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Inguruaren Ezaguera arloko edukiak. 1. maila. Lehen Hezkuntza

Edukiak Balioak

Hurbileko ingurunea antolatzeko modua. Ikastetxea. Ikastetxeko
txokoak. 

Ikasgela eta materiala zaintzeko eta
errespetatzeko jarrera.0

Udazkena. Zentzumenak: organoak eta funtzioak. Gorputz atalak:
burua, enborra eta gorputz adarrak. Artikulazioak: belauna,
ukondoa eta sorbalda.

Nork bere burua eta gainerakoena onartzea.
Mutilen eta nesken arteko desberdintasun fisikoak.
Bi sexuen aukera berdintasuna aintzat hartzea.

1

Osasuna eta gaixotasuna. Ohitura osasungarriak eta kaltegarriak:
ohiturak, gorputz jarrerak, kirola, elikadura, lo orduak, higienea.
Higienea eta norberaren garbitasuna. Gorputzaren higienerako
objektuak. Norberaren higienea, atsedena eta nork bere gorputza
zaintzea aintzat hartzea. 

Geure burua zaintzea eta errespetatzea.
Pediatrarengana joateak duen garrantzia. 2

Egunero behar ditugun premiazko elikagaiak. Gosaria, bazkaria,
askaria eta afaria. Animalia eta landare jatorriko elikagaiak. Dieta orekatua izateak duen garrantzia.3

Negua. Familia. Senitartekoen arteko harremanak. Etxeko lanetan
erantzukizunak onartzea. Gabonak. 

Familiako erantzukizunak aintzat hartzea.
Etxeko lanak denen artean banatzea.4

Izaki bizidunen eta objektu bizigabeen arteko aldeak. Izaki bizidunen
bizi funtzioak. Bizitzeko modu ugariri behatzea. Gizakien eta animalien
arteko harremana. Animalia basatiak eta etxe abereak. Gizakien eta
landareen arteko harremana. Landutako landareak eta basalandareak. 

Izaki bizidunak zaintzeko eta errespetatzeko
ohiturak lantzea. Maskotak zaintzea.5

Material aniztasuna. Materialen gastua eta kontsumoa murriztea.
Hondakinak bereiztea eta materialak birziklatzea.

Hondakinen arazoari aurre egiteko jarrera
kontzienteak lantzea. Materialak berriz
erabiltzea, aurrezteko.

6

Ingurune fisikoaren oinarrizko elementuak: airea eta ura. Ura naturan.
Lurra eta Eguzkia. Eguna eta gaua. Atmosferako zenbait gertakariri
behatzea. Irudikatzeko lehenengo moduak: eguraldi mapa.

Edateko ur eskasiari aurre egiteko norberaren
jarrera kontzienteak lantzea. Eguneroko bizitzan
neurriz erabiltzea.

7

Udaberria. Paisaia. Paisaia naturala eta artifiziala. Inguruko elementu
naturalak eta giza elementuak. Mendietako, ordokietako eta
kostaldeko paisaiak. Urtaroek paisaian eragiten dituzten aldaketak.

Lurra zaintzeko eta errespetatzeko jarrerak
lantzea. Ingurune naturalean jokatzen jakitea. 8

Hiriak eta herriak. Lanbideak. Sektore ekonomikoen hastapenak.
Lanbideak bereizten jakitea, estereotipo sexistak saihestuz. Kaleko
elementuak. Etxebizitza motak.

Zarata kutsadura akustikoa dela aintzat hartzea. 9

Garraiobideak. Garraiobide kolektiboak, banakakoak eta
salgaienak.

Oinezkoen oinarrizko arauak betetzeko
erantzukizuna. Nola zeharkatu behar den kalea.10

Komunikatzeko moduak: ahoz, idatziz, seinaleen bidez eta keinuen
bidez. Banakako komunikazioa eta masa komunikazioa.
Komunikabideak.

Astialdia antolatzea zein baliagarria den aintzat
hartzea.11

Uda. Denboraren oinarrizko ezagutza: lehen, orain, gero. Neurtzeko
unitateak: eguna, astea, hilabetea eta urtea.

Hurbileko ingurunea iraganari buruzko informazio
iturri moduan aintzat hartzea. Aitona-amonek
kontatzeko gauza interesgarri ugari izaten dituzte.

12

Jolas gaitezen! Mugikariak.L

Jolas gaitezen! Collagea.L

Jolas gaitezen! Maketak.L
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Prozedurak Letren Planeta

Soinuak entzutea. Bibrazioa. Intentsitatea, tonua eta tinbrea
bereiztea eta horiei behatzea. Soinuaren transmisioa, hainbat
bidetatik.

Hainbat tokitako pertsonen ezaugarri fisikoak. Pertsona guztiak
berdinak gara.

Hortzak garbitzeko teknika. Munduko beste txoko batzuetako ohitura osasungarriak. 

Produktu bat egiteko prozesua: ogia. Munduko beste txoko batzuetako elikadura ohiturak.

Familia zuhaitza. Munduko beste txoko batzuetan Gabonak ospatzeko moduak.

Txitxirio baten ernamuintzea. Irudietan eta testu idatzietan
oinarritutako esperientzia bati behatzea. Landare eta animalia bitxiak.

Plastikotasunari eta koloreari begira, objektuak sailkatzea. Birziklatzearen eta berriz erabiltzearen adibide bitxiak.

Paisaiako elementuen arabera, plano batean orientatzen jakitea. Lurra, Eguzkia eta Ilargia.

Irudi bat oinarri hartuta, paisaia baten oinarrizko deskribapena
egitea. Munduko paisaiak.

Ingurunean ditugun makina ugariak bereiztea. Munduko beste txoko batzuetako etxebizitzak.

Makina baten funtzionamendua aztertzea. Bizikleta. Norberaren
segurtasuna, bizikleta erabiltzean.

Munduko beste txoko batzuetan, batetik bestera joateko dituzten
moduak.

Posta txartela diseinatzea. Komunikatzeko moduen adibideak. Bideo-konferentzia.

Egutegi bat irakurtzea. Denbora neurtzeko hainbat modu.
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Inguruaren Ezaguera arloko edukiak. 2. maila. Lehen Hezkuntza

Edukiak Balioak

Ikastetxea. Nork bere emozioak eta sentimenduak bereiztea. Pertsonek
taldean dituzten eskubide eta betebeharrak. Taldean komunikazio
trukerako oinarrizko arauak. Bizikidetza egoerak eta gatazkak
simulatzea. 

Hartutako erabakiak errespetatzea. Guztiok
parte hartzeak duen garrantzia aintzat hartzea. 0

Animalia, landare eta mineral jatorriko elikagaiak. Elikagaien
hastapenak. Digestio aparatuaren hastapenak: ahoa, hortzak,
sabela... Arnas aparatuaren hastapenak: birikak. Zirkulazio
aparatuaren hastapenak: bihotza eta odola.

Elikadura osasungarrirako ohiturak lantzea.
Jolas orduko hamaiketakoa. 1

Eskeletoa: hezurrak. Artikulazioak. Muskuluak.
Nork bere gorputza eta gainerakoena onartzea,
muga eta aukera guztiak aintzat hartuta.
Ezintasunak eta kirola. 

2

Osasuna eta gaixotasuna. Ohitura osasungarriak. Elikadurarekin
lotutako ohitura osasungarriak. Kirolarekin lotutako ohitura
osasungarriak. 

Erantzukizunean oinarritutako ohiturak lantzea.
Etxeko istripuak saihestea.3

Gabonak eta familia. Jai tradizionalak: Inauteriak, Aste Santua.
Beste tradizio batzuk: dantza eta jantzi tipikoak. Gastronomia
tradizionala.

Beste kultura batzuetara hurbilduko gara.
Aniztasunak aberastu egiten gaitu. 4

Animalien elikadura: haragijaleak, belarjaleak eta orojaleak.
Animalien ugalketa: obiparoak eta bibiparoak. Animalia ornodunak
eta ornogabeak. Animalia ornodunak. Ugaztunak, arrainak,
narrastiak, urlehortarrak eta hegaztiak. 

Animalien defentsarako jarrerak lantzea.
Animaliak babesten eta zaintzen ditugu.
Desagertzeko arriskuan dauden animaliak. 

5

Landare baten atalak: sustraia, zurtoina eta hostoak. Landareen
elikadura eta ugalketaren hastapenak. Landareak sailkatzea,
zurtoinen, hostoen eta loreak izatearen edo ez izatearen arabera.

Ingurumena zaintzeko jarrerak lantzea. Basoak
zaintzeak duen garrantzia. Basoko suteak. 6

Ura. Uraren zikloaren hastapenak. Airea. Atmosfera. Lurzoruaren
oinarrizko hastapenak: harkaitzak eta mineralak. Zentzumen organoekin
bereizten jakitea. Errotazio mugimendua. Eguna eta gaua.

Ingurumen arazoei aurre egiteko jarrera
positiboak lantzea. Kutsadura. Energia
aurreztea. Ura aurreztea. Materialak aurreztea.

7

Indar kontzeptuaren hastapenak. Ukipen indarrak eta urruneko
indarrak: imanak. 

Nork bere mugak onartzea. Guztiok parte
hartzeak duen garrantzia aintzat hartzea8

Hurbileko ingurunea antolatzeko moduak. Herria eta auzoa. Eraikin
publikoak. Zerbitzu publikoak. Udala. Alkatea eta zinegotziak. 

Bizimodu publikoan parte hartzea. Oztopo
arkitektonikoak desagerraraztea.9

Sektore ekonomikoen hastapenak: nekazaritza, abeltzaintza eta
arrantza; industria; eta zerbitzuak. Lanbideak bereizten jakitea,
estereotipo sexistak saihestuz.

Materiala zaintzeko ohiturak lantzea. Laneko
materiala zaintzea eta horretaz arduratzea.10

Garraiobideak: airetik, lehorretik, itsasotik eta ibaitik. Komunikabideak:
banakakoak eta masa komunikabideak. Ordenagailua eta Internet.

Makinak eta tresnak zaintzeko ohiturak lantzea.
Informatika baliabideak zaintzea.11

Iragana, orainaldia eta etorkizuna. Denbora igaro ahala, pertsonek
izaten dituzten aldaketa fisikoak. Denbora igaro ahala, pertsonen
bizimoduan gertatzen diren aldaketak. Asmakizun garrantzitsuak.
Gurpila eta argi elektrikoa.

Ondarea zaintzeak duen garrantzia. Herrian
dauden iraganeko aztarnak.12

L

L

L

Jolas gaitezen! Panpina artikulatuak. 

Jolas gaitezen! Landa koadernoak.

Jolas gaitezen! Gurpil mugikorrak.
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Prozedurak Letren Planeta

Modu egokian arnasa hartzeko ariketak. Elikagai bitxiak.

Taupadak nola entzuten diren ikastea. Munduko beste txoko batzuetako kirolak.

Osasun biografiari buruzko inkesta bat betetzea. Borondatezko lana eta osasuna.

Jaiei buruzko ikerketa lan bat egitea. Munduko beste txoko batzuetako Gabonak.

Animaliak modu errazean sailkatzea, kanpoko ezaugarri baten
arabera.

Animalien ezaugarri fisikoak eta jarrera arauak haien
ingurunearekin lotzea. Kameleoia, tximeleta, pauma eta zebrak.

Ekosistema baten oinarrizko osagaiak aztertzea. Landareen ezaugarri fisikoak eta jarrera arauak haien
ingurunearekin lotzea. Kaktusak, mimosak, txikoria-belarra. 

Ingurune fisikoko elementuen jokamoldea, Eguzkiaren eraginez. Munduko beste txoko batzuetako paisaiak.

Makinak eta tresnak aztertzea eta horiei behatzea. Arriskuak sor
ditzaketen elementuak bereiztea. Makinekin eta tresnekin lotura duten asmakizunak.

Gizarte inguruan ditugun datuak biltzea. Mundu osoko eraikinak eta hiriak.

Produktu bat egiteko eta saltzeko prozesua. Denborazko sekuentzia
bat ordenatzea. Lanbide bitxiak.

Interneten bilatzen jakitea, emandako helbide bat oinarri hartuta. Bidaia espazialak.

Denbora lerroaren hastapenak. Denborazko sekuentzia bat
ordenatzea. Iraganeko monumentuak.
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Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Eskolaren antolakuntza ulertzea.

Gaitasun soziala eta herritarra
Ikasgelan bizikidetzarako oinarrizko arauak errespetatzea.
Eskolako baliabideak balioztatzea: txokoak eta materiala.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Eskolako txokoak identifikatzea, eta haien erabilgarritasuna
ezagutzea.

Txokoak izendatzea: ikasgela, liburutegia, bainugelak,
jolastokia, jantokia.

Eskolako txokoak bertan egiten diren jarduerekin
erlazionatzea.

Eskolan egiten diren hainbat jarduera haiek egiten diren
txokoarekin erlazionatzea.

Ikasgelan bizikidetza jokabide zuzenak eta desegokiak
identifikatzea. 

Jokabide zuzenak eta desegokiak adieraztea, besteekin
erlazionatzean eta ikasmateriala eta eskolako txokoak
erabiltzean. 

Ikasgela eta materiala zaintzeko beharra ulertzea. Jokabide zuzenak eta desegokiak adieraztea, ikasmateriala
eta eskolako txokoak erabiltzean.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Eskolako txokoak: ikasgelak, liburutegia,
bainugelak, jantokia, jolastokia, etab.

Eskolak berak dituen txokoak
lokalizatzea.

Eskolako txokoak beren izenarekin
identifikatzea.

Eskolako txokoak ezagutzeko jakin-mina.

Eskolako txokoen eta materialaren
erabilgarritasuna.

Eskolako txokoak eta tresnak zuzen
erabiltzea.

Eskolako txokoak nahiz materiala
zaintzeko interesa.

Oinarrizko jokabide arauak ikasgelan. Jokabide negatiboak baztertzea, eta
positiboak ezagutzea eta bereganatzea.

Ikasgelan oinarrizko bizikidetza eta
hezkuntza arauak bereganatzea.

0 unitatea. Zure lagun berriak gara
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Balioak

Konpromisoa. Eskola osatzen duten pertsonak errespetatzeko konpromisoa hartzea, eta oinarrizko gizabide
arauak betetzea.

Erantzukizuna. Eskolako hainbat txokoren eta norberaren materialaren zaintzan erantzuleak izatea.

Metodologia

Lehen ikastordua irakasleen eta ikasleen arteko aurkezpenekin hasiko da. Aurkibidearen ondoan dagoen fitxa
bete eta liburua pertsonalizatu ikaslearen argazkiarekin.

Ondoren, ikasturte osoan haurren lagun izango diren pertsonaien aurkezpena egingo da. Aurkezpen honetan
azpimarratu behar da denak oso adiskideak direla, eta, haiek bezala, ikasturtea hasi berri dutela eta ez dutela
elkar ezagutzen. Aurkezpen horrekin bat eginik, haurrei beren buruak aurkezteko eskatuko zaie.

Ikustaldi gidatua egingo da eskolan zehar, haurrek in situ ezagut ditzaten ikastetxeko txokoak.

Halaber, azpimarratuko da eskolan une batzuk lan egiteko direla, eta beste batzuk, berriz, jolas egiteko.

Taldekatzea

Lehen bi orrietako jarduerak bakarka egingo dira.

Eskolako txokoen ikustaldia talde handian egingo da (ikasgela osoa).

Gainerako jarduerak bizpahiru haurreko taldetan egingo dira.

Diziplinartekotasuna

Eskolako txokoei buruz egiten diren elkarrizketek ikasleen hiztegia eta ahozko adierazpenerako gaitasuna abe-
rastuko dituzte.

Baliabideak

Ikustaldia eskolako txokoetara. Ikasleek eskolako txokoak ikusiko eta ezagutuko dituzte. Horrek eskolan
integratzen, ezagutzen eta balioztatzen lagunduko die.
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Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Norberaren gorputza ezagutzea eta, zentzumenen bidez, gure inguruarekin nola erlazionatzen garen jakitea.

Komunikazio linguistikoaren gaitasuna
Hainbat testu mota ulertzea eta interpretatzea.

Gaitasun soziala eta herritarra
Pertsona bakoitza bakarra eta besteengandik desberdina dela ikastea, baina denak gizaki berdinak garela, gure gaitasunekin eta
eskubideekin.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Udazkena. Irudi batean udazkenaren osagai
bereizgarriak ezagutzea.

Udazkeneko ezaugarriak ezagutzeko
jakin-mina.

Zentzumenak: ikusmena, entzumena,
usaimena, dastamena eta ukimena.

Zentzumenekin erlazionatutako
sentipenak identifikatzea.

Zentzumenak dagozkien organoekin
erlazionatzea.

Zentzumen bakoitzak atzematen dituen
sentipenekiko jakin-mina.

Gorputz atalak: burua, enborra eta
gorputz adarrak.

Gorputz atalak in situ eta marrazkietan
identifikatzea.

Interesa gorputzaren ezagueran eta
zaintzan.

Artikulazioak: ukondoa, belauna,
eskumuturra, gerria, orkatila eta lepoa.

Artikulazioak in situ eta marrazkietan
identifikatzea.

Interesa artikulazioen
erabilgarritasunaren ezagueran.

Pertsonen arteko alde fisikoak: sexua,
munduko hainbat eskualdetako
ezaugarri bereizgarriak…

Besteak beste, sexu eta jatorri
desberdineko pertsonen arteko aldeak
erlazionatzea.

Norberaren gorputzaren onarpena.
Pertsona guztiak fisikoki bakarrak izan
arren, denak gizaki berdinak garela
aitortzea.

Hotsaren pertzepzioa: tonua,
intentsitatea eta tinbrea.

Tonu, intentsitate eta tinbre desberdina
duten hotsak bereiztea.

Hotsekin esperimentatzeko jakin-mina,
gainerakoei enbarazu egin gabe.

1. unitatea. Honelakoa da nire gorputza

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Udazkenaren ezaugarriak ezagutzea. Udazkenari berezkoak zaizkion ezaugarriak ezagutzea: hostoak
erortzea, udazkeneko fruituak, ezaugarri meteorologikoak…

Zentzumenak sentipenekin lotzea. Sentipenak ezagutzea.

Zentzumenak ezagutzea. Zentzumenak haien organoekin eta atzematen duten
sentipenarekin lotzea.

Gorputz atalak ezagutzea. Buruaren, enborraren eta gorputz adarren artean bereiztea.

Artikulazioen eta haien erabilgarritasunaren izena jakitea. Artikulazioak kokatzea eta haien erabilgarritasuna ezagutzea:
ukondoa, belauna, eskumuturra, lepoa, gerria eta orkatila.

Pertsona batzuk besteengandik bereizten dituzten ezaugarriak
ezagutzea eta errespetatzea.

Mutilen eta nesken arteko desberdintasun fisikoak
identifikatzea.

Hotsak ezagutzea. Hotsen tonua, intentsitatea eta tinbrea
bereiztea.

Hainbat hots tonuagatik, intentsitateagatik eta tinbreagatik
bereiztea.
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Balioak

Besteenganako errespetua. Pertsona guztiek, beren ezaugarri fisiko, sozial eta bestelakoetatik at, besteen
errespetua merezi dute.

Berdintasuna. Sexu desberdintasunak ez duela ez mugarik ez abantailarik ekartzen ulertzea. Azpimarratzea
pertsonen arteko eskubide berdintasuna funtsezko hastapena dela, denon artean bizikidetza egokia lortzeko.
Ezein pertsona ez da beste pertsona bat baino gehiago.

Metodologia

Unitatean lantzen diren kontzeptu asko eta asko haurrek jadanik ezagutzen dituztenez gero, intuizioz edo eskar-
mentuari esker, ezinbestekoa da haietatik hastea. Eginkizun nagusia ezaguera horiek sistematizatzea izango da,
haurrek modu logikoan integratu ahal izan ditzaten.

Unitatearen garapen osoa praktikan oinarrituko da. Funtsezkoa da haurrek beren gorputzean eta ikaskideene-
tan zentzumenak, gorputz atalak eta beren artikulazioak kokatzea. Horrek lagunduko die ikasleei kontzeptuak
bereganatzen.

Hotsak bereizten ikasten ari naiz orrian, funtsezkoa da CDan adierazten diren pistak urratsez urrats entzuten joa-
tea; funtsezkoa da haurrek hots batzuen eta beste batzuen artean aldeak bereganatzeko.

Orain, zure txanda da atalean, liburuko bost pertsonaia nagusiei buruzko informazioa zabaltzen da, haurrek pix-
kana ezagutu eta hurbilago izan ditzaten.

Galdera zailarekin, ikasleek errealitatearen egoera jakin bati buruz gogoeta egin dezaten bilatzen da; hartara,
ikasitakoa erlazionatzeaz gain, elkarrizketarako eta ideiak arrazoitzeko duten gaitasunak erabiliko dituzte.

Taldekatzea

3 edo 4 ikasletako taldeetan orrialde bikoitz motibagarriko ariketak egin. Galdera zaila ebazteko eta Letren plane-
ta atala lantzeko, komeni da 3 edo 4 ikasletako taldeak egitea. Hotsak bereizten ikasten ari naiz orrian, talde han-
dian lan egin. Zenbat ikasi dudan! ataleko ariketak bakarka egingo dituzte.

Diziplinartekotasuna

Unitate honetako edukia Gorputz Heziketarekin dago estuki lotuta. Aldi berean, edukiei buruz hitz eginez ikas-
gelan, ahozko adierazpena indartu eta hiztegia zabaltzen da.

Baliabideak

Rayuela orrialdean bisitatu: http://www.rayuela.org/sp/default.htm, eta Zer egingo dugu? ataleko «elkarta-
suna adierazi» atalean sartu eta «jolas»ean klikatu. Jolasean, hainbat lekutako pertsonen arteko alde fisikoak
lantzen dira ikuspegi kulturanitzetik.



Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Ohitura pertsonalekin lotura duten kausak eta ondorioak lotzea.

Autonomia eta ekimen pertsonala
Osasunarekin erlazioa duten ohitura pertsonalen ondorioak aurreikustea eta ezagutzea.

Matematika gaitasuna
Kronologikoki antolatzea ohitura higienikoekin lotura duten segidak. Espazio orientazioa lantzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Osasuna eta ohitura osasuntsuak. Ohitura osasuntsuak eta ez-osasuntsuak
bereiztea.

Osasuntsu egoteko interesa.

Higienea eta garbitasun pertsonala. Higiene ohiturak identifikatzea. Garbi eta txukun egoteko gogoa.

Pediatra eta osasuna. Pediatrara noiz joan behar den jakitea. Pediatraren lanaren balioztatzea
osasuntsu egoteko.

Ahoko higienea. Hortzak behar bezala garbitzea. Ahoko higienearen beharra ulertzea.
Ura aurrezteko beharra gogoratzea.

Osasunarekin lotutako munduko
ohiturak.

Osasuna zaintzeko dauden hainbat
ohitura zerrendatzea.

Interesa eta errespetua beste kulturen
ohiturekiko eta azturekiko.

2. unitatea. Neure burua zaintzen dut
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Osasun eta gaixotasun kontzeptuak bereiztea. Gaixotu gaitezkeen egoerak ezagutzea.

Eguraldiaren eta gaixotasunak saihesteko jantzien arteko
erlazioa ezagutzea.

Hotzetik babesteko jantzien izena idaztea.

Ohitura osasuntsuak eta ez-osasuntsuak ezagutzea. Ohitura osasuntsuak ez-osasuntsutik bereiztea: denetatik jatea,
lo egitea, garbitzea, ondo esertzea, kirola egitea.
Ohitura txarrak izan dezakeen ondorio negatiboa izendatzea.

Higienea osasunarekin erlazionatzea eta garbitasun
pertsonalerako objektuak ezagutzea.

Ohitura higienikoei buruzko segida bat antolatzea. Garbitasun
pertsonalerako zer erabiltzen duten jakitea.

Pediatrarengana joan beharra ulertzea. Pediatrara joateko arrazoiak zerrendatzea.
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Balioak

Norberaren zaintza eta norbere buruarenganako errespetua. Ohitura osasuntsuak eta higiene ohiturak
bereganatzeko beharra aitortzea, osasuntsu egoteko.

Zentzuzko kontsumoa. Ura ez xahutzeko beharra ulertzea.

Besteenganako errespetua. Bizikidetza baketsua izan dadin, ezinbestekoa da besteen ohiturak errespetatzea.

Metodologia

Haurrek gaixotasunarekin eta pediatrarekin izan duten eskarmentutik abiatu behar da. Horretarako, galdetuko
diegu noiz egon ziren azkenekoz gaixorik, eta zer moduz sentitu ziren. Ondoren, hainbat jokabide positibo eta
negatibo aipatuko zaizkie (goiz/berandu oheratzea, denetik jatea/litxarreriak bakarrik jatea, hortzak garbi-
tzea/ez garbitzea…), haiek esan dezaten zer ohiturekin gauden osasuntsu eta zer ohiturekin gaixotzen garen
errazago.

Pediatrari dagokionez, haurrei eskatuko zaie konta dezatela noiz joan ziren azkenekoz pediatrarengana, gaixo-
rik daudenean soilik joaten diren ala ez, badakiten zer izen duen ala ez…

Hortzak garbitzen ikasten dut atalean, modu praktikoan landuko da prozedura hori. Horretarako, haurrei eskatu-
ko zaie ikasgelara hortzetako eskuila ekartzeko.

Galdera zaila atalean, haurrek hurbil duten egoera bati buruzko gogoeta egingo dute (kasu honetan, esne hortzak), ondo-
rio batera irits daitezen eta ahoz konta dezaten, entzuten eta hitz egiten ohitzen diren bitartean.

Taldekatzea

3 edo 4 ikasletako taldeetan orrialde bikoitz motibagarriko ariketak egitea. Hortzak garbitzen ikasten dut orria
lantzeko, Galdera zaila ebazteko eta Letren planeta atala lantzeko, komeni da talde handian egitea. Zenbat ikasi
dudan! ataleko ariketak bakarka egingo dituzte.

Diziplinartekotasuna

Elkarrizketaren eta jardueren bidez, ahozko nahiz idatzizko adierazpena indartzen da eta, era berean, hiztegia
zabaltzen da.

Segiden ordena kronologikoarekin lotutako ariketek matematika estrategiak indartzen dituzte.

Baliabideak

Hortzetako eskuila: haur bakoitzak etxetik ekarriko duen hortzetako eskuila batekin hortzak nola garbitu
behar diren praktikatuko da.



Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Elikaduraren, elikagaien eta haien jatorriaren eta pertsonen osasunaren artean dauden erlazioak ezartzea.

Komunikazio linguistikoaren gaitasuna
Ahoz deskribatzea egindako prozedurak eta prozesuak.

Matematika gaitasuna
Taulak osatzea. Segida bat kronologikoki antolatzea. Espazio orientazioa lantzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Eguneko otorduak. Eguneko beharrezko
elikagaiak.

Eguneko otorduak zerrendatzea: gosaria,
bazkaria, askaria eta afaria.

Eguneko janaria hainbat alditan
banatzeko beharraren balioztatzea.

Animalia eta landare jatorria duten
elikagaiak.

Elikagaiak sailkatzea jatorriaren arabera. Era askotako dieta izateko beharraren
ulermena.

Dieta osasuntsua eta orekatua. Elikagaiak aukeratzea dieta osasuntsua
egiteko.

Janariaren balioztatzea, osasuntsu
egoteko modu gisa.

Elikagaiak egitea: ogia. Ogia egiteko urratsak zerrendatzea eta
ordenatzea.

Elikagaiak egiten dituzten pertsonen
lanaren balioztatzea.

Munduko elikagaiak.
Ohiturak.

Elikadurarekin zerikusia duten hainbat
ohitura ezagutzea.

Norberarenak ez diren ohiturekiko
errespetua.

3. unitatea. Elikagaiak behar ditut
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Egunean zehar egiten diren otorduak identifikatzea. Eguneko otorduak izendatzea, eta egiten diren eguneko
unearekin lotzea.

Elikagaien jatorria ezagutzea. Elikagaiak sailkatzea animalia edo landare jatorriaren arabera.

Era askotako elikagaiak hartzeko beharra ulertzea. Era askotako elikagaiak izendatzea elikadura osasuntsua
izateko. Otordu bakoitzerako elikagaiak aukeratzea.

Ogia egiteko prozesua ezagutzea. Ogia egiteko egiten diren urratsak ordenatzea.

Elikadurarekin zerikusia duten hainbat ohitura ezagutzea. Munduko beste bazter batzuetako ohiturak balioztatzea.



proposamen didaktikoa 25

Balioak

Kontsumo arrazionala. Modu arrazionalean jateko beharra ezagutzea, hau da, era askotako elikagaiak eta
beharrezko kantitatean.

Elkartasuna. Pertsona guztiok bizitzeko elikadura egokia behar dugula jakitea.

Metodologia

Hasiko gara haurrei galdetzen zer gosaldu duten. Ondoren, galdetuko diegu zenbat aldiz jaten duten egunean,
zer janari gustatzen zaien gehien… Erantzunetatik abiatuta, azalduko diegu beharrezkoa dela ondo gosaltzea
ikasgelan adi egoteko eta jolasteko, eta gainera, beharrezkoa dela janariak gutxienez egunean lau aldiz hartzea.

Balioen orrian, Selina eta barazkiak, gustatzen ez zaizkien eta dieta orekatua izateko beharrezkoak diren elika-
gaietatik abiatuko gara; ikusaraziko diegu, Selinaren antzera, haiek ere jan egin behar dituztela, beharrezko eli-
kagaiak baitira osasun egoera ona mantentzeko.

Letren planeta atalean ikusaraziko zaie kultura bakoitzak ohitura desberdinak dituela elikatzeko orduan.

Galdera zaila atalean, edukiak zabalduko dira. Garrantzizkoa da ikasleek ikus dezaten ura beharrezkoa den bes-
te elikagai bat gehiago dela.

Taldekatzea

3 edo 4 ikasletako taldeetan orrialde bikoitz motibagarriko eta Letren planeta ataleko ariketak egin. Galdera zai-
la ebazteko talde handian lan egin. Zenbat ikasi dudan! atala bakarka egingo dute.

Diziplinartekotasuna

Elkarrizketaren eta ariketen bidez, hiztegia eta komunikazio gaitasuna zabalduko da. Unitate hau Matematika-
rekin ere dago lotuta, ordenatze kronologikoarekin lotutako ariketetan eta 41. orriko taulan.



Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Gizarte ingurunea aztertzea eta familia bat izateak duen esanahia ulertzea.

Komunikazio linguistikoaren gaitasuna
Ingurunearekin lotutako hizkuntza ezagutzea eta modu egokian erabiltzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna
Egituren irakurketarekin kontaktua egitea, informazio bat antolatzeko.

Autonomia eta ekimen pertsonala
Norberaren aukerak ezagutzea, etxeko lanetan laguntzeko. Erantzukizunak hartzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Negua. Neguari berezkoak zaizkion ezaugarriak
ezagutzea urtaro gisa.

Urtaroari eta eguraldiari egoki zaizkion
jantziak aukeratzeko eta erabiltzeko
interesa.

Familia kideen arteko harremanak. Familia beraren egitura ezagutzea. Familiaren balioztatzea, maitasunean eta
lankidetzan oinarritutako talde gisa.

Eguberria. Eguberriari berezkoak zaizkion ezaugarri
batzuk identifikatzea.

Eguberriaren balioztatzea familiarekin
eta adiskideekin batera ospatzeko festa
gisa.

Etxeko lanen banaketa. Familiako kide guztiek egin ditzaketen
etxeko lanak zerrendatzea.

Familiaren barruan lankidetza
bultzatzeko beharra ulertzea.

Zuhaitz genealogikoa. Familia bat zuhaitz genealogiko batean
antolatzea.

Hainbat familia eta kide motekiko
errespetua.

4. unitatea. Nire familiarekin bizi naiz
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Neguari berezkoak zaizkion ezaugarriak ezagutzea. Neguari berezkoak zaizkion ezaugarriak zerrendatzea.
Neguko arropa egokiak izendatzea.

Familia bateko kideak eta ahaidetasun erlazioak identifikatzea. Ahaidetasun erlazioak esan eta idaztea: aita, ama, neba,
ahizpa, arreba, aitona, amona, osaba, izeba, lehengusua eta
lehengusina.

Eguberria familia festa modura ulertzea. Eguberriaren osagai bereizgarriak ezagutzea.

Parte-hartze ohiturak garatzea familia beraren barruan. Familian egin daitezkeen jarduerak izendatzea.

Elikadurarekin zerikusia duten hainbat ohitura ezagutzea. Norberak etxeko lanetan bere gain har ditzakeen
erantzukizunak zerrendatzea.

Eskema batetik informazioa ateratzen ikastea.
Ahaidetasun erlazioak ezagutzea.

Familia bateko izenak zuhaitz genealogiko batean idaztea,
ahaidetasun erlazioak ezarriz.
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Balioak

Maitasuna. Familia baten barruan harreman guztiak kideen arteko maitasunean oinarritu behar dutela uler-
tzea.

Erantzukizuna eta talde lana. Etxeko lanetan lankidetza beharrezkoa dela eta familiako kide guztien eran-
tzukizuna dela ulertzea.

Metodologia

Hasiko gara haurrei galdetzen norekin bizi diren etxean eta zer jarduera egiten dituzten haiekin. Haiek esaten
dutena abiapuntutzat hartuz, hainbat ahaidetasun motei buruz hitz egingo zaie, eta familia bateko kideek elka-
rrekin egin dezaketenaz, bai aisialdian bai egunerako lankidetzan.

Anek etxean laguntzen du atalean, zuhaitz genealogikoaren antzeko eskema batera hurbiltzea korapilatsua iru-
dituko zaie. Horregatik, orri hau lantzeko, lehendabizi, irudiaren lehen ilaran, Teo bilatzeko eskatuko zaie. Ondo-
ren, eskatuko zaie ahaide guztien izenak irakurtzeko. Esan beharra dago, zuhaitzean familia ordenatuta dagoe-
la. Ezkerretik has daitezke, lehen lerroa irakurtzen. Patxi eta Ane ikusiko dituzte, Josu eta Raulen gurasoak.
Ikusaraziko zaie adar batek aitona-amonak elkartzen dituela, eta haiek bi seme izan zituztela, Josu eta Raul,
azpian daudenak. Ondoren, eskatuko zaie zuhaitzeko ezkerraldea irakurtzeko, non amaren aldeko aitona-amo-
nak dauden, Tereraino iritsi arte, Teoren ama. Amaitzeko, ikusarazi behar zaie adar batek Josu eta Tere elkar-
tzen dituela, eta azpian seme-alabak daudela, Teo eta Karla.

Haurrek haien familiaren zuhaitz genealogikoa egin dezakete. Kontuan izan behar da haur bakoitzaren egoera
zein den. Familiako zuhaitza ahaidetasun biologikoa ikasteko modu bat izan arren, egin ezin duten haurrek,
adopzioak kasu, bere familia antolatzeko ere erabiliko dute.

Letren planeta atalean ikusaraziko zaie Eguberria munduko bazter askotan ospatzen dela, baina bakoitzean,
ospakizunak berezko ezaugarriak dituela.

Taldekatzea

3 edo 4 ikasletako taldeetan orrialde bikoitz motibagarriko eta Letren planeta ataleko ariketak egingo dira. Gal-
dera zaila talde handian ebatzi. Gainerako ariketak binaka egingo dira. Zenbat ikasi dudan! atala bakarka egin-
go dute.

Diziplinartekotasuna

Unitatea Hizkuntzarekin lotuta dago, ahozko eta idatzizko ariketek ikasleei laguntzen baitie hiztegia zabaltzen,
eta ahozko eta idatzizko adierazpena hobetzen.



Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Behaketa erabiltzea, izaki bizidunengana hurbiltzeko eta haiek ezagutzeko.

Komunikazio linguistikoaren gaitasuna
Ahoz eta idatziz fenomeno natural bat adieraztea, behaketatik abiatuta.

Gaitasun soziala eta herritarra
Izaki bizidunen aniztasunak dakarren aberastasun handia ulertzea eta jarrera erantzulea garatzea, izaki bizidunen
eta ingurunearen zaintzan.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Izaki bizidunak eta objektu bizigabeak. Izaki bizidunen ezaugarriak zerrendatzea. Izaki bizidunenganako errespetua.

Izaki bizidunak eta haien ingurunea. Izaki bizidunak urtar eta lurtar gisa
sailkatzea.

Ingurune  naturalarekiko interesa.

Etxe abereak eta animalia basatiak. Etxe abere baten eta animalia basati
baten artean bereiztea.

Animalia bizitzarekiko errespetua.

Landutako landareak eta basalandareak. Landutako landareak eta basalandareak
bereiztea.

Landare bizitzarekiko errespetua.

Maskotak. Maskotek behar dituzten zainketak
ezagutzea.

Maskoten premia dugunaren
kontzientzia hartzea.

Ernetzea. Hazi batetik landare bat nola hazten den
behatzea eta deskribatzea.

Arreta, prozesu natural bat aztertzeko
orduan.

5. unitatea. Izaki bizidunak ezagutzen ditut
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Izaki bizidunen eta objektu bizigabeen artean bereiztea. Izaki bizidunen ezaugarriak zerrendatzea.

Izaki bizidunak objektu bizigabeetatik bereiztea.

Izaki bizidunak bizi diren ingurunearekin erlazionatzea. Izaki bizidunak urtar eta lurtar gisa sailkatzea.

Etxe abereen eta animalia basatien artean bereiztea. Etxe abereen eta animalia basatien ezaugarriak bereiztea.

Etxe abereak eta animalia basatiak sailkatzea.

Etxe abereen onurak ezagutzea.

Landutako landareak eta basalandareak bereiztea. Landutako landareen eta basalandareen ezaugarriak jakitea.

Landareak landutako landaretan eta basalandaretan
sailkatzea.

Landutako landareen onurak ezagutzea.

Maskoten beharrak ezagutzea. Maskota batek behar dituen zainketak deskribatzea.

Hazi baten ernetzea behatzea. Hazi baten ernetze prozesua deskribatzea.

Izaki bizidunen aldaera ezagutzea. Animalia eta landare bitxien ezaugarriak ezagutzea.
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Balioak

Erantzukizuna. Maskota bat izateak bete behar ditugun erantzukizun batzuk dakarrela ulertzea.

Jakin-mina. Jakin-mina garatzea, Lurrean dauden izaki bizidunen aniztasun handia ezagutzeko.

Ingurumenarekiko errespetua eta kontserbazioa. Lurrean dauden izaki bizidunen aniztasunak dakarren
aberastasuna balioztatzen ikastea, landare nahiz animalia jatorrikoak izan.

Metodologia

Hasiko gara haurrei galdetzen izaki bizidunen eta objektu bizigabeen izenak. Erantzunetatik abiatuta, izaki bizi-
dunak eta objektu bizigabeak definituko dira. Bereizketa horrek argi eta garbi gelditu behar du haur guztientzat.
Egia da intuizioz haurrek bereizten dituztela jadanik izaki bizidunak eta objektu bizigabeak, baina pentsatu ohi
dute letxua hosto bat edo harategiko oilaskoa ez direla izaki bizidunak. Hori landu behar da batez ere, kontura
daitezen landare edo animalia hil bat izaki bizidunak ere badirela edo izan zirela uneren batean.

Balioen orrian, Said eta bere adiskide Txuri, txakurraren eta haren jabearen artean sortzen den adiskidetasun harre-
mana azpimarratuko da. Orobat, azpimarratuko da maskota bat izatean hainbat erantzukizun hartzen direla,
maskotak gure esku baitaude erabat. 

Landare bat nola jaiotzen den ikasi dut atalean, egokia litzateke haurrek ariketa bat prestatzea unitatearen hasie-
ran, orri hori lantzeko unea iristen denean, ikasle bakoitzak hazia ernea izan dezan. Ariketa horrek ikasleen eran-
tzukizuna sustatuko du, eta naturan gertatzen diren aldaketak behatzen ohituko dira.

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko ariketak, Said eta bere adiskide Txuri balioen orria, Landare bat nola jaiotzen den
ikasi dut prozeduren orria eta Letren planeta atala egiteko, 3 edo 4 ikasletako taldeak osatu. Galdera zaila talde
handian ebatzi. Gainerako ariketak binaka egingo dira. Zenbat ikasi dudan! atala bakarka egingo dute.

Diziplinartekotasuna

Unitatea Hizkuntzarekin lotuta dago, ahozko eta idatzizko ariketek ikasleei laguntzen baitie hiztegia zabaltzen,
eta ahozko eta idatzizko adierazpena hobetzen. Halaber, Matematikarekin ere badu zerikusia, sailkapen arike-
tak eskaintzen baititu.

Baliabideak

Rayuela orrialdean sartu: http://www.rayuela.org/sp/default.htm. Sartu Adi atalean eta «maskota bat opari bat
baino zerbait gehiago da» atalean sartu. Orri horretan haurrek maskota bat nola zaintzen den irakur dezakete.



Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Lurreko materialak agortu egiten direla eta ezin direla alferrik galdu jakitea. Kausak eta ondorioak elkartzea ingurunearen barruan.

Komunikazio linguistikoaren gaitasuna
Hainbat testu mota ulertzea eta interpretatzea.

Gaitasun kulturala eta artistikoa
Sormena eta irudimena lantzea, planteatutako arazoei irtenbidea bilatzeko modu gisa.

Autonomia eta ekimen pertsonala
Ingurunearen zaintzarekin lotuta dauden erantzukizun berriak hartzea: gutxitzea, birziklatzea eta berrerabiltzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Materialak. Hainbat material mota identifikatzea:
zura, plastikoa, metala eta beira.

Hainbat material mota ezagutzeko
jakin-mina.

Materialen kontsumoaren murrizketa. Materialen erabilera murrizteko moduak
zerrendatzea.

Kontsumo arduratsuaren bidez materialak
murrizteko interesa.

Materialen birziklatzea. Birziklatze edukiontziak dagokien
materialekin lotzea.

Birziklatu ahal izateko hondakinak
bereizteko interesa.

Objektuak berriro erabiltzea. Hainbat objektu berriro erabiltzeko
moduak identifikatzea.

Objektuak berriro erabiltzeko interesa.

Objektuen sailkapena. Objektuak sailkatzea hainbat
ezaugarriei jarraiki: gogortasuna,
zimurtasuna…

Sailkapenak egiteko beharrarekiko
jakin-mina.

6. unitatea. Erabiltzen ditudan materialak
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Hainbat material mota ezagutzea. Era askotako materialekin egindako objektuak ezagutzea.

Materialen erabilera murrizteko beharra ulertzea. Materialak aurrezten diren egoerak ezagutzea.

Zer material birziklatu eta berriro erabil daitezkeen jakitea. Birzikla daitezkeen materialak izendatzea.

Birziklatze edukiontziak ezagutzea. Birziklatzeko edukiontzian koloreen arabera identifikatzea.

Birziklatzeko edukiontzi bakoitzean zer material bota behar
den ikastea.

Material bakoitza eta dagokion birziklatze edukiontzia
identifikatzea.

Berriro erabiltzea materialak aurrezteko modu bat dela jakitea. Objektuak berriro erabiltzeko moduak izendatzea.

Sailkapenen erabilgarritasuna ulertzea. Objektuak sailkatzea hainbat ezaugarriren arabera
(biguna – gogorra, leuna – zakarra…).
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Balioak

Konpromisoa. Materialen murrizketarekin, birziklatzearekin eta berriro erabiltzearekin konpromiso bat har-
tzeko beharra ulertzea, ingurumena zaintzeko giltzarri gisa.
Zentzuzko kontsumoa. Garrantzitsua da haurrek gogoeta egin dezaten kontsumoari buruz, eta azpimarratu
egintza arduratsua izan behar duela, ondorio positiboak eta negatiboak izan baititzake ingurumenean.

Metodologia

Garrantzitsua da unitate hau jolas gisa lantzea eta, batez ere, ikasgelan objektuen manipulazioari garrantzia
ematea, ikasleek hainbat materialen ezaugarriak azter ditzaten.

Materialak aurreztea, birziklatzearekin eta berriro erabiltzearekin batera, behar gisa planteatuko da ingurume-
na iraunarazteko. Haur gehienek birziklatzea zer den jakingo dute, hitzez gutxienez; hala ere, murrizketa eta
berriro erabiltzea ez zaie horren ezaguna izango. Garrantzitsuena ez da izenak ikastea, baizik eta hondakinak
tratatzeko hiru moduak ezagutzea eta, batez ere, argi izan behar dute botatzen duten guztia ez dela zaborra,
berriro erabil daitekeena ez baita zaborra.

Murriztea gutxiago gastatzea dela esan behar zaie. Honako galdera hauek egin daitezke: nola gastatzen da
material gehiago: erabili ondoren botatzen diren plastikozko ontziekin edo garbitzen diren beirazko edalontzie-
kin?; uste duzu izozki bat goxoagoa dela hiru paper distiratsutan bilduta dagoelako?; zergatik dira erosketara-
ko orgak ekologikoak?

Birziklatzea lantzean, azpimarratu egingo da etxeko hondakinak sailkatu egin behar direla, ondoren dagozkien
edukiontzietan botatzeko. Birziklatzeak dituen onurak aipatuko zaizkie (adibidez, erabilitako papera birzikla-
tzean, zuhaitz gutxiago ebakitzen dira paper berria egiteko). Galdetuko zaie ea etxeetan birziklatzen duten eta
nor arduratzen den zaborra bereizteaz. Unitate hau baliagarria izan daiteke, oraindik egiten ez bada behintzat,
ikasgelan papera birziklatzen hasteko. Haurrek etxean birziklatu behar dutela kontzientzia hartzeko modurik
onena litzateke.

Danelen asmakizuna atalean azpimarratuko da jadanik erabilitako objektuekin, eta irudimen pixka batekin, tres-
na berri eta dibertigarri ugari egin daitezkeela. Haurrak animatuko dira haiek proba egin dezaten edo objektu
erabiliak berreskuratzeko dituzten ideiak praktikan jar ditzaten.

Objektuak sailkatzen ikasten dut atalean, sailkapenak egiteak duen erabilgarritasuna azpimarratuko da. Azaldu
egingo zaie, horrela, errazagoa dela ondoren behar ditugun objektuak aurkitzea. 

Taldekatzea

Komeni da ariketak 3 edo 4 ikasletako taldeetan egitea, Danelen asmakizuna atalean eta Galdera zaila orrian egi-
ten den lana izan ezik, talde handian egingo baitira.

Zenbat ikasi dudan! ataleko ariketak hobe da bakarka egitea.

Diziplinartekotasuna

Unitatea Hizkuntzarekin lotuta dago, ahozko eta idatzizko ariketek ikasleei laguntzen baitie hiztegia zabaltzen,
eta ahozko eta idatzizko adierazpena hobetzen. Halaber, Matematikarekin ere badu zerikusia, sailkapen arike-
tak eskaintzen baititu.



Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Lur planetarekin lotutako fenomenoak ezagutzen eta interpretatzen jakitea: ura, airea, fenomeno atmosferikoak, eta eguna eta
gaua.

Matematika gaitasuna
Astroen batez besteko neurria ezagutzea. Sinboloak eta planoak irakurtzen ikastea.

Gaitasun soziala eta herritarra
Ingurumenarekin arduratsuak diren jokabideak eskuratzea. Ura aurrezteko beharra ulertzea.

7. unitatea. Lurra nire bizitokia da
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Ura eta airea bizitzarako ezinbestekoak direla jakitea. Urak eta aireak izaki bizidunentzat duten garrantzia azaltzea.

Ura naturan zein eratan dagoen jakitea. Urak naturan dituen egoerak izendatzea: likidoa, solidoa eta
ur lurruna.

Eguzkia eta Lurra ezagutzea. Eguzkia egunarekin
eta gauarekin lotzea.

Eguzkiak egunarekin eta gauarekin duen erlazioa azaltzea.

Eguraldiaren ezaugarriak identifikatzea. Eguraldiaren ezaugarriak azaltzea.

Eguraldi maparen sinbolo batzuk eta zer erabilera duten
ezagutzea. 

Eguzkitsu, hodeitsu, euritsu eta ekaitza zeinuen esanahia
ezagutzea.

Ura aurrezteko beharra aitortzea. Ura aurrezteko jokabide zuzenak azaltzea.

Plano batean orientatzea. Plano batean orientatzea, emandako argibide batzuetatik abiatuta.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Ura eta airea. Uraren eta airearen erabilgarritasunak
identifikatzea.

Urak naturan dituen egoerak ezagutzea.

Ura naturan dagoen tokiak zerrendatzea.

Arnasten dugun airea eta edaten
dugun ura garbi mantentzeko
interesa.

Lurra eta Eguzkia. Lurra gure planeta gisa identifikatzea.

Eguzkiak egunarekin eta gauarekin duen erlazioa
ezagutzea.

Gure planetaren funtzionamendua
jakiteko jakin-mina.

Eguraldia. Eguraldiaren hainbat ezaugarri ezagutzea. Fenomeno atmosferikoekiko interesa.

Eguraldi mapa. Eguraldi  maparen sinboloak ulertzea eta
interpretatzea.

Eguraldi mapa interpretatzen
jakiteko jakin-mina.

Uraren erabilera arduratsua. Ura aurrezteko banakako moduak ezagutzea. Uraren erabilera arduratsua egiteko
beharra ulertzea.

Planoa. Plano bat interpretatzea, inguruko osagaietatik
abiatuta.

Planoak balioztatzea, orientatzeko
tresna baliagarri gisa.

Astroak: Lurra, Ilargia eta
Eguzkia.

Lurra, Ilargia eta Eguzkia espazioko astro gisa
identifikatzea.

Lurretik hurbil dagoen espazioa
ezagutzeko jakin-mina.
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Balioak

Ingurumena errespetatzea eta kontserbatzea. Beharrezkoa da pertsona guztiok uraren zentzuzko kontsumoa
egin dezagun, oso ondasun urria eta bizitzarako ezinbestekoa delako.

Metodologia

Naturan dagoen uraz hitz egin aurretik, zein modutan ikusi duten galdetuko diegu. Haien erantzunetatik abiatuta,
azalduko diegu ura solidoa izan daitekeela (izotzaren antzera), likidoa (edaten duten uraren antzera) eta ur lurru-
na (irakiten dagoen eltzetik ateratzen denaren antzera). Ondoren, naturan ura ere hiru modu horietan egon daite-
keela azalduko zaie. Modu likidoa eta solidoa oso errazak dira ulertzen haurrentzat, baina ur lurruna atmosferan
dagoenez, ikusten ez denez, zailagoa da ulertzen. Ikasleek errazago uler dezaten, esango zaie leihoetako kristaletan
edo autoetan sortzen dena airean dagoen lurrunetik datorrela. Galdetu egingo zaie gainera non uste duten doala
arropa bustiaren ura lehortzen denean.

Eguna eta gaua nola sortzen diren azaltzeko, komeni da modu praktikoan egitea, haurrentzat zaila baita ulertzen.
Azalpenerako munduko bola eta eskuargi bat erabil daiteke (Eguzkiarena egingo du). Argi itzaliekin, munduko bola
fokatuko da eta astiro biratuko da. Modu praktiko honetan, eguna eta gaua nola sortzen diren egiaztatuko dute.

Ikasleek ondo baino hobeto ezagutzen dituzten eguraldiaren hainbat ezaugarri eta eguraldi mapa ere ez zaie
arrotza. Hemen, besterik gabe, ezaguera horiek sistematizatu behar dira eta haurrek ahoz esan ditzaten daki-
tenaz jabetzeko.

Aneren hutsegitea atalean, ura alferrik galdu gabe zentzuz erabili behar dela azpimarratuko da, ondasun beharrez-
koa eta oso urria baita. Kontuan izan behar da honako paradoxa hau: ura horren oparoa denez, Lurrean, handik
datorkio bere izenetako bat (planeta urdina) eta, aldi berean, ondasun preziatuenetakoa da urria delako, zati txiki
bat bakarrik delako edateko eta gure kontsumorako egokia.

Danelen asmakizuna atalean azpimarratuko da jadanik erabilitako objektuekin, eta irudimen pixka batekin, tresna
berri eta dibertigarri ugari egin daitezkeela. Haurrak animatuko dira haiek proba egin dezaten edo objektu erabi-
liak berreskuratzeko dituzten ideiak praktikan jar ditzaten.

Planoa erabiltzen ikasiko dut atalean azpimarratuko da planoak garrantzitsuak direla ezagutzen ez ditugun lekue-
tan orientatzeko, eta behin eta berriz esanago zaie planoak irakurtzea ez dela horren zaila argibideei banan-banan
jarraitzen bazaie.

Taldekatzea

Komeni da ariketak 3 edo 4 ikasletako taldeetan egitea, Aneren hutsegitea eta Galdera zaila atalekin egiten den
lana izan ezik, talde handian egingo baita. Zenbat ikasi dudan! ataleko ariketak bakarka landuko dira.

Diziplinartekotasuna

Ariketak eginez, ahozko nahiz idatzizko adierazpena lantzen da, baita hiztegia zabaldu ere.

Baliabideak

Munduko bola eta eskuargi bat: haiekin eguna eta gaua nola sortzen diren azalduko da.



Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Mundu naturalaren barruan kausak eta ondorioak elkartzea.

Komunikazio linguistikoaren gaitasuna
Mundu fisikoarekin lotutako hizkuntza ezagutzea eta modu egokian erabiltzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna
Arreta, behaketa eta deskribapen estrategiak garatzea.

Gaitasun kulturala eta artistikoa
Teknikak garatzea, paisaia baten elementuak marrazteko.

8. unitatea. Paisaiak ezagutzen ditut
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Udaberriari berezkoak zaizkion ezaugarriak ezagutzea. Udaberriari berezkoak zaizkion ezaugarriak zerrendatzea.

Paisaiaren kontzeptua ezagutzea. Paisaia naturalak eta
artifizialak bereizteko inguruneko osagaiak identifikatzea.

Paisaia naturaleko osagaiak izendatzea.

Paisaia batean osagai artifizialak ezagutzea.

Hainbat paisaia mota desberdintzea. Mendiko, lautadako eta kostaldeko paisaiak izendatzea. 

Urtaroen aldaketarekin lotutako paisaiako aldaketak
ezagutzea.

Urtaroen ondorioz paisaietan gertatzen diren aldaketen
adibideak jartzea.

Ingurune naturala errespetatzeko eta babesteko beharra ezagu-
tzea.

Ingurune naturala nola babes daitezkeen adierazten duten
adibideak jartzea.

Behaketa gaitasuna garatzea, paisaia bat deskribatzeko. Paisaia bat deskribatzea argazki batetik abiatuta.

Lurreko paisaien aniztasuna ezagutzea. Haien ingurunekoak ez diren paisaiak deskribatzea:
basamortuak, oihanak eta urpeko paisaiak.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Paisaia: osagaiak eta motak. Paisaiaren osagaiak ezagutzea.

Paisaiako osagaiak naturaletan eta artifizialetan
sailkatzea.

Paisaia naturalaren eta artifizialaren artean bereiztea.

Paisaiak ezagutzeko eta zaintzeko
interesa.

Paisaia motak: mendia, lautada
eta kostaldea.

Paisaia bakoitzari berezkoak zaizkion osagaiak
ezagutzea.

Hainbat paisaia mota ezagutzeko
jakin-mina.

Aldaketa naturalak paisaian. Aldaketa naturalaren eta artifizialaren artean bereiztea.

Urtaroak paisaian izaten diren aldaketekin
erlazionatzea.

Paisaietan urtaroen aldaketa
ezagutzeko jakin-mina.

Paisaien babesa. Ingurune naturalak iraunarazteko jokabideak
azaltzea.

Ingurune naturala babesteko
interesa.

Paisaien deskribapena. Paisaia bat deskribatzea irudi batetik abiatuta,
osagai naturalak eta artifizialak bereiziz.

Xehetasunak behatzeko
zaletasuna.
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Balioak

Ingurumena errespetatzea eta kontserbatzea. Lurrean dauden paisaiak errespetatzeko beharraz kon-
tzientzia hartzea, haietan guztietan babestu behar ditugun bizi formak daude eta.

Metodologia

Paisaiaren behaketa zuzen batekin hasiko da (haurrak jolastokira atera daitezke edo leihoetatik begiratu). Eska-
tuko zaie esan dezatela, ikusten dituzten gauzen artean, zein eraiki dituzten pertsonek eta zein ez. Haien eran-
tzunetatik abiatuta, ikusten duten guztia paisaia dela azalduko zaie. Ondoren azalduko zaie zer alde dagoen pai-
saiaren osagai naturalen eta artifizialen artean. Gizakiok paisaia gure beharretara moldatzeko dugun beharra
azpimarratuko da (etxeak, errepideak, zubiak eraikitzea), baina aldaketa horiek ahalik eta gutxien kaltetu behar
dituztela paisaiak. Azalduko zaie, orobat, aurrekoaren ondorioz, beharrezkoa dela hainbat paisaia babestea
aldatu gabe iraun dezaten.

Urtaroen ondorioz paisaian gertatzen diren aldaketen ulermena indartzeko, hainbat urtarotako paisaien irudiak
erakutsiko zaizkie, haiek esan dezaten zer urtaro dagokion zeini, haien erantzunak arrazoituz betiere. Bereziki
azpimarratuko dira udaberrian gertatzen diren aldaketak, eta adieraziko da urtaro horretan landareak sortzen
direla, eta animalia gehienen kumeak jaiotzen direla.

Selinaren txangoa atalean azpimarratuko da gune naturalak bisitatzen ditugunean, arduraz jokatu behar dugu-
la, eta ez dugula inolako hondakinik bota behar bertan, paisaia kutsatu eta kaltetu egiten baitute, eta etorki-
zuneko bisitarien eta bertan bizi diren izaki bizidunen kalterako izango baita.

Paisaia bat deskribatzen ikasi dut atalean, arreta eta behaketa landuko dira. Urratsetan sistematizatuko da pai-
saien behaketa, deskribapen on bat egiteko hastapen gisa.

Letren planeta atalean, bizi diren planetan dauden era askotako paisaietara hurbilduko dira ikasleak, haien abe-
rastasun eta edertasun handiaz kontura daitezen.

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko ariketak, Selinaren txangoa eta Letren planeta egiteko, haurrek 3 edo 4 ikasletako
taldeak osatuko dituzte. Galdera zaila eta Paisaia bat deskribatzen ikasi dut talde handian egingo dira. Gainera-
ko ariketak binaka egingo dira. Zenbat ikasi dudan! ataleko ariketak bakarka egingo dituzte.

Diziplinartekotasuna

Ahozko eta idatzizko ariketak Hizkuntzarekin lotuta daude, hiztegia aberasten dutelako, ahozko eta idatzizko
adierazpen gaitasuna hobetzeaz gainera. Behaketak eta paisaien eta haien itxuraren edertasunaz jabetzeak lotu
egiten dute unitate hau Heziketa Plastikoarekin eta Ikusizkoarekin.



Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Behaketa eta arreta erabiltzea, pertsonen eta bizi diren ingurunearen arteko erlazioa ulertzeko.

Komunikazio linguistikoaren gaitasuna
Hainbat testu mota ulertzea eta interpretatzea.

Gaitasun kulturala eta artistikoa
Ingurune hurbiletik urrun dauden tokietako bizimoduetara hurbiltzea.

Gaitasun soziala eta herritarra
Gaitasun sozialak eta oinarrizko gizabide arauak ezagutzea.

9. unitatea. Bizi naizen tokia
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Hiriaren eta herriaren osagai bereizgarriak, eta pertsonen
bizimoduarekin duten harremana ezagutzea.

Hiriak eta herriak bereizten dituzten ezaugarriak izendatzea.

Hirien eta herrien argazkiak sailkatzea.

Hiriak eta herriak haien lanbide adierazgarrienekin lotzea. Hirietako eta herrietako lanbiderik adierazgarrienak
identifikatzea.

Kaleko zatiak identifikatzea. Kale baten zatiak eta haien erabilgarritasuna ezagutzea.

Oinezkoentzako oinarrizko bide arauak jakitea. Oinezkoen jokabide zuzenak eta desegokiak ezagutzea.

Hainbat etxebizitza mota ezagutzea. Etxebizitzak inguruarekin erlazionatzea.

Zarata kutsadura mota batekin lotzea. Hotsa kutsadura den adibideak jartzea.

Kalean aurki daitezkeen hainbat makina mota ezagutzea. Makinak haien erabilgarritasunarekin lotzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Hiriak eta herriak. Hiriaren eta herriaren artean bereiztea. Gizarte ingurune guztiekiko errespetua.

Lanbideak hirietan
eta herrietan.

Lanbideak egiten diren inguruneekin
identifikatzea.

Gizonek eta emakumeek lan berak egin ditzaketen
ezagutza.

Kalea. Kale bateko zatiak ezagutzea.

Kaleko jokabide zuzenak identifikatzea.

Kalean oinarrizko gizabide arauak errespetatzeko
beharraren kontzientzia hartzea.

Etxebizitzak. Familiabakarreko etxebizitzen eta eraikinen
artean bereiztea.

Ingurunea errespetatuz eraikitzeko beharraren
balioztatzea.

Kutsadura akustikoa. Kutsadura akustikoa gertatzen den egoerak
ezagutzea.

Zaratak pertsonen osasunean eragiten dituen
gorabeheren eta arriskuen kontzientzia hartzea.

Makinak. Makinak haien erabilerarekin lotzea. Makinek eskaintzen dituzten onuren ulermena.
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Balioak

Berdintasuna. Ez dagoela gizonenak eta emakumeenak diren berezko lanbideak ikastea, eta lan guztiak garrantzitsuak
direla jakitea.

Hezkuntza. Kalea bizikidetzarako tokia dela balioztatzea, eta bertan arau batzuk mantendu behar direla.

Errespetua. Denok kutsadura akustikoa ez jasateko dugun eskubidea ezagutzea eta balioztatzea.

Metodologia

Hiriak eta herriak lantzen direnean, alde batera utzi behar da herriak soilik herrixkekin lotzen direla pentsatzea.
Esan beharra dago, herri handiak ere badaudela, eta herri eta hiri baten arteko alderik handiena biztanleen
kopuruarekin lotuta dagoela.

Ogibideak lantzeko orduan, ikasleei esan behar zaie ez daudela hirikoak edo herrikoak diren ogibideak; beste-
rik gabe, batzuk ugariagoak direla herrietan, eta beste batzuk, berriz, hirietan. Adibidez, hiri batean pertsona
gehiagok lan egiten dute saltokietan herrietan baino eta, aitzitik, pertsona gehiagok lan egiten dute nekazari-
tzan herri batean hiri batean baino.

Ogibideekin gertatzen den bezala, etxebizitzen gaia lantzen denean, argi utzi behar da familiabakarreko etxebi-
zitzak nahiz etxebizitza eraikinak herrietan edo hirietan daudela, nahiz eta familiabakarreko etxebizitzak uga-
riagoak izan herrietan, eta etxebizitzen eraikinak, berriz, hirietan.

Letren planeta atalean ikusarazi behar zaie, munduan, etxebizitza mota asko daudela eta ingurunearekin lotu
behar dira. Aintzira handi bat duen zuhaitzez betetako oihan batean, aintziraren gainean eraikitzea espazioari
probetxu ateratzeko modua da. Basamortuan, haitzuloetan bizitzea beroari aurre egiteko toki fresko bat ber-
matzeko modua da.

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko ariketak egiteko, Danel eta hiriko zaratak, Makinak bereizten ikasi dut eta Letren pla-
neta atalak lantzeko, haurrek 3 edo 4 ikasletako taldeak osatuko dituzte. Galdera zaila talde handian egingo da.
Gainerako ariketak binaka egingo dira. Zenbat ikasi dudan! ataleko ariketak bakarka egingo dituzte.

Diziplinartekotasuna

Unitatea Hizkuntzarekin lotzen da, ahozko nahiz idatzizko ariketei esker haurrek hiztegia zabaltzen baitute, eta
ahozko eta idatzizko adierazpena eta ulermena hobetzen baitute.

Baliabideak

MECaren orria bisitatu: http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/index.html. Sartu Ikasleak atalean eta klik bikoitza
egin «lehen zikloa»n. Hurrengo pantailan, klik bikoitza egin «nire planeta»n (mapa) eta hurrengo pantailan,
berriz ere, klik bikoitza egin «gizarte antolakuntza»n (argazkia). Han, unitatean ikusitako kontzeptuak zabaldu,
eta berrikusteko jolas bat aurkituko duzue.



Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Garraioek pertsonen bizitzentzat duten garrantzia ulertzea.

Komunikazio linguistikoaren gaitasuna
Garraioekin lotutako hizkuntza ulertzea eta erabiltzea.

Gaitasun soziala eta herritarra
Gizarte gaitasunak bultzatzea eta bide segurtasunerako oinarrizko arauak ezagutzea.

Matematika gaitasuna
Ezaguera matematikoak aplikatzea eguneroko arazoak konpontzeko.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Garraiobideak. Garraiobideak banakakoetan,
kolektiboetan eta salgaienetan sailkatzea.

Garraiobideak higitzen diren lekuarekin
lotzea (lurra, airea eta ura).

Garraiobideek ekartzen dizkiguten
onuren ulermena.

Oinezkoen arauak. Kale bat behar bezala zeharkatzen
ikastea.

Oinezko gisa eta bide publikoaren
erabiltzaile gisa arauak betetzeko
beharraren kontzientzia hartzea.

Makina baten zatiak. Bizikleta baten zatiak eta haren
erabilgarritasuna identifikatzen jakitea.

Bizikleta erabiltzean, oinarrizko
segurtasun arauak ezagutzea.

Makinak eta tresnak erabiltzeak
arriskuak eragiten dituen ezagutza,
eta erabiltzen direnean, kontuan hartu
behar direla hainbat neurri segurtasun
pertsonalari dagokionez. 

10. unitatea. Garraioetan ibiltzen naiz
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Garraiobide nagusiak eta haien erabilgarritasuna ezagutzea. Garraiobideak banakakoetan, kolektiboetan eta salgaienetan
sailkatzea.

Garraiobideak higitzen diren lekuarekin lotzea.

Oinezko gisa oinarrizko bide arauak ezagutzea. Kale bat zeharkatzeko modurik egokiena zein den jakitea.

Makina bakunen erabilera eta osagaiak identifikatzea. Bizikleta baten osagaiak izendatzea.

Makinen erabilerak dituen arriskuak ezagutzea. Bizikleta baten erabileran dauden oinarrizko segurtasun
arauak ezagutzea.
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Balioak

Erantzunkizuna. Garraiobideak erabiltzean eta kaletik mugitzean, jokabide arduratsua izan behar dela uler-
tzea.
Bide segurtasuna. Bide segurtasunerako oinarrizko arauak ulertzea eta errespetatzea.

Metodologia

Leok kalea zeharkatu du atalerako, haurrei galdetuko zaie norekin joaten diren kalea zeharkatzen dutenean, zer
egiten duten kalea zeharkatu aurretik semaforo bat badago, eta zer egiten duten oinezkoentzako pasabidea
egon baina semafororik ez badago. Erantzunetatik abiatuz, istripuak saihestearren, kaleak zeharkatzean erres-
petatu beharreko segurtasun arauen garrantziaz hitz egingo da. Atal hau amai daiteke, jolastokian kale bat
zeharkatzen dugula eginez.

Bizikletaren osagaiak ezagutzen ditut atalean, haurrei ikusaraziko zaie makinak zati bakunagoez eginak daudela,
eta beharrezkoa dela haiek mihiztatzea eraikitzeko. Kontzientzia hartuko dute beharrezkoa dela babesak era-
biltzea bizikletan ibiltzeko orduan;  hartara, erorikoa gertatuz gero, ondorioak leunagoak izango dira.

Galdera zaila atalean, ikasleek gogoeta egingo dute gehien kutsatzen duten garraiobideei buruz, baita garraio kolek-
tiboa erabiltzearen premiaz ere, pertsona askok erabiltzen dituztenez aldi berean, gutxiago kutsatzen baitute.

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko ariketak egiteko, Bizikletaren zatiak ikasi ditut eta Letren planeta, haurrek 3 edo 4
ikasletako taldeak osatuko dituzte. Galdera zaila eta Leok kalea zeharkatu du talde handian egingo dira. Gaine-
rako ariketak binaka egingo dira. Zenbat ikasi dudan! ataleko ariketak bakarka egingo dituzte.

Diziplinartekotasuna

Unitate honek Hizkuntzarekin du lotura, ahozko nahiz idatzizko ariketek ikasleen hiztegia zabaldu eta haien
ahozko eta idatzizko adierazpena hobetzen dutelako. Letren planetako jardueren bidez, irudimena eta sormena
ere lantzen da. Orobat, lotura dago Gorputz Heziketarekin, bizikleta erabiltzeko beharrezkoak diren babesak lan-
tzen baitira.

Baliabideak

MECaren orria bisitatu: http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/index.html. Sartu Ikasleak atalean, eta klik bikoitza
egin «lehen zikloa»n. Hurrengo pantailan, klik bikoitza egin «makinak eta erremintak»en (erregela) eta hurren-
go pantailan, berriz ere, klik bikoitza egin «garraiobideak» atalean. Han, unitate honetako edukiak lantzeko jolas
bat aurkituko duzue.



Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Komunikazioa gizakiari berezkoa zaiola ulertzea. Gainerakoekin harremanak izateko komunikabideak ezagutzea eta erabiltzea.

Gaitasun kulturala eta artistikoa
Gustu estetikoa bultzatzea.

Autonomia eta ekimen pertsonala
Planak egitea.

Informazioaren eta gaitasun digitalaren tratamendua
Posta elektronikoa eta Internet komunikabide gisa.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Komunikatzeko moduak. Keinua, seinalea, ahozko eta idatzizko
hizkuntza identifikatzea komunikatzeko
modu gisa.

Komunikazioarekin ezgaitasunen
bat duten pertsonekiko errespetua.

Komunikabideak: banakakoak
eta masakoak.

Hainbat komunikabide ezagutzea.

Komunikabideak banakakoetan
eta masakoetan sailkatzea.

Komunikabideak ezagutzeko 
jakin-mina.

Aisialdia. Aisialdia planifikatzen ikastea. Gainerakoekin aisialdian harremanak
izateko interesa.

Posta-txartelak. Posta txartel bat egitea. Komunikabide bat adierazpen modu
gisa erabiltzeko interesa.

11. unitatea. Gainerakoekin komunikatzen naiz
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Giza komunikazio motak ezagutzea. Keinuak, seinaleak, ahozko hizkuntza eta idatzizkoa ezagutzea
giza komunikabide gisa.

Komunikabideak identifikatzea. Komunikabideak haien erabilerarekin erlazionatzea.

Komunikabide banakakoak eta masakoak ezagutzea. Komunikabideak banakakoetan eta masakoetan sailkatzea.

Aisialdia planifikatzen jakitea. Aisialdia banatzeko taula bat osatzea.

Posta txartelen erabilgarritasuna ezagutzea.

Posta txartelen erabileraren adibideak jartzea. Posta txartel bat diseinatzea.
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Balioak

Zentzuzko kontsumoa. Garrantzitsua da haurrek konturatzea enpresek masa komunikabideak erabiltzen
dituztela haien produktuak saltzeko, baina, hala ere, garrantzitsua da ulertzea beharrezkoa dena bakarrik ero-
si behar dela.
Adiskidetasuna. Aisialdian gehien gustatzen zaigunaz eta maite ditugun pertsonez goza dezakegula balioz-
tatzea.

Metodologia

Komunikazioaren mundua berezkoa zaie pertsonei. Horregatik haur guztiek, adin horietan, ezaguera ugari dituz-
te komunikabideei buruz. Irakaslearen lana izango da ezaguera horiek sistematizatzea, ezaguera gorputz adie-
razgarriak osa ditzaten. Beti bezala, garrantzitsua da dakitenetik abiatzea, akatsak zuzentzeko eta ezaguerak
zabaltzeko.

Hasieran, eskatu egingo zaie esateko nola komunikatzen diren beste pertsonekin. Erantzunetatik abiatuz, zein
modutan komunika gaitezkeen landuko da, eta zer komunikabide erabil daitezkeen komunikazio hori gauzatzeko.

Selina jolasean atalean ikusaraziko zaie denbora ondo banatu behar dela gauza asko egin ahal izateko, eta ez
bakarra. Garrantzitsua da azpimarratzea beti gorde behar dela aisialdiaren zati bat familiarekin eta adiskidee-
kin egoteko.

Galdera zaila atalean, egoera jakin eta arrunt bati buruz pentsatzeko eskatuko zaie, esate baterako, musu bat
eman edo maitasun adierazpenak, komunikatzeko modu eraginkor gisa.

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko ariketak, Galdera zaila eta Letren planeta 3 edo 4 ikasletako taldeetan landu. Gai-
nerako ariketak binaka egingo dira. Zenbat ikasi dudan! ataleko ariketak bakarka egingo dituzte.

Diziplinartekotasuna

Unitate honek Hizkuntzarekin du lotura zuzena, hiztegiaren zabaltzean nahiz ahozko  eta idatzizko adierazpen
eta ulermen gaitasunaren garapenean ere. Letren planeta ataleko jardueren bidez, irudimena eta sormena ere
lantzen dira.

Baliabideak

MECaren orria bisitatu: http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/index.html. Sartu Ikasleak atalean eta klik bikoi-
tza egin «makinak eta erreminta»en (erregela). Hurrengo pantailan, klik bikoitza egin «komunikabideak eta
garraioa» atalean. Ondoren, «komunikabideak» hautatu. Han, unitate honetako edukiak lantzeko jolas bat aur-
kituko duzue. 



Oinarrizko gaitasunak

Ezagutzaren eta mundu fisikoarekiko elkarrekintzaren gaitasuna
Denbora eta sortzen dituen aldaketak elkartzea.

Komunikazio linguistikoaren gaitasuna
Iritziak argudiatzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna
Ahoz eta idatziz adieraztea eskuratutako ikaskuntza. 

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Denbora igarotzea. Lehen, orain eta gero kontzeptuak
ulertzea eta aplikatzea.

Denbora igarotzeak eragiten dituen
aldaketen kontzientzia hartzea.

Gorputz aldaketak denbora
igarotzearekin lotzea.

Denboraren neurriak: ordua, eguna,
astea, hilabetea eta urtea.

Honako erlazio hauek ezagutzea: ordua-
eguna, eguna-astea, astea-hilabetea eta
hilabetea-urtea.

Denboraren neurri unitateak ezagutzeko
interesa.

Asteko egunak eta urteko hilabeteak
zerrendatzea.

Denbora igarotzeak ekartzen dituen
eraldaketak.

Denbora igarotzeak pertsonengan eta
objektuetan sortutako aldaketak
identifikatzea.

Pertsona guztienganako errespetua,
adina kontuan hartu gabe.
Helduek kontatzen digutena balioztatzea.

Egutegia. Egutegi bat erabiltzen ikastea. Denbora neurtzeko tresnen
erabilgarritasunaren ulermena.

12. unitatea. Denborarekin, aldatzen ari naiz
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Helburuak Ebaluazio irizpideak

Denbora nola igarotzen den identifikatzea. Denboraren oinarrizko nozioak erabiltzea: lehen,
orain eta gero.

Gorputzaren aldaketak eta denbora erlazionatzea.

Denboraren neurriak erabiltzea. Orduak, egunak, asteak, hilabeteak eta urteak ezagutzea
denbora neurtzeko unitate gisa.

Asteko egunak eta urteko hilabeteak jakitea.

Denbora igarotzeak uzten dituen seinaleak ezagutzea. Denbora igarotzeak pertsonengan, objektuetan eta lekuetan
sortutako aldaketak izendatzea.

Familiako informazio iturriak erabiltzea, iragana berritzeko. Aitona-amonak iraganeko informazio iturritzat hartzea.

Denbora neurtzeko tresnen erabilera ezagutzea. Egutegi batek ematen digun informazioa zuzen
interpretatzea.
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Balioak

Burujabetasuna. Burujabetasuna eskuratzea denbora neurtzeko tresnen erabileran eta interpretazioan.

Jakin-mina. Adinekoek duten esperientzia balioztatzea eta errespetatzea, eta kontuan izatea iraganeko infor-
mazio iturri gisa. Aitona-amonek esateko asko dutela ikastea.

Metodologia

Hazten ari naiz atalean, ikasleei eskatu haurtxoak zireneko argazkiak ekar ditzatela. Ikasgelan, eta txandaka, haien
iritziz, haurtxoak zirenetik orain arte izan dituzten aldaketak aipatuko dituzte.

Orduak, egunak, asteak, hilabeteak eta urteak modu guztiz praktikoan landuko dira. Horretarako, erlojuak (balia-
bideetan gomendatzen den web orria bisita daiteke hemen) eta egutegiak erabiliko dira. Ziurtatu beharko dugu
haur guztiek badakizkitela orduak irakurtzen, “puntuan” eta “eta erdiak”, eta asteko eta hilabeteko izenak dakiz-
kitela.

Aneren amona atalean azpimarratuko dira denbora igarotzean gertatzen diren aldaketak, bai pertsonengan bai
objektuetan. Pertsonen kasuan, azpimarratuko da, adinekoek eskarmentu handia dutela eta merezi duela dakitena
jakitea.

Egutegi bat irakurtzen ikasi dut atalean, praktikak egingo dira haur guztiek datak kokatzeko gai direla segurtatze-
ko.

Letren planeta atalean, ikasleek konturatu behar dute gurea bezalakoa ez den modu asko daudela denbora neur-
tzeko, eta teknika hobetuz joan dela denborarekin.

Taldekatzea

Orrialde bikoitz motibagarriko ariketak, Aneren amona eta Letren planeta egiteko, 3 edo 4 ikasletako taldeak osa-
tu. Egutegia irakurtzen ikasi dut eta Galdera zaila talde handian egingo dira. Gainerako ariketak binaka egingo
dira. Zenbat ikasi dudan! ataleko ariketak bakarka egingo dituzte.

Diziplinartekotasuna

Unitate honek Hizkuntzarekin du lotura, ahozko nahiz idatzizko ariketek ikasleen hiztegia zabaldu eta haien
ahozko eta idatzizko adierazpena hobetzen baitute.

Baliabideak

MECaren orria bisitatu: http://iris.cnice.mec.es/formacionenlinea/. Leihoan Lehen hezkuntza hautatu, hurren-
goan, «Ingurunearen ezaguera», eta ondoren, «erlojua», denbora neurtzeko tresna horren erabilera lantzeko.




