozioak. Norberaren eta besteen emozioak eta
sentimenduak ezagutzea.

Besteen emozioekin eta sentimenduekin
bat etortzeko gaitasuna.

Bizikidetzarako arauak ikastetxean. Bizikidetzarako arauak landu eta
betetzea.

Ikasgelan arauak betetzea eta elkarlanean
jardutea beharrezkoa dela ulertzea.

Familian dauden erantzukizunak. Etxeko lanetan parte hartzea. Familian norberak dituen
erantzukizunez ohartzea.

0 unitatea. Eskolan gara berriro
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Balioak

Norberarenganako eta besteenganako begirunea. Pertsona guztien lanaren garrantzia onartzea. Besteen emozioak eta
sentimenduak ulertu eta errespetatzea.
Elkarlana. Elkarlana bizikidetzaren oinarrietako bat dela ulertzea.
Erantzukizuna. Etxearen mantentze lanetan familiako kide guztiek parte hartu behar dutela ulertzea.

Metodologia

Hasierako unitate hau umeek bigarren ziklokoarekin izango duten lehenengo kontaktua da. Ikasturteari interesarekin eki-
teko beharrezkoa den konfiantza eta begikotasun giroa sortuko da. Halaber, ikasle berriak hasiera hasieratik taldean sar-
tzeko aukera ere emango du unitateak.
Ahozko parte hartzea bultzatzea aholkatzen da umeak adierazpen gaitasunean trebatu eta lan abiadura egokira ohi-
tu daitezen.
Ikasturtean bizikidetasunerako indarrean egongo diren arauak guztien artean erabaki daitezke; ondoren, beharrezkoa
denean gogoratu ahal izateko, ikasgelan eskura dagoen leku batean jarriko dira.
Familia barruan elkarlanari buruzko gaia lantzean, betebeharrak sexu zehatz batekin lotzea ekidin behar da. 

Taldekatzea

Unitate honetako jarduerak egiteko bizpahiru ikasleko taldeak egingo dira. Ondoren, erantzunak talde handitan aipatuko
dira hobeto jabetu daitezen. 

Diziplinartekotasuna

Unitate honetan, ahozko eta idatzizko adierazpena landuko dira. Beraz, harreman estua du unitateak Hizkuntzarekin.

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 17, 19, 22 eta 23. orriak
Matematikarako gaitasuna: 15 eta 21. orriak
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 12-23 eta 25. orriak
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 12, 13 eta 24. orriak
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 20. orria
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 23. orria
Ikasten ikasteko gaitasuna: 24 eta 25. orriak
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 25. orria

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Izaki bizidunen bizi funtzioak ezagutzea. Izaki bizidunen bizi funtzioak zein diren jakitea.

Izaki bizidunak erreinuetan sailkatzen direla jakitea. Izaki bizidunak sailkatzen diren erreinuetako hiru aipatzea.

Izaki bizidunen elikagai motak ezagutzea. Izaki bizidunen elikagai motak zein diren jakitea.

Haragijaleen berezko ezaugarriak aintzat hartzea.

Izaki bizidunen harreman funtzioa ezagutzea. Estimulu batek
izaki bizidunengan erantzun bat sortzen duela ulertzea.

Izaki bizidunen harreman funtzioa azaltzea.

Animaliek harremanetan jartzeko zentzumenak erabiltzen
dituztela eta landareek zentzumenik ez eduki arren
harremanetan ere jartzen direla aintzat hartzea.

Izaki bizidunen ugaltzeko moduak ezagutzea. Izaki bizidunek ugaltzeko dituzten moduak aipatzea.

Animaliak ugaltzeko moduaren arabera bereiztea.

Elkarlana, izaki bizidunen arteko harremana den neurrian,
aintzat hartzea.

Pertsonen arteko hainbat elkarlan mota adieraztea.

Sailkapenen erabilgarritasuna ezagutzea. Irizpide errazak erabilita sailkapenak egitea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Izaki bizidunak eta objektu bizigabeak:
bizi funtzioak.

Izaki bizidunak eta objektu bizigabeak
zein diren jakitea.

Bizidunen eta bizigabeen
ingurunearenganako interesa.

Animalien erreinua, landareen erreinua
eta onddoen erreinua.

Izaki bizidunak animalien, landareen eta
onddoen erreinuetan sailkatzea. 

Sailkapena, azterketa errazteko tresna
den neurrian, aintzat hartzea.

Izaki bizidunen elikadura. Izaki bizidunak eta haien elikadura mota
lotzea.

Elikadura izaki bizidun guztientzat
beharrezkoa dela ulertzea.

Izaki bizidunen harreman funtzioa. Izaki bizidunek haien artean eta haien
ingurunearekin dituzten harremanak
ezagutzea.

Izaki bizidunen artean sortzen diren
harreman motak ezagutzeko jakin-mina.

Animalien elkarlana, harreman mota bat
den neurrian, aintzat hartzea.

Izaki bizidunen ugaltze funtzioa. Ugaltzeko hainbat modu aintzat
hartzea.

Iraupenerako izaki bizidunek ugaltzeko
duten beharra ulertzea.

1. unitatea. Lurreko biztanleak
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Balioak

Jakin mina. Ezezaguna denarenganako jakin-mina erakustea ezagutza berriak lortzeko jarrera positiboa da.
Talde lana. Talde lanaren onurak atzematea, partaide guztien ekarpenek azken emaitza aberastu egiten baitute.
Ingurumenari begirunea eta errespetua. Planetako bizimodu guztiak aintzat hartzea eta gure ekintzak ingurunea zain-
tzeko erabakigarriak direla ulertzea.
Sormena. Jarraibide erraz batzuetatik abiatuta itsas hondoaren deskribapen idatzia egitea, irudimena erabiliaz. 
Ahalegina. Ikasteak norberaren ahalegina dakarrela eta horretarako ohitura onak ezartzea ezinbestekoa dela ulertzea.

Metodologia

Unitate honetan proposatzen diren ezagutza berriak ikasleek dituzten aurre kontzeptuetatik abiatuta landuko dira. Has-
teko, unitateari hasiera ematen dieten orrialde bikoitzeko "albisteak" azter daitezke: ikasleak motibatzeko, aurretiaz dituz-
ten ezagutzak atzemateko eta unitate honetan ikasiko dituzten edukiei buruzko lehen aipamena egiteko balioko du.
Ikasleek elikatzeko eta ugaltzeko bizi funtzioak ezagutzen dituzte. Hala ere, agian, zailagoa gerta dakieke harremanen
funtzioa ulertzea. Komenigarria litzateke ikasleek intuitiboki barneratzea animaliek ingurunean dituzten estimuluak zen-
tzumenen bidez atzematen dituztela, eta estimulu horiek erantzun bat sortzen dutela. Aipatutako ideia ulertzen laguntze-
ko, komenigarria da ikasgelan adibideak jartzea.
Badakit egiten atalean sailkapenarekin egiten da lan. Orria amaitu ostean, inguruan dauden objektuak sailkatzea proposa
daiteke eta hainbat irizpideren arabera sailkatu; adibidez, errotuladoreak, argizariak, margoak koloreen, formaren… ara-
bera sailka daitezke.

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko jarduerak eta Badakit egiten atala egiteko, bizpahiru ikasleko taldeak osatuko dira; Gure
mundua maitatuz zatiko «Taldean» atala, talde handian, eta, gainerako jarduerak, banaka edo binaka.

Diziplinartekotasuna

Unitatea Matematikarekin lotuta dago, tauletan sailkatzeko jardueran. Halaber, Hizkuntzarekin lotuta dago, ahozko eta
idatzizko adierazpena bultzatzen baitu. 

Baliabideak

Honako helbide honetara jo: http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/index.html, izaki bizidunen eta objektu bizigabeen arteko
ezberdintasuna lantzeko. 

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrilla otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 31 eta 37. orriak
Matematikarako gaitasuna: 29. orria
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 26-37 eta 39. orriak
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 26, 27, 35 eta 38. orriak
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 34. orria
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 33 eta 37. orriak
Ikasten ikasteko gaitasuna: 38 eta 39. orriak
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 39. orria

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Animalia ornodunak eta ornogabeak bereiztea. Animalia ornodunak eta ornogabeak sailkatzea.

Animalia ornodunen eta ornogabeen ezaugarriak aintzat
hartzea.

Ornodun mota guztien ezaugarriak zein diren jakitea eta
ezagutzea.

Animalia ornodunak berezkoak dituzten ezaugarriekin
lotzea.

Animalia ornodunen gorputzeko zatiak zein diren jakitea.

Ornodunen sailkapena ezagutzea. Animalia ornodunen motak aipatzea. 

Hainbat ornogabe mota aintzat hartzea.
Intsektuak eta araknidoak bereiztea.

Animalia ornogabeen motak aipatzea.

Ezaugarri fisikoetan oinarrituta, intsektuak eta araknidoak
bereiztea.

Animaliak errespetatzeko eta babesteko beharraren jakitun
izatea.

Animaliak zaintzeko moduak azaltzea.

Behaketa inguratzen gaituena ezagutzeko modu bat dela
ulertzea.

Behaketak egiteko tresna batzuek duten erabilgarritasuna
ezagutzea.

2. unitatea. Animalien munduko abenturak

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Animalia ornodunak eta ornogabeak:
ezberdintasunak eta habitata.

Animalia ornodunak eta ornogabeak
bereiztea.

Animaliek habitatarekin duten harremana.

Lurrean bizi diren animaliak ezagutzeko
interesa.

Animalia ornodunak: sailkapena eta
ezaugarriak.

Animaliak sailkatzea ugaztunen, hegaztien,
narrastien, anfibioen eta arrainen artean.

Animalia ornodunak haien ezaugarriekin
lotzea.

Sailkapena, ikasten laguntzeko tresna den
neurrian, aintzat hartzea.

Ornodunen barietatea eta garrantzia
aintzat hartzea. 

Animalia ornogabeak: sailkapena eta
ezaugarriak.

Animalia ornogabeak sailkatzea belakien,
medusen, zizareen, itsas izarren eta
trikuen, moluskuen eta artropodoen
artean.

Animalia ornodunak haien ezaugarriekin
lotzea.

Sailkapena ikasten laguntzeko tresna dela
aintzat hartzea.

Ornogabeen barietatea eta garrantzia
aintzat hartzea.
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Balioak

Ingurumenari begirunea eta errespetua. Gure jarrerak eta animaliak bizi diren inguruneak zaintzeak eta errespetatzeak
duen garrantzia ulertarazi behar zaie ikasleei animalia barietatea mantentzeko eta babesteko. Pertsonen eta animalien
arteko harreman ona denentzat onuragarria izan daitekeela azaldu behar da.
Sormena. Sormena eta irudimena erabiliaz magiazko narbal bati buruzko istorio txiki bat idatzi beharko da, jarraibide
erraz batzuetatik abiatuta.
Ordena. Ikasteko, ondo antolatzea beharrezkoa dela ulertzea.

Metodologia

Ikasleei ornodunen eta ornogabeen sailkapenak ezaguna zaizkie, bigarren mailan ikasi baitituzte. Hala ere, ornogabe
motak ulertzeko zailtasunak izan ditzakete. Beraz, ornogabeen zerrenda azaltzerakoan irudiak eta umeek ulertuko dituz-
ten konparaketak erabiltzea komeni da. Adibidez, zizare baten eta artropodo baten irudiak erakutsi daitezke eta galdetu:
Animalia hauetatik zeinek ditu hankak? Hankarik ez duena nola mugitzen da?…
Badakit egiten atalean lupa eta pintza erabiltzen dira, behaketak egiteko oinarrizko tresna diren neurrian.
Proposatutako saiakuntzak amaitu ondoren, beste hainbat behaketa egin daitezke; adibidez, ile bat, lore bat…

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko jarduerak eta Badakit egiten atala egiteko, bizpahiru ikasleko taldeak osatuko dira; Gure
mundua maitatuz zatiko «Taldean» atala, talde handian, eta, gainerako jarduerak, banaka edo binaka.

Diziplinartekotasuna

Unitate hau Matematikarekin lotuta dago datuak tauletan bildu eta sailkatu behar dira eta. Halaber, Hizkuntzarekin lotu-
ta dago, ahozko eta idatzizko adierazpena bultzatzen du eta. 

Baliabideak

Gary Chapman-en Valiant filma ikusi hegaztien ezaugarriak lantzeko. 

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrilla otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 45, 47 eta 51. orriak
Matematikarako gaitasuna: 43 eta 49. orriak
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 40-51 eta 53. orriak
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 40, 41 eta 52. orriak
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 48. orria.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 51. orria.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 52 eta 53. orriak.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 53. orria.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Landareen atalak eta haien funtzioak ezagutzea. Landare baten zatiak aintzat hartzea. 

Zurtoin motak atzematea.

Landareek elikatzeko duten prozesua aintzat hartzea. Landareek elikatzeko duten modua aintzat hartzea.

Izerdi landugabea izerdi landu bilakatzeko prozesua azaltzea.

Landareen elikadura oxigenoaren ekoizpenarekin lotzea.

Lorearen atalak zein diren jakitea. Loreen eta fruituen arteko
lotura ezagutzea.

Lore baten atalak bereiztea.

Lorea edozein fruituren eta haziren jatorri dela jakitea.

Haziak ernamuintzeko behar dituen baldintzak azaltzea.

Landareak zaintzea gizakiaren ardura dela ulertzea. Landareak zaintzen laguntzeko moduak azaltzea. 

Hainbat irizpide kontuan izanik sailkapenak egitea. Landareak loredunen eta lore gabeen artean sailkatzea.

Landareak hiru taldetan sailkatzea: zuhaitzak, zuhaixkak eta
belarrak.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Landareak: atalak eta motak. Landare baten atalak zein diren jakitea. 

Hosto erorkorrak eta hosto iraunkorrak bereiztea.

Landareak haien zurtoin motaren arabera sailkatzea.

Landareak ezagutzeko jakin-mina.

Landareen elikadura. Izerdi landugabea eta izerdi landua bereiztea.

Izerdi landua egiteko prozesua ezagutzea.

Landareen elikadura eta oxigenoaren ekoizpena
lotzea.

Landareek bizitzeko zer behar ote
duten ezagutzeko jakin-mina.

Landareek, oxigeno sortzaile diren
neurrian, duten garrantzia aintzat
hartzea. 

Landareen ugalketa. Lore baten atalak zein diren jakitea.

Loreek landareen ugalketarekin duten lotura.

Ernalketa eta erneketa bereiztea.

Landare ugaritasunarekiko eta
barietatearekiko jakin-mina.

3. unitatea. Landareen mundu koloretsua



8 Inguruaren Ezaguera LMH 3

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina

Balioak

Ingurumenari begirunea eta errespetua. Landareak zaintzea beharrezkoa dela ulertu behar da. Planetan dauden bizi-
moduak balioetsi eta ingurunea zaintzeko gure ekintzak erabakigarriak direla ulertu. 
Erantzukizuna. Landareak zaintzeko guk ditugun betebeharrak onartu egin behar ditugu.
Sormena. Irudimena erabiliaz kartel bat egin.

Metodología

Ikasleek loredun eta lorerik gabeko landareen sailkapenak, landareen atalak eta ernetze prozesuak ezagutzen dituzte. Uni-
tate honetan landareen elikadurarekin lotura duten kontzeptuak modu zabalago batean landuko ditugu. Lorearen atalen,
eta lorea lore izatetik fruitu bilakatzerako garatze prozesuaren berri emango zaie. Eduki horiek konplexuak izan daitezke-
enez, irudiak edo, aukerarik izanez gero, benetako landare bat erabiliaz landuko dira. Interesgarria litzake, bestalde, lan-
dareen atalak behatu ahal izateko, zurtoin motak erkatzeko edo hosto motak ezagutzeko, lorategi botanikoren batera edo
parkeren batera irteeraren bat egitea.
Landareen elikatze prozesua azaltzeko, berriz, diagramak erabil daitezke. Diagrama horietan grafikoki ikusiko da izerdia
landare osoan sakabanatzen, hostoetara iristen denean karbono dioxidoarekin kontaktuan jartzen dela. Landareek oxige-
noa sortzeak izaki bizidun guztientzat duen garrantzia nabarmenduko da. 
Lorearen atalak irudi bidez aurkez daitezke, eta, ondoren, benetako loreak ikasgelara ekar daitezke aztertu ahal izateko.
Loreak lore izatetik fruitu bilakatzerako prozesua, aldiz, lehenik loretan eta ondoren fruituekin azaltzen den zuhaitz bera-
ren irudia erabiliz azal daiteke.
Azkenik, balioen orrialdeak landareek oxigeno sortzaile diren neurrian duten garrantzia errepikatzeko balio du, baita baso-
ak suntsitzeak gugan izan ditzakeen ondorio negatiboak aipatzeko ere.

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko jarduera eta Badakit egiten atala egiteko, bizpahiru ikasleko taldeak osatuko dira; Gure mun-
dua maitatuz zatiko «Taldean» atala, talde handian, eta, gainerako jarduerak, banaka edo binaka.

Diziplinartekotasuna

Unitate hau Matematikarekin lotuta dago, tauletan sailkatzeko jardueran. Halaber, Hizkuntzarekin lotuta dago ahozko eta
idatzizko adierazpena bultzatzen baitu, eta hiztegia handitzen laguntzen baitu. 

Baliabideak

Honako helbide hauetara jo: http://www.botanical-online.com/animaciones, http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3146,
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1056 eta http://aldeaeducativa.com/media/plantas.swf, landareekin lotutako hainbat
arlo lantzeko.         
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Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 57 eta 65. orriak
Matematikarako gaitasuna: 59. orria
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 54 65 eta 67. orriak
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 55, 61 eta 66. orriak
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 62. orria
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 65. orria
Ikasten ikasteko gaitasuna: 66 eta 67. orriak
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 67. orria

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Lurraren atalak eta osagaiak ezagutzea. Lurraren atalak aipatzea eta marrazkiak egitea. 

Harkaitzen osagaiak ezagutzea. 

Unibertsoa osatzen duten elementuak zein diren jakitea. Eguzki
sistema osatzen duten astroak ezagutzea.

Eguzki sistema osatzen duten astro motak aintzat hartzea. 

Eguzki sistemako planetak aipatzea.

Ilargiaren aldiak aintzat hartzea. Ilargiaren aldiak aipatzea eta marraztea.

Lurraren mugimenduak eta horien ondorioak ezagutzea. Lurraren mugimenduak aintzat hartzea.

Lurraren mugimenduak egunaren, gauaren eta urtaroen
jatorriarekin lotzea.

Planeta zaintzearen beharraren jakitun izatea. Zuhaitz mozketak saihesteko ekintzak proposatzea. 

Puntu kardinalak ezagutzea. Eguzkia erreferentziatzat hartuta
orientatzen jakitea.

Puntu kardinalak aipatzea, eta, Eguzkia erreferentziatzat
hartuta, puntu horiek non dauden jakitea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Lurraren geruzak eta haien osagaiak. Lur geruzak eta geruzen osagai nagusiak
aipatzea. 

Harkaitzak eta mineralak bereiztea.

Lurraren osagaiak ezagutzeko
jakin-mina.

Eguzki sistema: astroak. Izarrak, planetak eta sateliteak zein diren
jakitea.

Eguzki sistemako planetak aipatzea eta
ordenan jartzea.

Eguzki sistema ezagutzeko jakin-mina.

Ilargiaren aldiak. Ilargiaren aldiak zein diren jakitea. Ilargiaren aldiak ezagutzeko interesa.

Lurraren mugimenduak:
errotazio mugimendua
eta traslazio mugimendua.

Lurraren mugimenduak azaltzea, irudien
edo munduko bolaren laguntzarekin.

Lurraren mugimenduak egunarekin,
gauarekin eta urtaroekin lotzea.

Lurraren mugimenduak eta mugimenduen
ondorioak ezagutzeko interesa.

Lurreko bizitzaren defentsa. Bizi garen ingurunea zaintzen laguntzen
dute jarrerak zein diren jakitea.

Baliabide naturalak mantentzea
beharrezkoa dela kontzientziatzea. 

Orientazioa: puntu kardinalak. Eguzkiarekiko puntu kardinalak non
dauden kokatzea.  

Orientatzeko puntu kardinalek duten
erabilgarritasuna aintzat hartzea.

4. unitatea. Lurra, gure etxea
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Balioak

Ingurumenari begirunea eta errespetua. Premiazkoa izan gabe ondare naturala ezin dela kaltetu ulertu behar da. 
Konpromisoa. Ingurunearekin modu arduratsuan jokatu behar dela kontzientziatzea ezinbestekoa da.

Metodologia

Atmosfera eta Lurraren mugimenduak eta mugimenduen ondorioak bigarren mailan ikasitako gaiak dira. Beraz, unitate
honetan kontzeptu horiek finkatuko dira, eta, era berean, eguzki sistema ezagutzen hasiko da ikaslea. Ilargiaren aldiak
azaltzeko modurik egokiena da irudiak edo marrazki eskematikoak erabilitzea. Eta, ikasleari ere eska dakioke zenbait egu-
netan Ilargia behatzea eta zelan aldatzen den egiaztatzea.
Balioen orrialdeak, berriz, umeak ingurunearen defentsan lan egiten duten pertsonen eta erakundeen lanaren garrantziaz
ohartarazteko balio du. Hala eta guztiz ere, guztiok ingurune naturala zaintzen lan egitea beharrezkoa den zerbait dela
errepikatu behar da.
Prozeduren orrialdean Eguzkiaren kokapenaren arabera puntu kardinalak bilatzea proposatzen da: ikasitakoa finkatzeko,
praktikak egin daitezke jolastokian eguneko zenbait momentutan. Praktika horiek zabaltzeko, gainera, Eguzkiaren arabe-
ra aurkitutako puntu kardinal horiek erreferentziatzat hartuta elementuen kokapena (eraikinak, kaleak…) azter daiteke.

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko jarduerak eta Badakit egiten atala egiteko, bizpahiru ikasleko taldeak osatuko dira; Gure
mundua maitatuz zatiko «Taldean» atala, talde handian, eta, gainerako jarduerak, banaka edo binaka.

Diziplinartekotasuna

Unitate hau Hizkuntzarekin lotuta dago ahozko eta idatzizko adierazpena bultzatzen baitu, eta hiztegia handitzen lagun-
tzen baitu. Halaber, Matematikarekin ere lotuta dago, orientazio espaziala lantzen baitu.

Baliabideak

http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/index.html helbidean sartu, eguzki sistemaren alderdiak lantzeko.

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina



11 Inguruaren Ezaguera LMH 3

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 75, 79 eta 83. orriak
Matematikarako gaitasuna: 77 eta 81. orria
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 72-83 eta 85. orriak
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 72, 73 eta 84. orriak
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 80. orria
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 79 eta 83. orriak
Ikasten ikasteko gaitasuna: 84 eta 85. orriak
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 85. orria

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Airearen ezaugarriak ezagutzea. Airearen ezaugarriak eta osagaiak aipatzea.

Atmosferaren funtzioak ezagutzea. Atmosferaren funtzioak zein diren jakitea.

Atmosferako gertakariak aintzat hartzea. Atmosferako gertakariak aipatzea.

Atmosferako gertakariak neurtzeko tresna batzuek duten
erabilgarritasuna ezagutzea.

Haien erabilera dela eta atmosferako gertakariak neurtzen
dituzten tresnak zein diren jakitea.

Eguraldi atmosferikoa aldakorra dela ulertzea. Eguraldi atmosferikoa atmosferako gertakariekin lotzea.

Eguraldiaren mapa eta oinarrizko ikurrak ezagutzea. Eguraldiaren mapa baten oinarrizko ikurrak interpretatzea.

Atmosferako kutsadura gutxitzeko beharraren jakitun izatea. Atmosferako kutsaduraren ondorio negatiboak azaltzea.

Atmosferako gertakariak neurtzen dituzten tresnen datuak
irakurtzen jakitea.

Atmosferako gertakariak neurtzen dituzten tresnen irakurketak
egitea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Airea: ezaugarriak eta osagaiak. Airearen ezaugarriak eta osagaiak zein
diren jakitea.

Bizitzarako aireak duen garrantzia
ulertzea.

Atmosfera: funtzioak. Atmosferaren funtzioak zerrendatzea. Atmosfera, geruza babesle den neurrian,
aintzat hartzea.

Airearen kutsadura gutxitzeko dagoen
beharraren jakitun izatea.

Atmosferako gertakariak. Atmosferako gertakariak zein diren
jakitea.

Neurgailuak baliatuz atmosferako
gertakariak aztertzea.

Atmosferako gertakariek hondamendiak
sor ditzaketela ulertzea.

Atmosferako gertakariak neurtzen
dituzten tresnen erabilera eta
erabilgarritasuna ezagutzeko jakin-mina.

Eguraldi atmosferikoa eta bere
irudikapena.

Eguraldi atmosferikoa eta atmosferako
gertakariak lotzea.

Eguraldiaren mapa errazak interpretatzea.

Egunerokotasunean eguraldia ezagutzeak
duen erabilgarritasuna aintzat hartzea.

5. unitatea. Arnasten dugun airea
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Balioak

Ingurumenari begirunea eta errespetua. Airearen kutsadura gutxitzeko guztiok modu arduratsuan jokatu behar dugula
ulertu behar du ikasleak.

Metodologia

Unitatea lantzeko modurik komenigarria da jarduera praktikoak egitea, ikasleak eduki teorikoak praktikan ikus ditzan,
airearen ezaugarriei edo atmosferako gertakariak neurtzen dituzten tresnekin. Interesgarria litzake ikasgelan termome-
tro bat edukitzea ikasleak egunero erabili dezan; euri neurgailu bakun bat ere eros daiteke plastikozko pote garden
batekin, erregela batekin eta inbutu batekin, eta, euria egiten duenean, erabili edo urez beteriko txarro batekin bete
bere funtzionamendua ezagutu eta irakurketak egiteko. Umeei atmosferako gertakariak behatzea garrantzitsua dela
aipatu behar zaie, horiei esker pertsonoi aurreikusitako eguraldirako beharrezko guztia hartzeko, edo hondamendi bat
gerta daitekeela aurreikusten bada lehenbailehen prestatzeko aukera ematen digulako.
Balioen orrialdearekin egin daitezkeen lanak, gainera, airearen kutsadurak izan ditzakeen ondorioez ohartzen eta kutsa-
dura hori gutxitzen ahalegintzea guztion lana dela ulertzen laguntzen die umeei.

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko jarduerak eta Badakit egiten atala egiteko, bizpahiru ikasleko taldeak osatuko dira; Gure
mundua maitatuz zatiko «Taldean» atala, talde handian, eta, gainerako jarduerak, banaka edo binaka.

Diziplinartekotasuna

Unitate hau Matematikarekin lotuta dago datuak tauletan biltzen eta sailkatzen dira eta. Halaber, Hizkuntzarekin lotuta
dago ahozko eta idatzizko adierazpena bultzatzen baititu. 

Baliabideak

http://www.inm.es/ helbidera jo, lainoak eta eguraldiaren iragarpena ikusteko.

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 89, 91, 93, 95 eta 97. orriak
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 86-97 eta 99. orriak
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 87 eta 98. orriak
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 94. orria
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 97. orria
Ikasten ikasteko gaitasuna: 98 eta 99. orriak
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 99. orria

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Gainazaleko urak eta lurpeko urak bereiztea. Gainazaleko urak eta lurpeko urak bereizten dituen ezaugarri
nagusia aintzat hartzea.

Gainazaleko urak eta lurpeko urak non dauden ezagutzea. Gainazaleko urek zeharkatzen dituzten lekuak zein diren
jakitea.

Uraren egoera ezagutzea. Uraren egoerak aipatzea. Uraren egoeraren aldaketak nola
gertatzen diren azaltzea.

Urak hotzarekin edo beroarekin bere egoera alda dezakeela
ulertzea.

Tenperatura aldaketa uraren egoerarekin lotzea.

Uraren zikloa ezagutzea. Uraren zikloaren faseak ordenan jartzea.

Uraren erabilerak aintzat hartzea. Uraren erabilera nagusiak aipatzea.

Bizitzak uraren beharra duela eta ura ezin dela xahutu ulertzea. Eguneroko bizimoduan ura aurrezteko moduak aipatzea.

Pausoz pauso saiakuntza bat nola egiten den ezagutzea. Uraren egoera aldaketekin lotura duen saiakuntza bat
prestatzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Ur motak: gainazalekoa eta lurpekoa;
geza eta gazia.

Gainazaleko urak eta lurpeko urak
kokatzea eta bereiztea.

Ur geza eta ur gazia
kokatzea eta bereiztea.

Urak planetan dituen agerraldiak
ezagutzeko jakin-mina.

Uraren egoerak. Uraren egoerak zein diren jakitea. 

Tenperatura aldaketak eta uraren egoera
aldaketak lotzea.

Uraren egoerak eta aldaketa horiek
bultzatzen dituzten gertakariak
ezagutzeko jakin-mina. 

Uraren zikloa. Uraren zikloa azaltzea. Lurrean bizitza mantentzeko uraren
zikloaren garrantzia ulertzea. 

Uraren erabilerak. Uraren erabilerak aipatzea. 

Planetan ur geziaren eskasia dagoela
ulertzea.

Eguneroko bizitzan urak duen garrantzia
aintzat hartzea.

Ura xahutu ezin daitekeela jakitun izatea.

6. unitatea. Ur planeta
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Balioak

Arrazoizko kontsumoa. Ura ezin daitekeela xahutu ulertzea. 
Erantzukizuna. Ura denon ondasuna dela ohartzea, guztiok edukitzeko eskubidea dugula eta guztiok zaindu behar
dugula.
Sormena. Gertakari arraro bat argitzen saiatzeko irudimena erabili.

Metodologia

Unitate honetan lehen zikloan jada ikasita dauden uraren egoerak eta uraren zikloa kontzeptuak sakon lantzen dira. Ura-
ren egoeren aldaketak urak zikloan izaten dituen aldaketekin lotu behar da, baita tenperatura aldaketekin ere.
Uraren erabilerak irudien laguntzarekin azaldu daitezke, besteak beste, edaten ari diren pertsonak, garbitzen ari direnak,
janaria prestatzen ari direnak edo ureztatzen ari direnak, eta, edaten edo bainatzen ari diren animaliak edo haien habita-
ta ura duten animaliak.
Balioen orrialdea, berriz, erabil daiteke planetako zatirik handienean urez estalia badago ere, ur horretatik edangarria
dena oso gutxi dela eta leku askotan ia urik ez dutela azpimarratzeko. Umeak, gainera, euri gutxi egitearen ondorioz iris-
ten diren lehorteak direla eta, egun dauden ur erreserbak ere agortu egin daitezkeela jakin behar du. Ondorioz, bistakoa
da ura arrazoizko eran erabili behar dela.
Prozeduren orrialdeak saiakuntza bakunei esker uraren egoera aldaketak egiaztatu daitezkeela ulertzen laguntzen du. Ikas-
gelan saiakuntza horiek egitea interesgarria izan liteke: adibidez, izotz puskak giro tenperaturan solidotik likidora aldatzen
direla ikus daiteke. 

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko jarduerak eta Badakit egiten atala egiteko, bizpahiru ikasleko taldeak osatuko dira; Gure
mundua maitatuz zatiko «Taldean» atala, talde handian, eta, gainerako jarduerak, banaka edo binaka.

Diziplinartekotasuna

Unitate hau Hizkuntzarekin lotuta dago adierazpena bultzatzen baitu, eta hiztegia handitzen laguntzen baitu. 

Baliabideak

Honako helbide hauetara jo: http://ploppy2.alcaraz.com eta http://www.amvisa.org/piaa/es/html/ginkana.shtml, uraren
zikloarekin eta ura aurreztearekin lotura duten jarduerak egiteko. 

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 103, 105 eta 111. orriak
Matematikarako gaitasuna: 107. orria
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 100-111 eta 113. orriak
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 101, 109 eta 112. orriak
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 108. orria
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 111. orria
Ikasten ikasteko gaitasuna: 112 eta 113. orriak
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 113. orria

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Material naturalak eta material artifizialak zein diren jakitea.
Material naturalen jatorria ezagutzea.

Material naturalen eta material artifizialen jatorria aintzat
hartzea.

Material naturalak jatorriaren arabera sailkatzea.

Materialen propietateak aintzat hartzea. Hainbat propietate dituzten materialak aipatzea.

Zentzumenen bidez ezagutu daitezkeen materialak aipatzea eta
bere propietateak azaltzea.

Materialak egoera solidoan, likidoan edo gas egoeran egon
daitezkeela eta aldatu egin daitezkeela jakitea.

Materialak egon daitezkeen egoerak ezagutzea eta aipatzea.

Nahasketa motak ezagutzea. Nahasketa mota bakoitzaren ezaugarriak aintzat hartzea. 

Hiru arau hauek ezagutu eta erabiltzea: murriztu, berriz erabili
eta birziklatu.

Birziklapenaren hiru arauek zer esan nahi duten azaltzea.

Nahasketa heterogeneoak bereizten ikastea. Nahasketa heterogeneoak bereizteko moduak azaltzea.

7. unitatea. Materialak erabiliz

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Materialak: motak eta jatorria. Material naturalak eta artifizialak bereiztea.

Material naturalen jatorriak zein diren jakitea.

Material motak eta haien jatorriak
ezagutzeko jakin-mina.

Materialen propietateak. Zentzumenen bidez hauteman daitezkeen materialen
propietateak zein diren jakitea.

Materialen propietateen eta haien erabileraren arteko lotura.

Masaren eta bolumenaren propietateak bereiztea.

Materialen propietateak eta izan
ditzaketen erabilerak ezagutzeko
jakin-mina.

Materialen egoerak. Materialen egoerak aintzat hartzea.

Materialen bolumena eta itxura eta une horretan
duten egoera lotzea.

Materialen egoerak eta egoera
horietan dituzten berezko ezaugarriak
ezagutzeko jakin-mina.

Nahasketak. Nahasketa homogeneoak eta heterogeneoak bereiztea.

Nahasketa mota bakoitzaren propietateak ezagutzea.

Nahasketa motak eta haien
ezaugarriak ezagutzeko jakin-mina.

Materialak murriztu, berriro
erabili eta birziklatu.

Birzikla daitezkeen materialak zein diren jakitea.

Birzikla daitekeen material bakoitza dagokion
edukiontziarekin lotzea. 

Materialei ahalik eta probetxu
gehien ateratzeko hiru arauak
erabiltzea beharrezkoa dela ulertzea.

Nahasketa heterogeneoen
bereizketa. 

Nahasketa heterogeneoak bereizteko moduak
ikastea.

Nahasketak bereizteko moduak
ezagutzeko jakin-mina.
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Balioak

Ingurumenari begirunea eta errespetua. Ezinbestekoa da ulertzea guztion betebeharra dela erabilita dauden materialak
birziklatzen laguntzea. 
Arrazoizko kontsumoa. Naturaren baliabideak agortu ez daitezen erabiltzen ditugun produktuei ahalik eta probetxu
gehien atera behar zaiela onartu behar da. 

Metodologia

Ikasleek material motak eta haien jatorriak lehen zikloan ikasi dituztenez, unitate honetan ikasitakoa gogora ekartzeaz
gain, materialen propietateei eta nahasketa motei buruzko kontzeptu berriak ezagutuko dituzte. Horretarako, komeniga-
rria litzateke ikasgelara ikasleek maneia ditzaketen materialen laginak ekartzea (artilea, kotoia, egurra, larrua, metala…),
horien laguntzarekin errazagoa izango baita haientzat materialen propietateei buruzko azalpenak bereganatzea. 
Balioen orrialdearekin egingo den lanean, materialen kontsumo arduragabeak izan ditzaketen ondorioak azaltzen zaizkie
umeei. Ikasgelan ikasitakoa indartzeko, gainera, papera, pilak eta edukiontziak birziklatzeko kanpaina egin daiteke, horrek
hondakinen kudeaketa egokia egitera bultzatuko ditu ikasleak.
Prozeduren orrialdean bi nahasketa heterogeneo nola bereizi erakusten da. Saiakuntza horietako bat ere ikasgelan egin
daiteke.

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko jarduerak eta Badakit egiten atala egiteko, bizpahiru ikasleko taldeak osatuko dira; Gure
mundua maitatuz zatiko «Taldean» atala, talde handian, eta, gainerako jarduerak, banaka edo binaka.

Diziplinartekotasuna

Unitate hau Matematikarekin lotuta dago, tauletan sailkatzeko jardueran. Halaber, Hizkuntzarekin lotuta dago ahozko eta
idatzizko adierazpena bultzatzen baitu, eta hiztegia handitzen laguntzen baitu. 

Baliabideak

http://curiosikid.com/view/index.asp?pageMS=23040&ms=158&jump=true helbidera jo, pisuarekin lotura duten hainbat
jolas egiteko.

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 119 eta 125. orriak
Matematikarako gaitasuna: 121. orria
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 114-125 eta 127. orriak
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 115, 117, 123 eta 126. orriak
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 122. orria
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 125. orria
Ikasten ikasteko gaitasuna: 126 eta 127. orriak
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 127. orria

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Indarren eraginak ulertzea. Indarrek objektu baten gainean sor ditzaketen eraginak aipatzea.

Indar motak ezagutzea: ukimen bidezkoak eta urrutikoak. Indar motak bereiztea.

Grabitate indarra eta imanen indarra lotzea.

Iman baten poloek eragiten duten indarra ezagutzea.

Tresna eta makina motak aintzat hartzea.
Makina bakunak eta makina konplexuak bereiztea.

Makina motak izendatzea.

Makina bakunak eta konplexuak bereiztea.

Makinak aintzat hartzea eta haien funtzionamendua azaltzea.

Makinak eta tresnak erabiltzean segurtasun neurriak bete
behar direla ulertzea.

Makinak eta tresnak erabiltzean, bete beharreko
segurtasun neurriak azaltzea.

Zenbait makina konplexuren funtzionamendua ulertzea. Makina konplexu bat osatzen duten makina bakunak zein diren
jakitea.

Makina konplexu baten funtzionamendua azaltzea.

8. unitatea. Indarra eta makinak erabiliz

Edukiak

Edukiak Prozedurak Jarrerak

Indarraren eraginak. Indarren eraginak zein diren jakitea. Giza jarduerak garatzean indarraren
garrantzia ulertzea.

Indar motak. Ukimen indarrak eta urrutiko indarrak bereiztea. Indar motak ezagutzeko interesa.

Tresnak. Tresna motak zein diren jakitea.

Tresnak eta haien erabilera lotzea.

Tresnak eta haien erabilera
ezagutzeko jakin-mina.

Makinak: makina bakunak eta
makina konplexuak.

Makina bakunak eta makina konplexuak bereiztea.

Makina bakunak azaltzea.

Makina konplexuak eta haien erabilera lotzea.

Makinen eta haien erabileraren
dibertsitatea ezagutzeko interesa.

Segurtasuna makinak eta tresnak
erabiltzean.

Lan bakoitzean erabiltzen diren makinen eta tresnen
arabera hartu beharreko segurtasun neurriak
azaltzea. 

Tresnak eta makinak erabiltzean segur-
tasun neurriak betetzea beharrezkoa
dela ulertzea. 

Makina konplexu baten konposizioa. Makina konplexu bat osatzen duten piezak eta makina
bakunak zein diren jakitea.

Makina konplexu baten konposizioa
eta funtzionamendua ezagutzeko 
jakin-mina.
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Balioak

Zuhurtasuna. Zuhurtziaz jokatzeko, eta makina eta tresnak erabiltzean segurtasun neurriak betetzeko beharra ulertzea.
Sorkuntza. Sormena erabiltzea, hiru hitzetatik abiatuta istorioa sortzeko.

Metodologia

Unitatearen edukiak ikasgelan egiteko esperientzia praktiko errazen bidez landuko ditugu. Adibidez, indarrek eragiten
dituzten aldaketak ikusteko, ikasleei eskatu diegu plastilinarekin lan egitea edo orri bat apurtzea; abiaduraren aldaketak
ulertzeko, ikasgelako altzariak mugitzea edo objektu txikiak airera botatzea. Imanak erabiliko ditugu edota objektuak
erortzen utziko ditugu bereizteko ukimena behar duten indarrak eta urrutitik jokatzen duten indarrak.
Posible balitz, interesgarria izango litzateke ikasgelara ekartzea makina edota tresna txiki eta erabilerrazak (intxaur haus-
kailua, kortxoa kentzekoa, gailu elektroniko txikiak), makinak edota tresnak osatzen dituzten piezak zein diren jakiteko,
eta haien funtzionamendua hobeto ulertzeko maneia ditzaten.
Zuhurtziaz jokatzeak duen garrantzia azpimarratuko dugu, eta makinak eta tresnak, edozein izanda, erabiltzean segurta-
sun neurriak betetzeak duen garrantzia ere, ezbeharrak saihesteko.

Taldekatzea

Orri bikoitzeko jarduerak egiteko, bizpahiru ikasleko taldeak osatuko dira; Gure mundua maitatuz zatiko «Taldean» atala
egiteko, lauzpabost ikasleko taldeak, eta gainerako jarduerak, banaka edo binaka.

Diziplinartekotasuna

Unitate hau Matematikarekin lotuko dugu, taula sailkapenaren jardueraren bidez, eta Hizkuntzarekin, ahozko eta idatziz-
ko adierazpidea indartzearen bidez.

Baliabideak

http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/index.html helbidera sartu, eta makinekin lotutako alderdiak landuko ditugu.

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 143. orria
Matematikarako gaitasuna: págs.137 eta 141 orriak
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 132-143 eta 145. orriak 
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 132, 133, 135 eta 144. orriak
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 139 eta 140. orriak
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 143. orria
Ikasten ikasteko gaitasuna: 144 eta 145. orriak
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 145. orria

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Herria: hiriak eta herriak. Ezaugarriak zein diren jakitea. Norbera bizi ez den herria ezagutzeko
jakin-mina.

Kaleak eta auzoak. Kaleko osagaiak zein diren jakitea.

Auzo motak bereiztea. 

Norbera bizi den herria ezagutzeko
interesa eta herria zaintzeko elkarlana
egin behar dela jakitun izatea.

Planoak. Plano bakunak erabiltzea eta sortzea.    Planoak erabilgarriak direla aintzat hartzea.

Udala: osaketa eta funtzioak. Udal gobernuko kideak ezagutzea.
Zerbitzu publikoak zein diren eta bertan
diharduten profesionalak nor diren
jakitea.

Herriaren funtzionamendua ezagutzeko
interesa. Udal zerbitzu publikoko
profesionalek betetzen duten zeregina
aintzat hartzea.

Udal hauteskundeak. Udal hauteskundearen prozesua ezagutzea. Hauteskundeak demokrazian parte
hartzeko bide bezala aintzat hartzea.

9. unitatea. Gure bizilekua

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Herri bat zer den jakitea. Herri motak aipatzea.

Herria eta hiria bereiztea. Herriaren eta hiriaren ezaugarriak zein diren jakitea.

Kalea osatzen duten elementuak zein diren jakitea. Kalearen alderdiak eta haien funtzionamendua azaltzea.

Auzo motak ezagutzea. Auzo motak bereiztea.

Udala zer den eta udala zein pertsonak osatzen duten
ezagutzea.

Udal gobernuaren kideak zein diren jakitea.

Udalaren funtzioak ezagutzea.

Udal hauteskundearen prozesua eta esanahia ulertzea. Nork eman dezakeen botoa eta hauteskundeetan zer bozkatzen
den azaltzea.

Bizi den herria zaintzeko bakoitzak duen ardura nork bere gain
hartzea.

Bizi den herria zaintzeko jokabide arduratsuak aipatzea.

Orientatzeko plano baten beharrizana aintzat hartzea. Leku zehatz batera joateko plano bakun bat erabiltzea.
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Balioak

Jarrera demokratikoa. Iritzi guztiekiko begirunea izateko beharra onartzea eta gehienek hartutako erabakiei men egitea.
Besteei zerbitzua. Denon bizimodua hobea izateko, udaletxean zerbitzuak eskaintzen dituzten pertsona askoren lana anto-
latzen dela ulertzea.
Elkarlana. Zerbitzua ematen duten pertsonen lana errazteko denon elkarlana beharrezkoa dela jabetzea.

Metodologia

Ikasleek herriaren eta hiriaren arteko aldea zein den badakite. Era berean, herria eta zerbitzu publikoak nola antolatzen
diren gutxi gorabehera badakite. Unitatean, udalaren eta zerbitzu publikoen arteko lotura azpimarratu behar dugu, eta
zerbitzu publikoen eta zerbitzu publikoa eskaintzen duten profesionalen arteko lotura ere. Nabarmendu behar dugu profe-
sionalek egiten dituzten lanak herritarren onerako direla.
Udal hauteskundeen funtzionamendua azaltzeko gomendagarria izango litzateke ikasgelan botazioa egitea. Ariketa prak-
tiko horretatik abiatuta, hauteskundearen prozesu osoa komentatuko dugu: hauteskunde kanpaina, hautagaiak, botazio-
ak, zenbaketa…
Planoak ulertzen ikasteko, unitatean proposatutako plano errazak abiapuntutzat hartuko ditugu, edota irakasleak marraz-
tutakoak. Horren ostean, ikastetxearen inguruko kaleetara joan gaitezke, eta ikasleek irakaslearekin batera benetako pla-
no baten markatutako ibilbidea egin.

Taldekatzea

Orri bikoitzeko jarduerak egiteko, bizpahiru ikasleko taldeak osatuko dira; Gure mundua maitatuz zatiko «Taldean» atala,
talde handietan, eta gainerako jarduerak, banaka edo binaka.

Diziplinartekotasuna

Unitateak Matematikarekin dauka lotura, planoen interpretazioaren bidez. Hizkuntzarekin ere badu lotura, ahozko eta ida-
tzizko adierazpidea indartzen baitu.

Baliabideak

http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/index.html helbidera jo, herriko hainbat alderdiren inguruan lan egiteko.

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 151, 153 eta 157. orriak
Matematikarako gaitasuna: 149 eta 155. orriak
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 146-157 eta 159. orriak
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 147 eta 158. orriak
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 154. orria
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 157. orria
Ikasten ikasteko gaitasuna: 158 eta 159. orriak
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 159. orria

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Ekonomiako sektoreak ezagutzea. Ekonomiako sektoreak zein diren jakitea. 

Ekonomiako sektore bakoitzean egiten diren jarduerak zein
diren jakitea.

Lehengaia zer den jakitea. Lehengaia zer den azaltzea. 

Lehengaiak lortzen dituzten profesionalak eta lehengaiak lotzea.

Ekonomiako sektoreko profesionalak eta sektoreak lotzea. Lanbide jakinak ekonomiako zein sektoretakoak diren jakitea.

Landutako produktu bat lortzeko lan egiten duten
profesionalak aipatzea.

Talde lanaren beharrizanaz jabetzea.
Lanbide guztiak garrantzitsuak direla ulertzea.

Jarduera sektore askotan talde lana egitea beharrezkoa dela
azaltzea.

Produktu bat egiteko prozesua ezagutzea. Produktu bat salgai jarri arteko faseak ordenan jartzea.

10. unitatea. Lana gure inguruan

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Lehen sektorea. Lehengaiak. Lehen sektoreko jarduerak zein diren jakitea.

Lehengaiak berauek lortzeko jarduerarekin lotzea.

Lehengaiak eskuratzeak duen
garrantzia.

Bigarren sektorea. Produktu
landuak.

Industriaren eta artisautzaren arteko aldea. 

Industria nagusiak zein diren jakitea.

Artisauak eta egiten dituzten produktuak ezagutzea.

Industria eta artisautza ezagutzeko
interesa.

Hirugarren sektorea. Zerbitzuak. Hirugarren sektoreko lanbideak zein diren jakitea.

Zerbitzuak bertan diharduten pertsonekin lotzea.

Ordaindutako lana eta ordaindu gabeko lana
bereiztea.

Hirugarren sektorean eskaintzen
diren zerbitzuak ezagutzeko jakin-
mina.

Produkzio prozesua. Produktua egiteko faseak, lehengaia eskuratzetik salgai
jarri arte, zein diren jakitea.

Produktu bat egiteko prozesua
ezagutzeko jakin-mina.

Talde lana. Profesionalen arteko
lankidetza.

Profesionalen arteko lankidetza ezagutzea. Gizartea ondo funtzionatzeko
lanbide guztiek duten garrantzia
aintzat hartzea.
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Balioak

Talde lana. Talde lanean jardutean ditugun helburuak lortzea errazagoa dela ulertzea. Lanbide askotan, lana egiteko per-
tsonen arteko lankidetza funtsezkoa dela ezagutzea. 
Nork bere buruari eta gainerakoei begirunea. Lanbide guztiekiko begirunea izan behar dela ulertzea, denak beharrez-
koak direlako gizateria garatzeko eta gizateriaren ongizaterako.
Sormena. Esandakoari jarraituta historia bat asmatzea irudimena erabilita.

Metodologia

Lanbideen arloan sartzeko gomendagarria da senitartekoek egiten duten lanari buruz ikasleei galdetzea. Erantzunetatik
abiatuta, ekonomiako hiru sektoreak azal daitezke. 
Komenigarria da oinarrizko hainbat osagaitatik abiatzea (fruta, lana, algodoia, larrua; jaki landuak, arropa, oinetakoak),
eta gero lehengaien eta produktu landuen arteko desberdintasunak azaltzea. Era berean, aipatutakoak egiten dituzten pro-
fesionalak ezagutuko dira. Hiru sektoreetako lanak antzeztu daitezke.
Lanbide guztiek eta talde lanak duten garrantzia nabarmendu behar dugu: lanbideren bat faltako balitz, hainbat jardue-
ratan izango lukeen eragina komenta daiteke; esaterako, medikuntza, irakaskuntza, garraiobidea, merkataritza…

Taldekatzea

Orri bikoitz motibagarriko jarduerak egiteko, bizpahiru ikasleko taldeak osatuko dira; Gure mundua maitatuz zatiko «Talde-
an» atala, talde handietan, eta gainerako jarduerak, banaka edo binaka.

Diziplinartekotasuna

Unitateak Matematikarekin lotura dauka. Izan ere, prozesu baten faseak ordenan jarriko dira. Era berean, Hizkuntzarekin
lotuta dago, ahozko eta idatzizko adierazpidea indartzen delako.

Baliabideak

http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/index.html helbidera jo, lanbideekin lotutako hainbat alderdi lantzeko. 

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 163 eta 171. orriak
Matematikarako gaitasuna: 169. orria
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 160-71 eta 173. orriak
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 161, 165 eta 172. orriak
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 168. orria
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 171. orria
Ikasten ikasteko gaitasuna: 172 eta 173. orriak
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 167 eta 173. orriak

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Banakako garraiobidea eta garraiobide kolektiboa ezagutzea,
eta ibiltzen diren lekuak.

Ibiltzen diren lekuen arabera, garraiobide motak sailkatzea.

Komunikabideak zein diren jakitea. Garraiobidea eta erabiltzen duen komunikabidea lotzea. 

Trafiko seinaleak ezagutzea eta zertarako diren ulertzea. Trafiko seinale bat azaltzen duen fitxa osatzea.

Komunikabideen erabilgarrarritasuna ezagutzea.

Banakako komunikabideak eta komunikabide kolektiboak
bereiztea.

Internet zer den azaltzea.

Gehien erabiltzen diren banakako garraiobideak eta
komunikabide kolektiboak aipatzea.

Ezbeharrak saihesteko prebentzioak duen garrantzia ezagutzea.
Bide segurtasuneko arauak betetzea beharrezkoa dela ulertzea.

Trafiko istripuak saihesteko bi prebentzio neurri proposatzea.

Errepide mapak erabilgarriak direla ulertzea. Errepide mapetako osagaiak zein diren jakitea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Garraiobideak. Ibiltzen diren lekuen arabera, garraiobide
motak sailkatzea.

Banakako garraiobideak eta garraiobide
kolektiboak bereiztea.

Poluzioa gutxitzeko garraiobide publikoak
erabiltzeak duen onura ulertzea.

Komunikatzeko bideak. Garraiobideak eta erabiltzen duten
komunikatzeko bidea lotzea.

Komunikatzeko bide motak ezagutzeko
interesa.

Trafiko seinaleak. Trafiko seinaleen motak zein diren jakitea.

Trafiko seinale bertikalen motak bereiztea.

Trafiko seinaleak ezagutzeko jakin-mina.

Seinaleak betetzea beharrezkoa dela
jabetzea.

Komunikabideak. Banakako komunikabideak eta
komunikabide kolektiboak ezagutzea.

Publizitatea era kritikoan interpretatzea.

Komunikabideek duten garrantzia aintzat
hartzea.

Zentzuz kontsumitzea beharrezkoa dela
jabetzea.

11. unitatea. Komunikatuta gaude



24 Inguruaren Ezaguera LMH 3

Balioak

Arrazoizko kontsumoa. Natur baliabideak agortu daitezkeela eta horrexegatik behar duguna soilik kontsumitu behar
dugula ulertzea.
Erantzukizuna. Ezbeharrak saihesteko bide segurtasuneko arauak bete behar direla ulertzea.
Zuhurtasuna. Leku batetik bestera joaten garenean zuhurtziaz jokatu behar dugula onartzea.

Metodologia

Garraiobideak eta komunikabideak lehen zikloan landu dira. Beraz, eduki berriak sartzeak ez luke bereziki zaila izan behar.
Eratorritako balioak sustatu behar direla azpimarratu daiteke.
Garraiobideak azaltzean, komenigarria da azpimarratzea garraiobide publikoak erabiltzeak ingurumenari onura ekartzen
diola: energia gastua gutxitzea, poluzio txikiagoa…
Komunikabideei dagokienez, funtsezkoa da ikasleek uler dezaten publizitatea tresna bat dela enpresek dituzten produk-
tuak ezagutarazteko, soilik. Ikasleek ulertu behar dute edozein produktu egiteko energia gastatu eta natur baliabideak
kontsumitu behar direla, eta gainera hondakinak sortzen dituela. Hori dela eta, ez lukete zerbait erosi behar besterik gabe
nahi dutelako, baizik eta behar dutelako, iragartzen den ala ez kontuan hartu gabe.
Azkenik, balio orriko lanaren helburua da ezbeharrak saihesteko ikasleek segurtasun neurriak bete behar dituztela
jabetzea.

Taldekatzea

Orri bikoitz motibagarriko jardueretan bizpahiru ikasleko taldeak osatuko dira; Gure mundua maitatuz zatiko «Taldean» ata-
lean, talde handian, eta gainerako jarduerak, banaka edo binaka.

Diziplinartekotasuna

Unitatea Hizkuntzarekin loturik dago, ahozko eta idaztizko adierazpidea indartzen du eta. Era berean, Matematikarekin
lotuta dago, mapak irakurtzeko jardueretan.

Baliabideak

Honako helbide hauetara jo: http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2083 eta http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1428,
garraiobideekin eta trafiko seinaleekin lotutako alderdiak jorratzeko.

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 179, 181 eta 185. orriak
Matematikarako gaitasuna: 177 eta 183. orriak
Ezagueraren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna: 174-185 eta 187. orriak
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna: 175 eta 186. orriak
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 182. orria
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 185. orria
Ikasten ikasteko gaitasuna: 186 eta 187. orriak
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 187. orria

12. unitatea. Gure historia

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Denbora igarotzea: iragana,
oraina eta geroa.

Iraganeko, gaur egungo eta etorkizuneko ekintzak
identifikatzea.

Debora igarotzen delako ideiaren eta
denbora igaro ahala jazotzen diren
aldaketen inguruko jakin-mina.

Erlojuak, eta denbora neurtzeko
unitateak.

Denboraren neurgailuak bereiztea: harea erlojuak,
eguzkikoak, ur erlojuak (klepsidrak); erloju
analogikoak eta digitalak bereiztea.

Denboraren neurri unitateak eta haien
baliokidetasunak ezagutzea. 

Denboraren neurri unitateak eta
neurgailuak ezagutzeko interesa.

Norberaren historia eta
senidearena. 

Gure historia pertsonalaren lekukoak zein diren
jakitea.

Arbasoei buruzko kontzeptua ulertzea.

Senidearen ohiturak ezagutzea.

Norberaren historia eta senidearena
ezagutzeko jakin-mina.

Historiaren iturriak. Historiaren iturriak aipatzea eta azaltzea. Iragana aztertzeko eta ezagutzeko his-
toriaren iturriak aintzat hartzea.

Museoak. Historia aztertzeko eta ezagutzeko museoek duten
garrantzia ulertzea.

Museoen balioa aintzat hartzea eta on-
dare historikoarekiko begirunea.

Denboraren lerroak. Denboraren lerroak egitea. Denboraren lerroen erabilgarritasuna
ezagutzeko jakin-mina.

Helburuak Ebaluazio irizpideak 

Kontzeptu hauek ulertzea: oraina, iragana eta geroa. Oraina, iragana eta geroa identifikatzea. 

Erloju motak ezagutzea eta haien erabilgarritasunaz ohartzea. Denbora zein tresnak neurtzen duten jakitea.

Denboraren neurri unitateak ezagutzea. Denboraren neurri unitateen baliokidetasuna ezagutzea. 

Bisurteak ezagutzea.

Gure bizitzaren gertaerek gure historia pertsonala osatzen
dutela ulertzea.

Autobiografia zer den azaltzea.

Arbasoak ezagutzea.

Norberaren eta senidearen historiaren iturriak zein diren jakitea. Ohiturak eta tradizioak identifikatzea eta azaltzea.

Historiaren iturriak identifikatzea. Historiaren iturriak aipatzea.

Museoek duten garrantzia aintzat hartzea. Gure iraganaren
objektuak babestea beharrezkoa dela ulertzea.

Iraganeko objektuak zaintzea beharrezkoa zergatik den
azaltzea.

Denboraren lerro bat egitea eta zertarako balio duen ulertzea. Denboraren lerroak egitea.
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Balioak

Ondare kulturalarekiko begirunea eta hura zaintzeko ardura. Gure historia ezagutzeko antzinako objektuekiko begi-
runea izatea eta zaindu behar ditugula ulertzea.

Metodologia

Unitate honetan denbora igarotzen dela azaldu behar dugu ikasleek hurbil dituzten adibideen bidez. Denboraren neurri
unitateak lantzeko, ikasgelara hainbat erloju eta egutegi mota ekarri daitezke, ikasleek erabil ditzaten.
Objektu horiek unitateak identifikatzen laguntzeko dira, neurri unitateak irakurtzen eta baliokidetasunak egiten.
Era berean, herrian irteera bat egin daiteke herriko ondare historiko eta kulturala ikusteko.
Museoek duten garrantziaz jardutean, posible balitz ikastetxetik hurbil dagoen batera joan eta gero, ikasleek etxetik eka-
rritako antzinako objektuekin erakusketa txiki bat egin daiteke.
Denbora lerrok egiterakoan, ikasleei azaldu beharko zaie historiako gertaerak era errazean jartzeko eta haiek hobeto uler-
tzeko direla.

Taldekatzea

Orri bikoitz motibagarriko jarduerak egiteko, bizpahiru ikasleko taldeak osatuko dira; Gure mundua maitatuz zatiko «Talde-
an» atalean, talde handian, eta gainerako jarduerak, banaka edo binaka.

Diziplinartekotasuna

Unitatea Matematikarekin lotzen da, txikienetik nagusira ordenan jartzeko jardueretan, denboraren neurri unitateen jar-
dueretan, eta gertaerak ordena kronologikoan jartzean. Era berean, Hizkuntzarekin lotzen da, ahozko eta idatzizko adie-
razpidea indartzen baita.

Baliabideak

Honako helbide hauetara jo: http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1213, http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3322,
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1117 eta http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1346, erlojuarekin eta denboraren neu-
rri unitateekin lotutako alderdiak lantzeko.

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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