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Editorearen gutuna
Lehen Hezkuntzako bigarren ziklo hau atsegin handiz aurkezten dizugu, izen handiko
lantalde bat izan baitugu proposatutako helburuak mamitzeko. Helburuok zenbait
modutan gauzatuko dira, kontuan izanda, betiere, ikasleen heldutasun maila eta behar
bereziak.
Lehenik eta behin, eta gure proiektuaren ardatz denez, lortu nahi genuen materialek
ikasteko gogoa sustatzea, hots, jakiteko grina eta jakiteak dakarren poza sustatzea, hau
da, haurrak ikasketarako motibatzea, ikasten jarraitzeko gogoa izan dezaten. Azken
finean, liburuak zabalduta, irakurtzeko gogoa izatea.
Horretarako, eta ikaskuntza orok ikasten duena kide izatea eskatzen duenez, ikaslearen
interesak izan ditugu oinarritzat; kontuan izan dugu zer ezagutza dituzten ikasleek eta zer
ezagutza lortu behar dituzten.
Bestalde, beharrezkoa zen ikasleen erroak sendotzea eta beraien nortasuna eratzen
laguntzen duten alderdietan eragitea, eta, horregatik, arrazoiz jokarazten duten
materialak sortu ditugu, garapen intelektuala eta gaitasun kognitiboa
sustatzen dituztenak, baina baita ikaslearen irudimena, sormena,
ekimena eta autonomia, eta adimen emozionala ere.

Hori guztia ezinbestekoa da haurrek beraiek bere kasa jarduten ikasteko, eta, etorkizunean,
hiritar kritiko eta arduratsu bihur daitezen.
Eta horrexegatik, eraldaketa hori izateko aukera izan dezaten, ezinbestekoa da
mundurako ateak zabaltzea, hots, egiten ditugun liburuek aintzat izatea, batetik,
haurren gizarte errealitatea, baina, bestetik, hainbat lekutako eta kulturatako bizitzeko,
pentsatzeko eta jarduteko moduak erakustea.
Eta ideia horrekin bat, ezin dugu ahaztu, jakinda zenbateko garrantzia izan duen betidanik
guretzat, elkarrekin bizitzen ikasteko balioak sustatzea, enpatia landuz, lankidetzako
proiektuak eginez, sortzen diren gatazkei konponbidea ematen saiatzeko, aniztasuna
errespetatuz eta elkar ulertzea sustatuz, bazterrean utzi gabe norberaren izaera eta
ardura indartzen duten balioak.
Horrenbestez, hona hemen gure apustua: ikaskuntza koordinatua eta gaitasunen
araberakoa, hau da, ikasleen gaitasunak garatzea, ikasleek ikasitakoa estrapolatu, eta
beste egoera batzuetan erabil dezaten.
Hemen duzue proiektua, eta espero dugu helburu horiek guztiak bete izatea eta ikasleekin
batera gozatzea, guk geuk sortzean izandako atsegin berberaz.

8 urtetik 10 urtera
bitarteko haurrak
8 urtetik 10 urtera bitartean, jomuga berri bat izaten dute haurrek:
beren indibidualtasuna finkatzen dute, eta horrek askatasunez jokatzeko
beharra eta nahia pizten dizkie.

Psikomotrizitatearen garapena

Garapen kognitiboa

1. Trebetasun berriak garatzen dituzte; adibidez, hanka bakarraren gainean kulunkatzea eta oreka barraren gainean ibiltzea.

1. Gauza errealetatik alegiazkoetara zabaltzen dute pentsamendua, baina errealitatea dute abiapuntutzat.

2. Zehaztasunez egiten dituzten zenbait jolas.
3. Distantzia jakin batetik jaurtitako bola txikiak aztertzeko
eta harrapatzeko gai dira.
4. Energia fisiko handia dute, eta beraz, kirolen bat egitea
komeni zaie.
5. Ziklo honetako azken urtean, laurogeita hamar zentimetrora arteko jauziak egin ditzakete gorantz.
Garapen soziala eta afektiboa
1. Maitatuak sentitzeko beharra adierazten dute.
2. Poz handia sentitzen dute helduengandik, konfiantza,
estimua eta gorespenak jasotzean.
3. Ongi pasatzen dute taldeko jardueretan eta jolasetan.
4. Beren interesak taldearen eskaeren mende jartzeko beharraz jabetzen eta behar hori onartzen hasten dira.
5. Adiskidetasunaren oinarri sakonagoak eta luzeagoak finkatzen hasten dira.
6. Ikaskideek onartzen dituztela sentitzeko beharra dute.
7. Autokontzeptua garatzeko zereginak egin behar dituzte.
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2. Zuzenean bizi izan dituzten gauzez soilik arrazoi dezakete.
3. Serieekin, kontserbazioarekin, klase konbinatoriarekin
eta asoziatibitatearekin lotutako eragiketak egin ditzakete buruz.
4. Oroimen bisuala entzutezko oroimena baino garatuago
dute; zailagoa zaie ahozko informazioa buruan gordetzea
idatziz ikusitako informazioa gordetzea baino.
5. Hatzak erabili gabe zenbatu dezakete.
6. Zenbait eragiketatako problema matematikoak ebazten
dituzte.
7. Kausa-ondorio erlazioa ulertzen dute.
8. Arrazoitzeko, aztertzeko eta ondorioak ateratzeko gai
dira, baina gertakari eta gauza jakinei buruz soilik; oraindik ezin dute modu abstraktuan egin.

Moralaren garapena

Hizkuntzaren garapena

1. Balioak eta arauak barneratzeko gaitasun handiagoa
dute eta, horri esker, balio eta arau horiek eguneroko bizitzako egoeretan aplika ditzakete.

1. Egitura zuzena duten perpaus bakunak modu koherentean erabiltzeko gai dira.

2. Haurren barne aginteak indar handiagoa hartzen du, eta
gero eta gehiago oinarritzen dira barne aginte horretan,
zer egin erabakitzeko.
3. Beren kabuz erabaki nahi dute nola jokatu. Ez zaie gustatzen helduek gehiegizko agintez jokatzea eta indartsuenaren legea aplikatzea

2. Haurrak aurrerapenak egiten eta mailaz igotzen doazen
heinean, sintaxia eta ahoskera normaldu egiten dira eta
perpaus konplexu gehiago erabiltzen dituzte.
3. Hizkuntza garatuz doazenez, gertatzen zaienarekin lotutako galdera zuzenak egiteko aukera dute. Beldurrak eta
fantasiak adieraz ditzakete, baita beren sentimenduak
ere.

Ingurunearen Ezaguerako
materialak

Ikaslearentzako materiala.
3. eta 4. maila
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Ikaslearentzako
materiala I

Ikaslearen liburua
Liburu honekin hainbat gauza ikasiko dituzu anatomiaz, animaliez eta landareez, gure
planetaz, bizilekuaz, lanaz eta historiaz. Ezagutza handiaren bidaia hastear da!

Unitate didaktikoaren egitura

Auz
zo el
elkart
tea

9

Unitate bakoitzaren
hasieran, testuak eta
irudiak daude, eta landuko
den gaia aurkezten dute,
zenbait bitxikeriaren bidez.

Hobetzeko elkarturik
Auzo elkarteak komunitate berean bizi
diren eta bizi baldintzak hobetzeko
antolatzen diren pertsonen taldeak dira.
Beren bizilekuarekin lotutako gaiez
arduratzen dira, hala nola kaleen
garbitasunaz, aisialdirako guneez eta
osasungintzaz.

B
Bizilekua

Zer hobekuntza
proposatuko
p
proposat
p
zenituzke
e,, auzo
elkarte ba
a
ateko
kide izang
g
go
bazina?

Testuekin batera, galdera
batzuk daude, unitateko
eduki bakoitzari buruz
zenbat dakizun ikusten
laguntzeko.

Alaitasunaren hiria
Ze
er egingo
eg
dut honekin?

Calcutta Indiako hiririk populatuenetakoa da; ia 15 milioi
biztanle ditu. Horrek esan nahi du hainbat ehunka mila
pertsona bizi direla han… horrenbeste, elkarrekin seiehun
Hainbeste biztanle dituen hiri batean, hiriek normalean
edukitzen dituzten arazoak areagotu egiten dira: imajinatu
nolakoak izango diren han auto ilarak, kutsadura edo zarata…
Kaleak jendez gainezka daude beti. Baina, horrez gain, oso hiri
pobrea da, eta pertsona askok ez daukate etxerik. Beraz, kaleetan
izugarrizko miseria eta zikinkeria ikus daitezke.

Gure herrialdean, pertsona bakoitzak, batez beste, bi
kilo hondakin sortzen ditu egunean. Zenbat pertsona
garen kontuan hartuta, zabor kantitate izugarria da
hori. Horrenbeste hondakin behar bezala tratatzeko
edo berrerabiltzeko, zaborra bereizi egiten
da. Koloretako edukiontziak daude horretarako;
hau da, papera, beira eta ontziak bereizteko.
Nolanahi ere, beste produktu batzuk, hala nola
olioak, pilak, pinturak, etxetresna elektrikoak eta
sendagaiak, garbigune deritzenetara eraman behar dira..

Dena den, koloreengatik eta kontrasteengatik ere bada ezaguna
Calcutta, bai eta bertako hiritarrak oso atseginak direlako ere:
pobre-pobreak izan arren, beti agurtzen dute irribarre batez

Zaborra
bilt
iltzekoaz gain,
iltz
zer beste
be
este
te
zerbitzu ematen
t
dute udalek?
Aipatu baten
bat.

Aire gaarbi
bia
Bizikleta garraiobide garbia eta merkea da. Arin
mugitzen da hiriko kaleetan zehar, ez du airea kutsatzen,
eta aparkatzeko ere ez du toki handirik behar.
Europako hiri askotan bidegorriak eraikitzen ari dira,
bizikletaren erabilera sustatzeko. Amsterdamen
400 kilometro bidegorri baino gehiago dituzte
Zer arau b
bete
e
dagoeneko!
behar dituzu
zu,
zu
u,
bi ikl t
bizikletaz
zoazenean?

2 Zergatik
g
esaten zaio alaitasunaren hiria
Calcuttari? Eman arrazoiren bat.
Calcut
3 Hitz egin ikaskideekin zuen hiriko edo herriko
arazoei buruz; Calcuttakoen antzekoak izan
daitezke edo ez.

Edukiak azaltzen dituen orrialde
bikoitz bakoitzaren amaieran,
kontzeptu garrantzitsuenen
laburpen bat dago.

Alboetan, zabaltzeko eta
berrikusteko edukiak
daude koadro batzuetan.
Horrez
gain, ikertzeko
H
jarduera bat dute beti.

Erlazio eta ugalketa funtzioak

Animaaliaak etaa laanddareak ugaldu egiten dira

Zer gertatzen da uso batengana asko gerturatuz gero? Ezagun eta
lagun duzun txakur batekin jolastera bazoaz, nola jokatzen du?

Izaki bizidunek bi ugalketa mota izan ditzakete: sexuala eta
asexuala.

Animaliak eta landareak erlazi
lazionatu egiten dira

Ugalketa sexuala gertatzeko, beharrezkoa da sexu desberdineko bi izaki elkartzea; hau da, sexu maskulinoko izaki bat eta
sexu femeninoko bat. Animalia gehienak sexualki ugaltzen
dira, arra eta emea elkartzean. Eta, jaiotzeko modua nolakoa,

Animaliek eta landareek elikatu egin behar dute bizirik irauteko,
baina, horrez gain, bizileku duten ingurunea ezagutu eta ingurune horretara egokitu behar dute.
• Animaliek sentsazioak hautematen dituzte zentzumen orga-

obiparoak edo bibiparoak izan daitezke: obiparoak, arrautzetatik jaiotzen badira, eta bibiparoak, amaren sabeletik jaiotzen
badira. Landare askok ere ugalketa sexuala dute; izan ere, atal
maskulinoa eta atal femeninoa dituzte, eta hazietatik jaiotzen

noen bidez. Garunak kanpoko informazio hori jaso eta erantzun egokia sortzen du. Adibidez, txakurrek urrutitik usain
dezakete janaria, bila joateko, eta txinpantzeek besarkadak
senti ditzakete, ukimenari esker.
Gainera, animaliak elkarrekin komunikatz
zen dira era askotara. Erleek, adibidez, janaria non aurkitu duten adierazten
baten bidez.

Nutrizio funtzioa

Zertan dira desberdinak zure dieta eta behi batena? Eta zurea
eta lehoi batena? Eta arrosa landare batena?

Animalien elikadura
Nutrizio funtzioa arduratzen da hartzen ditugun elikagaiak eta
arnasten dugun oxigenoa energia eta mantenugai bihurtzeaz.
Gorputzak energia eta mantenugaiak behar ditu hazteko eta bizi
funtzioak egiteko. Elikatzeko modua nolakoa, animaliak belarjaleak, haragijaleak, orojaleak edo detritujaleak izango dira.

, eta ez dute zentzumenik,
z
baionatzen dira
a ingurunearekin:
a, zurtoinak eta
e hostoak argitaixten dituzte
e kolpe bat nabariiten dute hau
utematen
tematen dituzten

Laanndaareeen ellikaddura
La
andareek ez dituzte beste izaki bizidun batzuk
jatten: beraiek sortzen dute behar duten
ga
aia, eguzki argia, ura eta lurretik eta airetik hartze
en dituzten beste substantzia batzuk baliatuz.

Azaldu zer desberdintasun dagoen
belarjaleen eta detritujaleen artean.

dira.
Ñuak harraparia hautematen du
zentzumenen bidez.

Ugalketa asexualean, ez da beharrezkoa bi izaki elkartzea ondorengoak izateko. Animalia batzuk eta landare asko honela
ugaltzen dira. Esate baterako, hosto batetik hazten dira landare
batzuk, hala nola coleusa.

Izaki bizidunek ugalketa sexuala edo asexuala dute.
galketa sexuala gertatzeko, beharrezkoa da sexu
desberdineko bi izaki elkartzea.

ren
n egia
aztatze
en
n

loreontzi
xaron

Elii kadura
El
a nolakoa, animaliak
ha
arragijale
eak, belarjaleak, orojaleak
de
de
ett ritujale
eak izan daitezke. Landareak
beren elikagaia sortzeko gai dira.
Anim
malia
a belarjalleak, hala nola sarrioak, oreinak eta
jirafak, landarez elikatzen dira. Belarjale batzuk
ha
aussnark
kariak dira; hau da, urdaila lau zatitan
banatuta dute, eta, behin jandakoan, elikagaia berriro
ere ahora ekartzen dute, digeritzeko.

Bilatu ugalketa asexuala
duten beste animalia edo
landare batzuei buruzko
informazioa, eta azaldu
ikaskideei.

Animaliak eta landareak bizileku duten ingurunearekin
erla
lazionattzen dira.

o baten
nez. Norantz

Landareek ura soilik erabiliz sortzen dute
Belarjaleak deskonposatzen ari diren
hosto lehorrez elikatzen dira.

e posizio
este egun
n da orain

3 Erantzun koadernoan. Nork zer jaten
du?

B rikusi
Berr
ik i

a

Begiratu eskuineko argazkiei. Nola ari dira
ingurunearekin erlazionatzen izakiak?
Azaldu ugalketa asexuala, zure hitzak erabiliz.

b

Arra
azoitu
a
zzoitu
oitu
u

3 Zer antzekotasun eta zer desberdintasun ditugu
gainerako animaliekin? Azaldu koadernoan.
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Animalia haragijaleak, hala nola
A
tigrea eta lehoia, beste animalia
batzuen haragiaz elikatzen dira.
Haragijale batzuek hildako
animalien hondakinak jaten
dituzte; sarraskijale esaten zaie.
Saiak dira adibideetako bat.

Detritujaleak detrituz elikatzen dira; hau
da, deskonposatzen ari diren izaki bizidunez,
hala nola hosto lehorrez eta beste hondakin
batzuez. Zizareak dira animalia detritujaleen
adibideetako bat.

28
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Animalia orojalea
ak animaliaz nahiz landarez
elikatzen dira. Gizakia, hartza eta piraña dira
adibideetako batzuk

hosto lehorra

arranoa

birigarroa

zizarea

Esperimentuak

Begiratu orrialde honetako irudiei, eta
e

29

Berrikusteko eta
arrazoitzeko jarduerak

Mun
ndu hobe bati ateak zabaltzen

Plaanoa
Pla

Kom
munitateann bizi
bi i gara

Planoa herrigune bat edo haren zati bat adierazten duen marrazkia da. Goitik ikusita eta tamaina txikiagoan adierazten du.
Erraz orientatzeko eta bilatzen ari garen eraikinak edo beste
toki batzuk aurkitzeko balio du.
Egiteko modua

n kale

a

Beste toki garrantzitsu
batzuk ere adierazten dira;
adibidez, ospitaleak, geltokiak,
estadioak
di k eta postetxea.

Inuitak
k Ipar polotik hurbil bizi dira; han hotza oso
handia da, eta, beraz, oso baldintza gogorretan
bizi dira. Agian horregatik moldatzen dira horren
ongi elkarrekin eta horregatik dira horren
solidarioak: ahal duten guztian laguntzen diote
elkarri beti. Eztabaidak sortzen direnean, tordlotut
izeneko lehiaketa poetiko baten bidez konpontzen
dituzte: lehiakideek elkarri buruzko txisteak
egiten dituzte, tribuko batzar baten aurrean. Barre
gehien eginarazten duen lehiakideak irabazten du.

u kalea

Kris
tob

kalea

al Kolo
Ko

Medellín hiriko (Kolonbia) biztanleek hainbat parke
eta plaza dauzkate aisialdirako. Toki horiei esker,
hiritarren arteko bizikidetza bultzatzen da eta
kultura jarduerak sustatzen dira. Horren adibide dira,
esaterako, liburutegi parkeak; izan ere, elkartzeko
toki bat izateaz gain, informazio interesgarri ugari
eskuratzeko modu erosoa dira. Beste adibide bat Pies
Descalzos edo oinutsen parkea izango litzateke;
irudian ikus dezakezunez, oinetakorik gabe jolasten
eta gozatzen da han.

Port

Plano batean, kaleen, plazen,
etorbideen eta lorategien
izenak agertzen dira.

San Martin

Jarri praktikan atalean, teknika,
prozedura eta esperimentu errazak
egingo dituzu. Zientziaren
munduan barneratzeko balioko
dizute tresna horiek.

aparkalekua

1 Azaldu zer den tordlotutt bat eta nola egiten den.

monumentua

Gogoratzen al zara? atalean,
unitateko edukirik
garrantzitsuenak berrikusiko
dituzu, jardueren bidez eta osatu
beharreko laburpen baten bidez.

3 Idatzi zerrenda bat, haurren arteko bizikidetza bultza
dezaketen bost topalekurekin.
4 Taldeka, bilatu egunkarietan zuen hiriko edo herriko
bizikidetzari buruzko albisteak. Ondoren, hitz egin guztion
artean, aukeratu interesgarrienak, eta egin horma irudi bat.
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Gaittasu
sunak frogatzen

Biideeriik onenaa auukeratzea
Ikastearen zati garrantzitsu bat bu
uruz ikastea da. Lagungarria izan

Pentsa gaur, eskolatik irtetean, liburutegira joan behar duzula gurasoekin, lan bat egitera. Gurasoetako bakoitzak bide bat pentsatu
du liburutegira joateko eta kolore batez adierazi du planoan.

kal

ikasten ari zaren horretan… Horrela

kal

nd

ea

Pla

Lis

kale

a

kalea

1 Zure ustez, egokia al da ulertzen
zen ez duzuna buruz ikastea? Zergatik?

Aizt

og

ile

en

ka

ibi

Kale

la

na

kalea

zuze

Gaztainon
tai
do kalea

Gereziondo

Kopiatu eskema koadernoan, eta osatu falta diren hitzekin.
Herrigunea
honek gobernatzen du
.....

.....

ezaugarriak:

1 Zein da liburutegira iristeko biderik motzena eta
erosoena?

hauek osatzen dute
2 Bi bideetako zein aukeratuko zenuke zuk liburutegira
joateko? Zergatik?

..... gutxiago
kale .....

kale .....

eraikin .....

etxe .....

.....

.....
3 Adierazi leku batetik besterako biderik onena
aukeratzean kontuan hartuko zenituzkeen hiru irizpide.
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Dakidana antolatzen atalean,
eskema bat osatuko duzu, unitateko
edukirik garrantzitsuenekin.

Gogoratzen al zara?

Adi,, galderak!
ga

1 Kopiatu, eta osatu laburpen hau
koadernoan.

2 Azaldu zure hitzekin termino hauen
esanahia.

• ...... sektorea ..... osatzen dute, eta
...... emateaz arduratzen dira.

merkataritza
kontsumitzailea

• Hauek dira zerbitzurik garrantzitsuenak:
......, ....., ....., ....., ..... eta ......
• Zerbitzuak ..... edo ..... izan daitezke.
• Merkataritza salgaiak ..... eta ..... da.
• Bi motatako merkataritza dago:
...... eta ......

hipermerkatua
handizkaria

3 Begiratu bi garraiobide hauei, eta idatzi
haien arteko hiru desberdintasun, gutxienez.
a

izan daitezke

a

b

c

d

2 Azaldu zergatik ez duten ematen zerbitzu
bat lanbide hauetako batzuek.

b

4 Idatzi komunikabide honen izena eta
horren ezaugarriez dakizun guztia.

5 Idatzi koadernoan garraiobide
hauen izenak, eta sailkatu bakoitza
dagokion taldean.

1 Zerrendatu hirugarren sektoreko
bost zerbitzu eta zerbitzu bakoitzarekin
lotutako bi lanbide. Hori egindakoan,
adierazi zein diren publikoak eta zein
pribatuak.

• Zenbait saltoki edo ..... establezimendu
mota daude; esate baterako: .....,
eta

medikua

nekazaria

kazetaria

taxi gidaria

abeltzaina

saskigilea

3 Zer desberdintasun dago handizkako
merkataritzaren eta txikizkakoaren artean?
4 Lotu, behar bezala, koadernoan.

honelakoak izan daitezke:

azoka

6 Kopiatu taula koadernoan, eta osatu.
Horretarako, idatzi bost garraiobide
zutabe bakoitzean, erabiltzen duten bide
mota kontuan hartuta.

denda hipermerkatua
supermerkatua
a

Lehorrekoa

er fasetan dago Ilargia irudi hauetan?

7 Azaldu gainazaleko uren eta lur azpiko
uren arteko desberdintasunak.

• Lehorreko laboreek eta labore ureztatuek
honetan dira desbardinak: ......

c

a

• Itsasbazterreko arrantzak itsas zabaleko
arrantzarekin duen desberdintasuna ..... da.

17
72

• Fabrikek eskulangintzako lantegiekin duten
desberdintasuna ..... da.

Itsasokoa

7 Zer funtzio dituzte komunikabideek? Zer
motatakoak izan daitezke? Idatzi
bakoitzetik bi adibide.
8 Zer desberdintasun eta zer antzekotasun
dituzte komunikabide hauek? Azaldu.

• Ibai arrantzak itsas arrantzarekin duen
desberdintasuna ..... da.

6 Aipatu zer hiru tokitan aurki daitekeen ur
geza.

Airekoa

b

8 Kopiatu, eta osatu koadernoan esaldi
hauek.

Beste unitate batzuetan ikasitakoa
berrikusteko jarduerak ere aurkituko
dituzu.

kalea

za

bir

lea

kalea

Ikasi buruz unitate honetako udal zerbitzuen edukia.

Gaitasunak frogatzen
atalean, erronka bat edo
eguneroko problemaren bat
ebatzi beharko duzu.

ro

nen

Zeru

en

errazagoa da buruz ikastea!

Erronda

Ehungile

Eta, gainera, jarri ilusioa eta interesa

txukun eta lasai
batean, arrreta galdu
gabe.

Peru

Hargi

eta ziurtatu dena
ulertu duzulla.

4 Ikasi arretazz toki

nagusiak
laburpenetan
eta eskemetan.

Er

2 Galdetu zalaantzak,

gelako
azalpenetan.

3 Jaso ideia

kalea

1 Jarri arreta

a ka

ea

lea

Buruz ongi ikasteko, pauso hauek egin behar dira:

kalea

daiteke etorkizunean dagoeneko
o badakigunaz gogoratzeko eta
gure ikasketetan aurrerapenak egiiten jarraitzeko.

Mariñelen

Unitate bakoitietan, Ikasten
ikastea atalean, zure ikasketa
denborari etekin handiagoa
ateratzeko teknikak aurkituko
dituzu. Unitate bikoitietan, berriz,
IKTak erabiltzen atalean, Interneti
eta ordenagailuko zenbait
programari buruzko gauzak
berrikusiko edo gauza berriak
ikasiko dituzu, gero jardueretan
aplikatzeko.

2 Inuitek modu baketsuan konpontzen dituzte eztabaidak.
Bururatzen al zaizu ikaskideen artean eduki ditzakezuen
arazoak modu baketsuan konpontzeko modurik?

Hiriak edo herriak baino txikiagoak diren tokien
planoak ere egiten dira. Taldeka, marraztu zuen
p
iikastetxearen plano bat, eta gero alderatu emaitzak.

Harri

Lankidetzan aritzeko jarduera bat
dago, ikasi berri duzun prozedura edo
esperientzia praktikatzeko ikaskideekin.

3

garrantzitsu ikusiko zenituzkeen bidean.

Mundu hobe bati ateak
zabaltzen atalean,
bizikidetza arauak eta
balioak ikasiko dituzu,
munduko zenbait tokiri
buruzko irakurgai
interesgarrien bidez.

b

d
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Adi, galderak! atalean,
unitatean eskuratutako
ezagutzak ebaluatuko dituzu.

Ikaslearentzako
materiala II

Hiruhileko bakoitzaren amaieran…
Gaitasunak proban. Oinarrizko gaitasunak ebaluatzeko
hiruhilekoko orrialdeak.
Lankidetzan ikastea. Taldean lan egiteko lantegi dibertigarriak.

Gaitasunak proban

Hiruhileko honetako edukiak berrikusteko, eskolak
txango bat antolatu du natura zientzien museora.
Irakasleak eskatu dizue joan aurretik informazioa
bilatzeko zuen kabuz, jarduerari etekin handiagoa
ateratzeko.
Zorionez, museoaren plano bat lortu duzue. Horri
esker, gaikako aretotan banatuta dagoela ikusi ahal
izan duzue. Gainera, badakizue denboraldiko
erakusketa bat antolatzen dutela hilero: hil honetan,
zentzumenen munduari buruzkoa izango da.
Jakin ahal izan duzue, halaber, museoaren irteeran
denda bat dagoela, eta han postalak, liburuak,
jostailuak, haziak eta beste oroigarri batzuk saltzen
dituztela.

2 Zer gauza eramango zenituzke museora, honako hauen
artetik? Zergatik?

Lorategia

Anfibioak eta
narrastiak

Mineralak
eta harriak

Zentzumenen
mundua

Denda

Landareak

Mediterraneoa

ko
ta
ki a
uz em
Eg kr

3 Museoan, gauza asko ikusiko dituzu. Nola funtzionatzen du
ikusmenak?

Lankidetzan ikastea

Ornogabeak
Hegaztiak, arrainak
eta ugaztunak
g

4 Egongo al da izaki bizidunik museoan? Arrazoitu erantzuna.

Gizakiaren
historia

5 Animalia hauetako zein aurki ditzakezu museoan? Zergatik?
Sailkatu dagozkien taldeetan.
a

b

Sendabelarrei
rei bu
buruzko horma irudia

Horrma iru
udia egin
ngo
o dugu

Landare batzuek altxor handi bat gordetzen dute:
gaixotasunak sendatzen edo ongizate handiagoa lortzen
laguntzen duten substantziak dituzte.

c

h

f

Azkenik, talde bakoitzak horma irudi bat egingo du
hautatutako informazioarekin, pauso hauek betez:

Lauko edo bosteko taldetan, horma irudi bat prestatuko dugu,
sendabelarren berri hobeto jakiteko, bai eta gure osasun
nean
n
izan ditzaketen eragin onen berri ere.

j

i

Aloe verak sendatzeko propietateak ditu.

5€

g

1€
5€

1€

haziak

Landarea
ak ikertu
uko ditugu

a

b

d

c

Sendabelarrak

Lehendabizi, talde bakoitzak sendabelar mota bat ikertuko du,
honako hauen artetik:

6 Landare hazi batzuk erostea erabaki duzu. Museoko dendan
daudenen artet
artetik,
ik, zein aukeratuko z
zenuke? Zergatik?

10€

e

1 Kartoi mehearen gainean, idatzi horma irudiari

• Bururako sendabideak: nerbio sistemarako eta garunerako.

1 Antolatu ibilbide bat museoan barrena, hiruhileko honetan
ikasitakoarekin zerikusia duten aretoak bisitatzeko. Museoaren planoa
erabili beharko duzu, eta denbora hauek errespetatu.
Txangoaren iraupena: 3 ordu.

Ba

Areto bakoitza ikusteko denbora: ordu erdi.

rruk

Ka
oa

np

ok

Ar
gi
oa

Tr

gu
txi

op

ika

la

ar

• Hezurretarako eta artikulazioetarako sendabideak.
• Odolaren zirkulaziorako sendabideak.

bo
laa

agertzea eta kartoi mehearen zer lekutan jarriko
duzuen.

Ondoren, taldeko kide bakoitzak taula honetako landare bati
buruzko informazio zehatza bilatuko du: hau da, deskribapena,
irudiak, zer onura sortzen dituen eta nola hartzen den
ondorioak lortzeko.

7 Demagun, hazi zorrotxoaz gain, peluxe bat eta postal bat
erosten dituzula. Museorako sarrerak 5 euro balio badu,
zenbat diru gastatuko duzu guztira?

Bazkaltzeko denbora: ordu erdi.

2 Pentsatu, eta erabaki zer informazio nahi duzuen

jarriko diozuen izenburua; gaiarekin zerikusia izan
behar du.

• Organoetarako sendabideak.
Fr
ut
a

Bururako

68

Hezurretarako eta
artikulazioetarako

Organoetarako

• Soja
o

• Ahuakatea (giltzurruna)

• Erromeroa

•T
Txikoria belarra (gibela)

• Asuna

• Erregaliza (urdaila)

• Arbendolak

• Jengibrea (birikak)

• Babak

• Apioa (bihotza)

dabelarrak

Odolaren zirkulaziorako

• Asuna

• Laranja mingots arbola

• Jengibrea

3

• Indigaztainondoa

• Harpagophytum
procumbensa

Jarri kartoi mehean lortu dituzuen argazkiak edo
landare laginak edo egin dituzuen marrazkiak.

4

Irudien ondoan, idatzi dagozkien testuak
koloretako arkatzekin.

• Nekosta
• Hamamelisa

• Andreña

Gellak
ko aurkezzpen
na

• Ginkgoa

• Sesamoa

Talde bakoitzak gainerako ikaskideen aurrean aurkeztuko du
egindako horma irudia.

Denon artea
an
Zorionak! Sendabelarrei buruzko ikerketa lana, horma irudia
eta aurkezpena egin dituzue. Ikusteko moduko toki baten jar
dezakezue orain lana.

Taldeko kideek elkarri jakinaraziko diote ikerketan zehar
lortutako informazioa, eta interesgarrienak iruditzen zaizkien
datuak hautatuko dituzte.

70
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Eta gainera:
Tarteko eranskinak, animaliekin, landareekin
eta mapamundi batekin.
Kontinenteak
eta ozeanoak

Ozeano Glazial
Artikoa

Ipar
Amerika
Ozeano
Atlantikoa

Asia

Europa

Ozeano
Barea

Hego
Ozeano
Barea

Afrika

Amerika

Indiako
Ozeanoa
Ozeania

Landareak
Animaliak
Obulua
+
Polena

Ozeano Glazial
Antartikoa

Fruitua

Antartika
Ugaztunak

Pistiloa

Hegaztiak
Anﬁbioak

Petaloa

Narrastiak

Lorezila

Loredunak

Arrainak

Lorea
Argia
Loregabeak

Enborra

Sepaloa
Erorkorra

Burua
Hostoa

Adarra

Iraunkorra
Oxigenoa

Gorputz adarra

Ornodunak
Karbono dioxidoa

Garia

ANIMALIAK
Izerdi gordina

Ornogabeak

Belarkara
Zurtoina

Artropodoak
Ez artropodoak
Intsektuak

Krustazeoak

Zurezkoa

Araknidoak

Zuhaixka

Izerdi eraldatua

Sustraia

Zuhaitza

Eskorpioia
Karramarroa
Kakalardoa
Lur zizarea

Olagarroa

Otarraina

Ura

Armiarma

Tximeleta
Itsas izarra

Marmoka
Gatz mineralak

Belakia
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CD elkarreragilea

LEHEN HEZKUNTZA

Ingurunearen
Ezaguera

ekatuta · Erreferen
tzia: I438 ·
Ban
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Gru
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CD ELKARRERAGILEA

ial

Lu
is

Vi
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s.

Baldintza teknikoak:
Pentium multimedia
prozesadorea, 1024x768,
512 Mb RAM,
bozgorailuak.
LINUX, MAC eta
WINDOWSekin
bateragarria.

dit
or

CD elkarreragileak ikasturtean ikasitako eduki nagusiak jolasen bidez berrikusteko eta
maila honetan legediak eskatzen dituen oinarrizko gaitasunak zehazki lantzeko aukera
ematen die ikasleei.

CDaren egitura
Hamabi unitatetan banatuta dago, eta oinarrizko gaitasunak lantzeko hiru joko ditu, hiruhileko bakoitzeko bat.

Unitate bakoitza aukeratzean, hiru jarduera ageri dira.

Hiruhileko bakoitzeko jokoa Ikaslearen liburuko Gaitasunak proban atalaren osagarria da. Jokoetan oinarrizko
gaitasunak ebaluatzeko probak egiten dira.

Jarduerak unitate bakoitzeko eduki nagusiei buruzkoak
dira.

Irakaslearentzako eta ikasgelarako
materiala
Proposamen didaktikoa
Hor duzu irakasle lana egiteko behar duzun guztia.
Beste alderdi metodologiko batzuez gain, honako hau azaltzen da: nola ebaluatu
gaitasunen arabera, nola landu adimen emozionala eta nola lantzen hasi lankidetzan ikastea azaltzen da.

Ikasgelako programazioak

IRAILA

URRIA

AZAROA

ABENDUA

URTARRILA

OTSAILA

MARTXOA

APIRILA

MAIATZA

EKAINA

1. unitatea. Sentitu egiten dugu
OINARRIZKO GAITASUNAK

Gaitasuna

Adierazlea

Hizkuntza
komunikaziorako
gaitasuna

Unitate bakoitzeko
helburuen, edukien
eta ebaluazio irizpideen
programazioa

EDUKIAK
• Bost zentzumenak: organoa, elementuak,

Zientzia,
teknologia eta
osasun
kulturarako
gaitasuna

higienerako eta egoera onean izateko arauak.
• Testuren taula.
• Tolerantzia.

Or.

Ea usainen eta esperientzia pertsonalaren eta emozioen arteko lotura adierazten duen.
Ea unitatean ikasitako lexikoa erabiltzen duen, egiten zaizkion galderen erantzunak
arrazoitzeko.

HELBURUAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Helburuak

Ebaluazio irizpideak

Ingurunearekin erlazionatzeko, ikusmenaren eta entzumenaren
funtzioa ezagutzea.

a Ea ikusmenaren eta entzumenaren funtzioak
bereizten dituen.

Begiaren eta belarriaren atalak identifikatzea.

b Ea ikusmenaren eta entzumenaren organoak
identifikatzen dituen eta haiek osatzen dituzten
atalen izenak adierazten dituen.

a b

Ea dastamenaren, usaimenaren eta ukimenaren organoak bereizten dituen eta haien
funtzioak zehaztasunez adierazten dituen.

16-17

d e

18

f Ea bereizten duen mihirako, azalerako eta
sudurrerako zein ekintza diren onuragarriak eta
zein kaltegarriak.

Ohitura osasungarriak hartzea, eta dastamenaren, ukimenaren eta
usaimenaren mediku espezialistak zein diren jakitea.

Giza eta arte
kulturarako
gaitasuna

Ea zenbait produkturen erakusgaiak diseinatzen dituen jarraibide batzuei jarraituta eta
dekorazio elementuak gehituta.

18

Ea gertaera jakin batek zentzumenen organoetan izan ditzakeen ondorioak adierazten
dituen, adibideen bidez.

16-17

Norberaren
autonomiarako
eta ekimenerako
gaitasuna:
gaitasun
emozionala

e Ea dastamenaren, ukimenaren eta usaimenaren
organoak identifikatzen dituen.

21

19

Norberaren
autonomiarako
eta
ekimenerako
gaitasuna

d Ea dastamenaren, ukimenaren eta usaimenaren
funtzioak bereizten dituen.

a d

Gizarterako eta
herritartasunerako Ea lotzen duen beste kultura batzuk egotea tolerante izateko egokitasunarekin.
gaitasuna

Ikasten ikasteko
gaitasuna

c Ea bereizten dituen begien eta belarrien
babeserako eta onurarako diren ekintzak
kaltegarriak diren ekintzetatik.

Ohitura osasungarriak hartzea eta begien eta belarrien mediku
espezialistak zein diren jakitea.

Ingurunearekin erlazionatzeko dastamenaren, ukimenaren eta
usaimenaren funtzioa ezagutzea.

b e

14-15

Ea ikasitakoak aplikatzen dituen, zentzumenen organoentzat kaltegarria izan
daitekeenari aurre egiteko.

• Azalaren babesa.

d

21

12-13

Ea begia eta belarria osatzen dituzten atalak identifikatzen dituen, irudietan.

Ea testurak bereizten eta alderatzen dituen, ukimena erabiliz.

• Ikastearen garrantzia.

EI

12-13

Ea zentzumenen funtzioak eta eguneroko bizitzan duten erabilgarritasuna identifikatzen
dituen.

d
c

f

c

f

Ea zentzumenen organoei buruz ikasitakoak azaltzen dituen, eskema baten bidez.

20

b e

Ea ikusmenaren eta entzumenaren osasunerako prebentziozko zainketak azaltzen
dituen.

14-15

c

Ea ikastearen garrantzia justifikatzen duen eta ea ikaskuntzarako proposamenak
planifikatzen dituen.

20

Ea erabaki pertsonal bat arrazoitzen duen, egoera erreal bat oinarritzat hartuta.

21

Ea bere burua ezagutzen duela erakusten duen, eta beraren eta besteen arteko
antzekotasunak eta aldeak identifikatzen dituen.

19

Oinarrizko gaitasunen
araberako
programazioa
(gaitasunak eta
adierazleak) eta ebaluazio
irizpideekin duten lotura

d
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Beste gai batzuk ere jasotzen
dira: metodologia eta
ikasteko zailtasunak,
aniztasunaren trataera,
irakurketa sustatzea,
IKTen erabilera, eta abar

Unitateko lexikoa

1. unitatea. Sentitu egiten dugu
INTERESGUNEAK

DIZIPLINARTEKOTASUNA

Zentzumenak: organoak (ikusmena, entzumena,
dastamena, ukimena eta usaimena).
usaime
Zentzumenak zaintzea.

METODOLOGIA ETA IKASTEKO
O ZAILTASUNAK
Unitate honetako abiapuntu gisa
a, zentzumenei buruzko
horma irudiak edo laminak eraku
uts dakieke ikasleei:
zentzumenen
t
kokapena,
k k
osagaiak,
i
funtzioak, etab. Hori
izan daiteke gaia lantzen hasteko modua, eta gainera,
ikasleek lehendik zer dakiten jakiteko aukera izango dugu.
Ikastetxean giza gorputzaren edo zentzumenen anatomia
ereduak izanez gero, horiek ere eraman daitezke ikasgelara,
han erabiltzeko.
Edukiak ikasten aurrera egin ahala, komeni da
zentzumenekin lotuta sortzen diren hitzak eta kontzeptuak
azpimarratzea, ikasleek horietako asko lehen aldiz ikasiko
baitituzte.
Liburuko ilustrazioetan dagoen informazioa ikasleek
ekarritako animalien argazkiekin zabal daiteke. Argazki
horietan, ikasleek gizakien zentzumenekiko antzekotasunak
eta aldeak aurkituko dituzte.

Unitate honetako edukiek lotura dute honako arlo hauekin:
Hizkuntza arloarekin, lexikoa lantzen delako; Matematika
arloarekin, kontzeptu espazialak erabiltzen direlako,
zentzumenen identifikazioa eta kokapena lantzean; Plastika
eta Arte Hezkuntza arloarekin, organoen irudikapena
lantzean; eta Gorputz Hezkuntza arloarekin, lateralitate
kontzeptuak erabiltzen direlako.

BALIOAK ETA JARRERAK

LEXIKOA
Ikusmenaren organoa: begi globoa, begi ninia, irisa,
kristalinoa, erretina, ikusmen nerbioa, garuna, oftalmologoa.
Entzumenaren organoa: belarria, entzunbidea, tinpanoa,
hezurtxoak, koklea, entzumen nerbioa, garuna.

Ardura. Eguneroko laneko eta ikasteko beharrak
ebaluatzea, bai eta ikasteko teknikak ezagutzeko
erabilgarritasuna ebaluatzea ere.

IRAKURKETA SUSTATZEA

• El gran libro del cuerpo humano,
o con
links de Internet, Usborne Publishing
(2003). Ikasleek zentzumenei eta nerbio
sistemari buruzko bitxikeriak ikasiko
dituzte.

• Tarteko eranskinak.

IKT-EN ERABILERA

• Ebaluaziorako materiala, 8.-11. or.,
88.-89. or.

2. unitatean, lehen zikloan landu diren oinarrizko kontzeptu
batzuk berrikusiko dira (hain zuzen, mahaigaineko
elementuak, eta fitxategiak, karpetak eta programak
bereiztea). Lan horretarako aurrekari gisa, unitate honetan
oinarrizko beste gai batzuk berrikusiko ditugu; esate
baterako, elementuaren atalak (PUZa edo dorrea, pantaila,
inprimagailua, sagua...) edo ordenagailua piztea.

• Baliabideen CDa.

IRAKASLEARENTZAKO MATERIALA

• Érase una vez la vida, DVDa, 6.a, La vista
y el oído. DVD horretan, ikusmenaren eta
entzumenaren organoen osaera ikusiko
dugu.

• Aniztasunaren trataera, 6.-10. or.,
68.-69. or.

Interesgunearekin lotutako
irakurgai gomendatuak

IRAKURGAI
GOMENDATUA
IKASGELARAKO MATERIALA
Marixa poetisa
• Horma irudiak.

Marixa bere poltsa harttuta
hara eta hona dabil. Gaur
lapurreta bat gertatu da
hirian, eta polizia batek
Marixa lapurra dela pentsatu
du. Baina zer da Marixak
poltsan daramana?

• ADErako CDa.

Finkatzeko

Zabaltzeko

BESTE BALIABIDE BATZUK
K

IKASLEARENTZAKO MATERIALA
• CD elkarreragilea, 1. unitatea.

Testuinguruaren arabera hitz bat identifikatzeko
abilezia garatzea. Taldean eta ahoz landuko da.
Orrialde motibatzaileko testuak bereziki egokiak dira
horretarako, baina, halaber, hitz ezezagunen bat agertzen
den bakoitzean landu daiteke abilezia hori.

Gaia azaltzean, erabili marrazkiak, bideoak edo multimedia
elementuak, ikusten ez diren zenbait organo lantzeak
berez dakarren zailtasunari aurre egiteko. Saiatu
zailtasunak dituzten ikasleei elementu horiek erabilarazten.

bestee
materiia
ial
aall
batzu
ukk

materiala

Tolerantzia. Tolerantzia bizikidetza onerako beharrezkoa
dela ulertzea.

Saio bakoitzaren amaieran, komeni da landutako edukiak
eta lexikoa berrikustea.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

Proiektuaren gainerako
materialekiko lotura grafikoa

MATERIALEN ZERRENDA

Gorputz higienea eta osasuna. Zentzumenak osasuntsu
izateko, eguneroko higiene ekintzak identifikatzea.

Lortutako materiala ikasgelan utz daiteke, denek ikusteko
moduko leku batean eta ikasleen eskura.

Zailtasun nagusiak zentzumenak osatzen dituzten
elementuak buruz ikastean ager daitezke. Oztopo hori
gainditzeko, taldeka egiteko txartel jokoak eta lehiaketak
antolatu daitezke, hitz zailen esanahia finkatzeko.

Dastamenaren, usaimenaren eta ukimenaren
ren
organoak: mihia, dastamen papilak, dastamen nerbioa,
sudur zuloak eta hobiak, pituitarioa, usaimen nerbioa,
ukimena, ileak, nerbio bukaerak.

GURASOEN ESKU HARTZEA
Proposatu gurasoei denbora apur bat emateko etxean
zentzumenen organoen zainketarako arauak berrikusten,
eta higiene eta zainketa errutina ezartzeko, ikasleak
lehendik ez badu.
Halaber, ohartarazi garrantzitsua dela babesak eta arreta
neurriak hartzea, jarduera ludikoak eta kirol jarduerak egitean.

Azaldu giza gorputzak beste zentzumen batzuk ere
badituela; esaterako, zentzumen zinestesikoa eta
orekarena.
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Ustiapen didaktikoa
Ingurunearen Ezaguera 3

Ingurunearen Ezaguera 3

1. UNITATEA

1. UNITATEA

Lortu nahi diren
helburuak
ak

1. UNITATEA

1. UNITATEA

PROIEKTUKO MATERIALAK
HELBURUAK

ANIZTASUNAREN TRATAERA
A

• Ikusmenarekiko, entzumenarekiko eta
usaimenarekiko interesa sustatzea.
• Zentzumenen organoak eta haien
funtzionamendua gogoratzea.

• Z1 fitxa, 8. or.

• Ingurunearekin erlazionatzeko dastamenaren,
ukimenaren eta usaimenaren funtzioa ezagutzea.

BALIABIDEEN CDa
B

• Ohitura osasungarriak hartzea, eta dastamenaren,
ukimenaren eta usaimenaren mediku espezialistak
zein diren jakitea.

• Gatazkak konpontzea, bigarren saioa.

ANIZTASUNAREN TRATAERA

Proiektuaren
materialak

6. eta 7. or.

CD ELKARRERAGILEA
3. jarduera.

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK
IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK

Hasierakoak

ERANTZUNAK

• Antolatu ikasleak taldetan. Txandaka, talde
batek ikasgelako gauzak lekuz aldatuko ditu,
gainerakoek begiak itxita dituzten bitartean.
Amaitzean, zer gauza aldatu diren eta lehenago
non zeuden asmatu beharko dute gainerako
taldeek.

Usaimenak usainak hautemateko balio digu, eta usainei
esker, arriskuen berri izan dezakegu, elikagaiak edo
pertsonak identifikatu, etab.
Bai, zentzumen horrek oroimenarekin eta emozioekin
lotura estua duelako.
Erantzun askea.
Koloreez gain, formak, tamainak, distantziak,
mugimenduak... hauteman daitezke.

• Gero, bigarren txandarako, egin dezatela
jarduera bera, baina begiak eta belarriak itxita
(lagundu ikasleei, eskuzapiak erabiliz).

Iradokizun
metodologikoak, edukiak
lantzeko eta ikasleei laguntza
emateko argibideak

• Galdetu ikasleei lehen txandan entzumenari
esker hautemateko izan duten ahalmenari buruz,
bai eta zentzumenik ez izateagatik bi txandetan
izan dituzten zailtasunei buruz.
Garapenekoak
JARDUERA: nola baliatzen ditugu gizakiok
animalien zentzumenak? Eskatu ikasleei zerrenda
bat egiteko.

• 2. JARDUERA: galderen erantzunen ondoren, hitz
egin lurrinei eta haien erabilerei buruz. Esan
ikasleei idazteko zer edertasun produktu
dituzten etxean eta zer usain gogorarazten
dizkieten.
Amaierakoak
• Azaldu zentzumenek giza espeziearen
garapenean izandako garrantzia, eta zer-nolako
eginkizuna betetzen duten gure biziraupenerako.
Eskatu ikasleei zenbait egoeraren adibideak
emateko, non gure zentzumenak ezinbestekoak
diren bizia ez galtzeko.

Belarria entzumenaren organoaren kanpoko atala da.
Gelan, azaldu ikaskideei zer usain
duzun gustukoen eta zergatik.

diitzakeg
egu
eg
u
pe
ertsonak?
ak?
k??

Erantzun askea (esaterako, erabiltzen dituzten kolonien, edo
jantzietarako detergenteen edo leungarrien usainen bidez).

Hasierakoak
• Ikasleen alergien eta intolerantzien zerrenda
berrikusi eta gero, eta gurasoen baimena izanda,
eskatu ikasleei ikasgelara ekartzeko elikagai
gozoak, gaziak, garratzak eta mingotsak (egoera
onean egon daitezela). Jarri plateretan, eta
banatu zenbait mahaitan, eta, ikasleak taldetan
antolatuta, eskatu elikagaiak usaintzeko eta
dastatzeko, bai eta zer-nolako sentsazio eragiten
dizkieten idazteko ere.
• Gero, begiak itxita, ukitu produktuak, eta saiatu
asmatzen zer diren.

Aniztasunaren trataera lantzeko
jarduerak, finkatzeko eta zabaltzeko
jardueratan zatituta. Horrez gain, unitate
bakoitzeko orrialde bikoitz motibatzailean,
Jarraitu irakurtzen atala aurkituko duzu,
edukiekin lotutako testu batekin eta
irakurmena lantzeko jarduerekin

Otorrinolaringologoa (eentzumena eta usaimena).
Usaimena eta dastamen
na komunikatuta daudelako.

sudu
ur zuloak

17

16

Garapenekoak

JARRAITU IRAKURTZEN
Gizakienak ez bezalako zentzumenak
Gizaki
«Izurdeek eta kaxaloteek bezala, saguzarrek ekokokapena
izeneko hautemate sistema erabiltzen dute. Hain zuzen,
soinuak igortzen dituzte, oihartzunak sortzeko;
oihartzunak, itzultzean, garunera transmititzen dira,
entzumenaren nerbio sistemaren bidez. Sistema horrek
orientatzeko, oztopoak hautemateko, harrapakinak
aurkitzeko eta beste helburu sozial batzuetarako balio die.
“Sonar” biologiko modukoa da. Batez ere, harrapakinak
harrapatzeko erabiltzen dute, eta haien tamaina, abiadura
eta noranzkoari buruzko informazioa ematen die».
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiroptera
Jarduerak
• Azaldu zer den ekokokapena, zure hitzak erabiliz.

OINARRIZKO GAITASUNAK
O
Usainen eta esperientzia pertsonalaren eta emozioen
arteko lotura adierazten du.
• Plater bat dastatzera goazenean, hura usaintzeko beharra
sentitzen dugu. Eskatu ikasleei gogoko dituzten edo
gustatzen ez zaizkien janariekin lotutako usainen
adibideak emateko eta arrazoitzeko.
Zentzumenen funtzioak eta eguneroko bizitzan duten
erabilgarritasuna identifikatzen ditu.
• Galdetu ikasleei nola erabiltzen dituzten zentzumenak
sukaldean, norbaiti janaria prestatzen laguntzean edo
janaria prestatzen ari den norbaiti begiratzean.

BALIABIDEAK
B
• 1.000
00 preguntas y respuestas, Parragón (2004),
224. eta 225. or. Nerbio sistema bost
zentzumenekin nola erlazionatzen den adierazten
da atal horretan. Informazio zehatza ematen da,
Lehen Hezkuntzarako egokitua.
• El cuerpo, Larousse Explora bilduma, Larousse
argitaletxea (2006), 28.-33. or. Pasarte horretan,
zentzumenei eta zentzumenen eta nerbio
sistemaren arteko erlazioari buruzko informazioa
aurkituko dute ikasleek.
• http://mundowiz.blogspot.
com/2010/03/10-curiosidades-de-los-sentidos.html

• 1. JARDUERA: jarduera egin ondoren, egin
honako galdera hau: «Nola interpretatzen ditu
garunak usainak?».
• 2. JARDUERA: jardueraren jarraipen gisa, egin
honako galdera hau: «Zer beste ondorio ditu
jateko orduan hotzeria izateak?».
JARDUERA: idatzi gainerako zentzumenen
mediku espezialisten izenak.

Amaierakoak
• Mihiaren argazkien laguntzaz eta kartoi mehea
eta ikasgelako materiala erabiliz, egin horma
irudi bat, eta adierazi bertan mihiaren zer
eremuk hautematen duen zer zapore.

Interneteko helbide horretan, ikasleek zentzumenei
buruzko bitxikeriak aurkituko dituzte. Web orrian
ikertzeko eska dakieke.
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JA
ARDUERAK
Finkatzeko
• Esan ikasleei hiru zerrenda egiteko: bat, gustatzen zaizkien
zaporeena; beste bat, gustatzen zaizkien usainena; eta
beste bat, berriz, gogoko dituzten ukimen sentsazioena.
Zabaltzeko
• Hitz egin ikasleekin oilo ipurdi edo erreflexu pilomotor
izeneko azalaren erreakzioari buruz, eta eskatu ikasleei
horrelakorik zer unetan sentitu duten esateko.

OINARRIZKO GAITASUNAK
O
Dastamenaren, usaimenaren eta ukimenaren organoak
bereizten ditu eta haien funtzioak zehaztasunez adierazten
ditu.
• Banatu ikasleak sei taldetan, eta idatzi «ukimena,
dastamena eta usaimena» hitzak arbelean. Talde
bakoitzak hamar minutu izango ditu, tokatzen zaien
organoari buruzko informazioa bilatzeko (osaera,
funtzioak...). Gero, txandaka eta bozeramailearen bidez,
alderdi horiei buruzko informazioa idatzi beharko dute
arbelean.

BALIABIDEAK
B
• Salud,
S l
higiene, bienestar y forma física,
Profesor Proteína bilduma, Editorial Molino (1998).
Liburu horretan, informazio ilustratua dago
zentzumenen eta, oro har, gorputzaren higiene
pertsonalari buruz.
• Atlas de Anatomía. El cuerpo y la salud,
Editorial Cultural (2003). Liburu horretan,
zentzumenen organoen zainketei buruzko
informazio bisuala ikusiko dute ikasleek.

Ikaslearen
liburuko
jardueren
erantzunak

Gertaera jakin batek zentzumenen organoetan izan
ditzakeen ondorioak adierazten ditu, adibideen bidez.
• Oinarrizko gaitasunak lantzeko, aurreko jarduerako
antolaketa aldatu gabe, galdetu talde bakoitzari zer
gertatuko litzatekeen eguneroko bizitzan zentzumen
horietako baten bat ez balute, eta nola konpentsatuko
zukeen, beraien ustez, zentzumen horren falta.

• Aipatu gureak ez bezalako zentzumenak dituzten
animalien izenak.
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PROIEKTUKO MATERIALAK
HELBURUAK
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Beste baliabide
batzuk
Oinarrizko gaitasunen garapena,
gaitasunen adierazleekin eta
jarduerekin

1

Sentitu egiten dugu
Ikaslea:

1

Sentitu egiten dugu
Finkatzeko

Data:

Data:

Finkatzeko
Prozedura

Adimen emozionala

e)

http://cuidadoinfantil.net/el-oido-del-recien-nacido.htm
(moldatua)
aldiz
kliskatu ditut begiak.

Ikaslea:

Maila:

2 Testuak dioenaren arabera, zer soinu dituzte gogokoen jaioberriek?

8

Finkatzeko

UÊkristalinoa

10

UÊmihia

UÊerretina
U
erretina

1

1 Bereizi al ditu? Zein zentzumen erabili du?

2 Orain, egin berriro esperimentu bera, baina urari azukrea eta gatza bota beharrean,
edalontzi batera limoi tanta batzuk eta bestera pomelo tantak botata. Bereizten al ditu?

3 Saiatu orain zeu zaporeak bereizten, ikaskidearen laguntzaz. Ondoren, idatzi zein zapore
dagokion edari bakoitzari (garratza, gazia, gozoa ala mikatza).
UÊAzukrea:

UÊGatza:

UÊLimoia:

UÊPomeloa:

© IBAIZABAL / FOTOKOPIATZEKO MATERIAL BAIMENDUA

Ikaslea:
© IBAIZABAL / FOTOKOPIATZEKO MATERIAL BAIMENDUA

zaporea
hotsak
bada, eta O, okerra bada.
5 Idatzi Z, esaldia zuzena

usaina

Maila:

Finkatzekoo

Finkatzeko

Zabaltzeko

Belarriko minez egonez gero, otorrinolaringologoarenera joan behar da.

Ikaslea:

Mapak

izan beti
hortzak
BEHERA
GOITIK
ez entzun
musika
4. Jertse
hau
oso atsegina
da.
Hain da leuna!

U

5. Ikusmenaren organoa

ozen

—Ondo egingo dudala iruditzen
zait!
1. Eskatu
katu neska-mutilei lotzeko pentsamendu bakoitza dagokion emozioarekin edo sentimenduarekin.
UÊDena gaizki ateratzen zait.
UÊBikain! Izugarri gustatzen zait nola geratu den!

3

garbi
otordu
2

da.

etsipena
—Zein ondo egin dudan!
poza

UÊZure errua da! Harrapatzen zaitudanean, ikusiko duzu!
haserrea
—Esan didan hori ez zait batere
UÊEz dut inoiz lortuko.
adore falta
gustatu.
2. Zenbait
nbait emozio izandakoan, zer pentsamendu datozkien ohartzen laguntzeko, eskatu ikasleei
idazteko
azteko zer pentsatu ohi duten honako sentimendu hauek dituztenean:
—Orain
ez du nire
laguna izan
UÊPenatuta nagoenean, pentsatzen dut…
UÊKezkatuta
U
Kezkatuta
nagoenean,
pentsatzen dut…
nahi, eta ez dakit zergatik.
Ê UÊHaserre nagoenean, pentsatzen dut…
UÊBaikor sentitzen naizenean, pentsatzen dut…

Prozedura

gazia du.
azala

Adimen emozionala

3. Hirugiharrak
garbitu

Abilezia
ezia hori garatzeko jarduerak

Zabaltzeko

1. Txakur honek
bikaina du. UÊDentista:
UÊOtorrinolaringologoa:
1
Oso sudur fina du.
2. Gora zaintzeari
, haiei eskerburuzko
musika hiru esaldi, kontuan izanik hiru laukietatik
8 Idatzi zentzumen organoak
entzunduzula
dezakegu
eta!bakoitzerako.
hitz bana aukeratu behar
esaldi

Finkatzeko

Zabaltzeko

Abilezia
emozionalak
garatzeko
fitxak

2
Data:

Alderdi
rdi kognitibo horren berri jakiteak kontzientzia emozionala handitzea dakar. Emozioren bat izan
ostean,
badiegu
an, pentsamendu
ohartzen laguntzen
ikasleei,
nork bere burua hobeto ezagutu
Lotu pentsamendu
bakoitza
dagokion
aurpegierarekin.
1 horietaz
dezan
n sustatzen ariko gara.

Zabaltzeko

oliba olioa

5

Prozedura

marmelada

UÊOftalmologoa: 4

Data:

Prozedura

antxoa

EZKER-ESKUIN

Finkatzeko

Adimen emozionala

UÊDermatologoa:

Finkatzeko

laranja zukua

hitz gurutzatuak,
diren
hitzekin.
4 Osatu
organoz
arduratzen definizioetan
diren honako falta
mediku
hauek:
7 Idatzi zer zentzumen

Maila:

Emozioekin eta sentimenduekin batera,
identifikatzea zer pentsamendu datozkigun
Emozioren
zioren bat sentitzen dugun orotan, pentsamenduren bat ere izaten da tartean. Oinarrizko
emozioei
zioei dagokienez, erreakzio emozionala gertatzen da lehenbizi, eta pentsamendua sortzen da
gero,, tartetxo baten ostean, automatikoki eta gu ia ohartu gabe. Lehenbiziko erreakzio emozional
horren
en ondoren, zer pentsamendu datorkigun, alabaina, sentimendu bat edo beste izango dugu,
modu
u batera edo bestera sentituko gara emozionalki, emozioen alderdi intelektuala baitira
sentimenduak.
menduak. Laburbilduz, beraz: nolako pentsamendua, halako sentimendua.
Maila:
Erreakzio
batera zer pentsamendu sortzen diren identifikatzean datza abilezia
hori.
akzio emozionalekinIkaslea:

Prozedura

Prozedura

Zabaltzeko

d

Zabaltzeko

c

Adimen emozionala

2

6 Idatzi irudi bakoitzaren azpian zein zentzumen organo dagokion.
b

Data:

9

laztasuna

Zenbat eta ozenago entzun telebista, orduan eta hobeto ikusten da.
3 Idatzi elikagai bakoitzaren azpian, zer zapore mota duen (garratza, mikatza, gozoa ala gazia).
Ez dago belarriak garbitu beharrik.

a

Estali ikaskide bati begiak,
eta proba dezala bi
edalontzietako ura.
Bereizten al du zeinek duen
azukrea eta zeinek gatza?

Mapak

2 Adierazi, X bat eginez, sentsazio hauetatik zein hauteman daitezkeen ukimenaren bidez.
Maila:
Data:
kolorea
gogortasuna
mina
tenperatura

Ikaslea:

Prozedura

Iradokizun
okizun didaktikoak
86

W Ikasleek
asleek emozioekin eta sentimenduekin lotutako pentsamenduak ondo identifikatzeko, hitzez
dierazi behar dituzte, nahitaez, lehenbizi agerian utzi eta gero lantzeko; esaterako: haur batek
adierazi
beste
este bati esan badio «Inoiz ez naiz gai izango hori ondo egiteko», nola sentituko da?

Mapak

Ebaluaziorako materiala

W Egin
in 3. jarduerako irakurgaiaren antzeko beste batzuk, beste emozio eta sentimendu batzuei buruzkoak.
3 Irakurri honako hitz hauek, eta idatzi, zure ustez, goiko jarduerako egoera bakoitzari ondo
Beldurra,
eldurra, haserrea, tristura eta bestelako emozio negatiboak lantzeko, eskaini ikasleei eredu egokituagoak.
datorkiona.

© IBAIZABAL / FOTOKOPIATZEKO
PIATZEKO MATERIAL BAIMENDUA

gogobetetasuna

haserrea

bozkarioa
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ikara

etsipena

pena
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DIAGNOSTIKORAKO ebaluazioa

1 Zer da paisaia?

paisaia naturala

paisaia gizatiartua

soroa
presa

penintsula
2 Alderatu toki beraren bi irudi hauek, eta bigarrenean, inguratu urdinez bilakaera
errepidea
naturalak, eta gorriz, gizakiak eragindako bilakaerak.

DIAGNOSTIKORAKO ebaluazioa
OINARRIZKO GAITASUNEN
ebaluazioa - Unitateka

Denborarekin itxuraz aldatzen da.

Ez dute pertsonek moldatu.

Hondartza du.
Uholdea izan da bertan.
4 Idatzi kasu bakoitzean paisaia babesteko har daitekeen neurri bat.
4 Osatu esaldiak.
UÊ
esaten zaio zuhaitzik gabe geratu diren eremuetan
(baso mozketaren ondorioz, adibidez) zuhaitz berriak landatzeari.
UÊ

EDUKIEN ebaluazioa

Maila:

Data:

Eskolan, aspaldi hasi zineten irakasleari ikasgelarako maskota bat
nahi zenutela eskatuz. Baina ez panpina bat, eskolako txikienek
duten antzera, hau da, benetako izaki bat nahi duzue. Irakasleak
esan diezue maskota bat edukitzea ardura handia dela, zaindu egin
behar baita; beraz, errazenetik hasiko zarete: landare batekin.
Orain, antolatu egin behar duzue, landarea behar bezala zaintzeko.

Hausnartu, eta erantzun
1 Demagun aurrean duzula ikasgelako maskota izango den landarea. Deskribatu zer zentzumen
erabiliko zenituzkeen zebra landarea aztertzeko, eta adierazi zer organotan dagoen zentzumen
bakoitza; horrez gain, aipatu zentzumenen bidez hautematen duzun beste ezaugarriren bat.

2 Landareek hiru zati dituzte: sustraia, zurtoina eta hostoak. Inguratu zebra landarearen ezaugarriak.

98
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© IBAIZABAL / FOTOKOPIATZEKO MATERIAL BAIMENDUA

ÊU
ÊU
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Unitate bakoitzak maila
desberdineko bi
ebaluazio ditu.

DIAGNOSTIKORAKO ebaluazioa

EDUKIEN ebaluazioa

Izena:

Irakurri, eta kokatu!

UÊEguraldi iragarpen horrek zer eragin izango du zugan, bihar mendira egingo duzun txangoari
dagokionez?

UÊZer gertatuko litzateke, txangoa egitera joan aurretik, eguraldi iragarpena kontsultatu
izan ez bazenu?
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116

ertza

forma

belarkara

osoa

bihotz formakoa

zurezkoa

zerraduna

lantza formakoa

gingilduna

biribildua

3 Zebra landarea arduraz zaintzeko, zer premia dituen jakin behar duzu. Horregatik,
landareari buruzko informazioa bilatu duzu Interneteko nabigatzaile batekin. Ordenatu zer
urrats emango zenituzkeen horretarako.
Sakatu Enter tekla.
Jarri erakuslea helbide barran.
Klikatu Interneteko nabigatzailearen irudian.

Unitate bakoitzeko
oinarrizko gaitasunen
ebaluazioa.

Albaitariarenean
Izena:

Maila:

Data:

Beltxek, Jaxintoren katuak, arazo bat du
tinpano batean; horregatik, jabeak
albaitariaren kontsultara eraman du.

16 Arazo horren ondorioz, Beltxen, zein zentzumen kaltetu daiteke? Zertarako balio du?

17 Inguratu marrazkian deskonposatzen ari diren beste izaki bizidun batzuez elikatzen den
izaki bizidun bat. Zer animalia taldetakoa da?

18 Aukeratu marrazkian animalia mota bakoitzeko adibide bat, idatzi zer izen duen, eta
adierazi zer den: ornoduna, ornogabea, obiparoa edo bibiparoa.
animalia

ornoduna

ornogabea

obiparoa

bibiparoa

ugaztuna:
hegaztia:
anfibioa:
krustazeoa:
ekinodermatua:
narrastia:

hostoa

Idatzi ikusi nahi duzun webgunearen
helbidea: http://plantas.facilisimo.com/
reportajes/plantas-de-interior/afelandra-creaun-ambiente-tropical_184103.html

© IBAIZABAL / FOTOKOPIATZEKO MATERIAL BAIMENDUA

naturalak ezarriz, toki jakin bateko
babestu nahi dira.

eta

5 Marraztu zuk ezagutzen duzun paisaia bat,
eta bertan, adierazi erliebeko hiru elementu.
36

OINARRIZKO GAITASUNEN
ebaluazioa - Hiruhilekoka

OINARRIZKO GAITASUNEN
ebaluazioa - Unitateka

Eraikinak daude bertan.

OINARRIZKO GAITASUNEN
ebaluazioa - Hiruhilekoka

Barnealdekoa nahiz kostaldekoa izan daiteke.

Ebaluazio SARETAK

OINARRIZKO GAITASUNEN
ebaluazioa - Hiruhilekoka
Ebaluazio SARETAK

Pentsatu, eta erantzun
1 Gaur, eguraldi bikaina egin du, Eguzkiak egun osoan berotu du, eta ia ez dugu arroparik
jantzi beharrik izan. Bihar, txango bat egitera zoazenez, telebistan eguraldi iragarpena
ikustea erabaki duzu. Mapa meteorologiko hau agertu da. Interpretatu!

3 Idatzi gizatiartua edo naturala marrazki bakoitzaren azpian, bilakaera motaren arabera.

3 Adierazi zer esaldi dagokion soilik paisaia gizatiartu bati.

38

rako
1. Atmosfe
haren
fenomenoak, eta,
propieta teak
abereziki, eguraldi erekin eta lurrazalar
itsasoekin
kin nahiz
azterzer lotura duen den
ratzen
tzeaz ardu
zientzia.

zurtoina

Ebaluazio SARETAK

EDUKIEN ebaluazioa

2 Egin X bat, bakoitzari dagokion lekuan.

Egunero, meteorologoak ikusten
ditugu telebistan, albistegien
amaieran, eguraldi iragarpenak
egiten. Pertsona horiek
atmosferan zer gertatzen den
aztertzen dute, eta hainbat tresna
erabiltzen dituzte, planetako
hainbat lekutan, atmosferan zer
gertatuko den aurreikusteko.

1. hiruhilekoko ebaluazioa

OINARRIZKO GAITASUNEN
ebaluazioa - Unitateka

UÊToki garai batetik begiratuta (adibidez, mendi batetik), Lurraren gainazalak duen itxura da.
Maila:
Data:

Ikaslea:

Data:

Hiruhilekoko
oinarrizko gaitasunen
ebaluazioei esker,
ikasleek hiruhileko
bakoitzaren amaieran
duten maila jakin daiteke.

Ebaluazio SARETAK

UÊToki jakin batetik begiratuta, Lurrak duen itxura da, Lurraren barruko geruzak barne.

Paisaiaz gozatzen
dugu
UÊToki jakin batetik begiratuta, Lurraren gainazalak duen itxura da.

Maila:

DIAGNOSTIKORAKO ebaluazioa

Data:

OG
1H

Izena:

Irakurri arretaz honako definizio hau:

OINARRIZKO GAITASUNEN
ebaluazioa - Unitateka

Maila:

A

OINARRIZKO GAITASUNEN
ebaluazioa - Hiruhilekoka

B

EDUKIEN ebaluazioa

8

Ikaslea:
1 Azpimarratu paisaia hitzaren definizio zuzena.

DIAGNOSTIKORAKO ebaluazioa

A

Zer-nolako eguraldia egiten du gaur?

DE

Ebaluazio
SARETAK
Rejillas
de evaluación

Paisaiaz gozatzen dugu

OINARRIZKO GAITASUNEN
ebaluazioa - Unitateka

8

EDUKIEN ebaluazioa

6

69

OINARRIZKO GAITASUNEN
ebaluazioa - Hiruhilekoka

Hasierako, unitateko, hiruhilekoko eta amaierako
ebaluazioak biltzen dituen fotokopiatzeko
materiala
OG
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Mapak

Mapak

68

Adimen emozionala

W Ipuin
uin edo kontakizun bat irakurtzen ari zareten batean, baliatu aukeraz, ikasleei galderak egiteko:
«Pertsonaia
Pertsonaia hori horretan pentsatzen ari bada, nola sentituko ote da?». Aurkako prozesua ere egin
dezakezue:
ezakezue: «Pertsonaia kezkatuta baldin badago, zer ariko da pentsatzen?».

Mapak

7
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ari oteizaten
dira pentsatzen
honako neska-mutil
hauek?
Idatzi.
Emozioren
ondoren,
mozioren bat sentitu
ditugun pentsamenduak
lagungarriak
edo kaltegarriak
izan
2 Zer
daitezke.
aitezke. Pentsa, adibidez, haserre gaudela eta honako hau pentsatzen dugula: «Harrapatzen
dudanean,
udanean, ikusiko du, bai! Nazkatuta nago!». Ziur asko, pentsamendu horrek are gehiago
haserrearaziko
aserrearaziko gaitu. Aldiz, honelakoak pentsatuz gero, hobeto sentituko gara, eta haserrea arinduko
zaigu:
igu: «Lasaitzea izango dut onena», «Harekin hitz egin behar dut, ea arazoa konpontzen dugun»…

Adimen emozionala

U

Mapak

3. Eskaini
kaini neska-mutilei eduki emozionaleko irakurgaiak; esate baterako:
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Mapak

6

Adimen emozionala

UÊZerbaitek harrituta uzten nauenean, pentsatzen dut…
U

UÊGatza

Bete beste edalontzia urez;
eta, gero, bota koilarakada
bat gatz, eta nahasi ondo,
gatz guztia urtzeko.
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3 Aipatu hitzezkoak ez diren beste soinu batzuk.
UÊbegi ninia

3

UÊAzukrea

Data:

1 Inguratu begiarekin lotuta dauden hitzak.
UÊirisa
UÊtinpanoa
U
tinpanoa
Sentitu egiten
dugu

Adimen emozionala

Sentitu egiten dugu

Beste prozedura
eta esperimentu
batzuk

Mapak

Edukirik
zailenak
finkatzeko
fitxak

Mapak

1 Noiz garatzen da entzumena, jaio aurretik ala ondoren?
urri duzunaren arabera, zer egin dezakezu gustatzen ez zaizun zerbait jatea lortzeko?
3 Irakurri

1

2

gatza

Adimen emozionala

hitzezkoak ez direnak (musika,
d)
kanpaiak, txintxirrinak, marakak,
f)
bihotz taupadak eta beste hainbat),
eta
horietako hainbat oso atsegin
gertatzen zaizkie,
tu ikaskide bati zenbatzeko
zenbatgainera.
aldiz kliskatzen dituzun begiak minutu batean.
2 Eskatu
c)

utu batean,
Minutu

Bete edalontzietako bat urez,
eta bota koilarakada bat
azukre. Gero, nahasi ondo,
azukre guztia urtu arte.

azukrea

Zabaltzeko

Prozedura

Zabaltzeko

c) Ba
a al zenekien giza begiak kolore
Haurtxoek,
jaio berritan, garatu
berberaren
erberaren tonu asko
bereiz ditzakeela?
samarra izaten dute entzumena, eta
d) Belarriaren
elarriaren barruan dagoen likido bati
jaio aurretik ere bai: amaren sabelean
esker
sker eusten diogu orekari; horregatik,
daudela, 28 astetik aurrera edo,
zeurekiko
eurekiko bizkor-bizkor bira emanez
soinuak entzuteko gai dira, eta
gero,
ero, gelditutakoan zorabiatu egiten zara,
erreakzionatu egiten dute.
likido
kido horrek tarte batez oraindik
Jaioberriek,
mugitzen jarraitzen
duelako. soinua nondik datorren,
harantz mugitzen dute burua. […]
e) Giza
iza mihia 10 zentimetro inguru luze da.
Gainera, giza ahotsa da gehien
f) Pertsona
ertsona gehienok minutuko 15 bat aldiz
gustatzen zaien soinua, eta jaio eta
kliskatzen
liskatzen ditugu begiak.
astebetera dagoeneko ondo bereizten
dituzte amaren eta aitaren ahotsak.
zi zein zentzumenekin lotuta dagoen goiko testuko atal bakoitza.
1 Idatzi
Bereizi ere garbi bereizten dituzte
a)
b)
hitzezko soinuak (ahotsak) eta

UÊBi edalontzi
UÊUra

1

Eduki batzuk
zabaltzeko
fitxak

Zabaltzeko

Maila:

Mapak

Finkatzeko

1

Sentitu egiten dugu

a) Sudurra
udurra eta begiak itxiz gero, ziur asko
ezz duzu igarri ere egingo ahoan zer janari
sartu
artu duzun.
Ikaslea:
b) Azala
zala da giza gorputzeko organorik
handiena.
andiena.

Haurtxoak eta soinuak

Gaikako bloketan banatutako fotokopiatzeko materiala.
Ikaslearen liburuko programazioan oinarrituta dago, eta
beste eduki eta praktika batzuk ere baditu.

Data:

Zer behar dugu?

Zentzumenek eragin izugarria dute gure eguneroko bizitzan.
Hori egiaztatzeko, esperimentu erraz hau egin dezakegu:

Prozedura

Maila:

Zentzumenei
tzumenei buruzko zenbait bitxikeria

Aniztasunaren trataera

Maila:

Asmatu zer zapore duen

Ikaslea:

80

19 Zer ekoizpen sektoretakoak dira honako pertsona hauek? Adierazi L (lehen sektorea),
B (bigarren sektorea) edo H (hirugarren sektorea) idatziz.
Albaitaria

Jaxintok erosi dituen porruak landatu dituen pertsona
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Bost diagnostiko ebaluazio
ditu: hasierakoa, aurreko
ikasturteko edukiei buruzkoa;
bat hiruhileko bakoitzaren
amaieran; eta amaierakoa,
ikasturteko edukirik
garrantzitsuenei buruzkoa.

Material horrek guztiak ebaluazio irizpideak eta gaitasunak betetzeko adierazleak proposatutako
jarduerekin lotzen dituzten taulak eta ikasleek barneratutako edukiak eta gaitasunak kontrolatzeko ebaluazio saretak ditu.
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3
t

Irakaslearentzako
t k
baliabide digitalen CDa

Ikaslearen liburu digitalak,
arbel elkarreragilean
proiektatzeko

Ikasgelako
programazioak worden

Fotokopiatzeko baliabide
guztien PDFa, beharren
arabera molda
dezakezuna

Material osagarrien ebazpenak:
Koadernoak,
Aniztasunaren trataera eta
Ebaluaziorako materiala

Ikasgelako horma irudiak
Ikaslearen liburuko unitateetan jorratutako edukiak lantzeko horma irudi monografikoak:
Izaki bizidunen sailkapena
IBAIZABAL
S VIVES
TORIAL LUI
GRUPO EDI

Animalia ornodunak

en sailkapena
1. Izaki bizidun

Animaliak

Arrainak

Ornodunak

Animalia ornogabeak

k
ak
ua
atu
ermatu
noderm
Ekinod
Artropodoak

4. Land
areen bi
zi zikloa
eta

IBAIZABAL
GRUPO EDITORIAL
LUIS VIVES

6

Landare
berr
eman
ngo ditu iak loreak
udaberria
n.

Ornodunak
Hegaztiak

Zizareak

pistilo

fotosint
esia

alea lore
batera baten
iritsi da.

Landareak

Belakiak

Arrainak

Narrastiak
Iratzea

Fruituak
haziak
egin ditu
barnean
.

5

Ernetako
hazi
batetik
land
lan
ndarea
nda
re
e
sortu da.a

Isatsdunak

Igela
Sugea

Bakterioak
Hankadunak

een biz

Isatsgabeak

Izokina

ko 2. zikloa
- Lehen Hezkuntza
Ingurunearen Ezaguera

4

Landar
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Iguana
Ezaguera
Ingurunearen

Izerdi
landua
Izerdi
landug
abea

Ur gezakoak

Gerezia

Karbon
dioxid o
oa

Lorea
eraldatu
fruitua
sortu da.eta

Anfibioak

Ur gazikoak

Pailazo arraina

Hankagabeak

Onddo
a
mikroskopiko
Perretxikoa

Pinua

Oxigenoa

3
Ez hegalariak

ak
Alga
Algak
Goroldioa

argia

2

Hegalariak

Saguzarra
Urtarrak

Loredunak

Eguzki sistema
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Jarduera elkarreragileak daude
honako gai hauei buruz: izaki
bizidunen sailkapena, animalia
ornodunak eta ornogabeak,
landareen bizi zikloa, fotosintesia,
eguzki sistema, atmosferako geruzak
eta erliebearen elementuak.

Ingurunearen Ezaguera arloko
metodologia
M.a del Mar de la Mata eta José Javier García

Gizakiak jakiteko nahia izan du betidanik, eta horregatik,
inguruan gertatzen diren gertakariei buruzko galderak egiten dizkio bere buruari, erantzun bila. Ingurunearekin eta
gainerakoekin erlazionatzen da, eta ikasi egiten du bere
ezagutza eraikitzeko eta egituratzeko.
Ildo horretatik, Lehen Hezkuntzako Ingurunearen Ezaguera
arloaren helburua da zenbait gaitasun eta oinarrizko tresna
barneratzea ikasleek, gai izan daitezen, besteak beste, aurretiko esperientzien eta egoera berrien arteko loturak egiteko, beren ikuspegia zabaltzeko eta pertzepzioak aberasteko, eta ingurunea interpretatzeko eta bertan modu
independentean eta konstruktiboan esku hartzeko.
Beraz, gaur egun Lehen Hezkuntzako curriculumaren esparruan ezarrita dauden helburuetatik, edukietatik, ebaluazio
irizpideetatik eta oinarrizko gaitasunetatik abiatuta, proposamen didaktiko hau egin dugu, etapa horretako bigarren
zikloko Ingurunearen Ezaguera arlorako. Bloke hauetan
dago zatituta:
• Ingurunea eta haren zaintza. Espazioa eta ingurumena hautematea eta ezagutzea landuko da, bertan jarduten baitute elkarrekin eta bertan egoten baitira harremanetan izaki bizidunak. Ingurunea errespetatzeko eta
zaintzeko beharra ere landuko da.
• Izaki bizidunen aniztasuna. Izaki bizidunei behatzea
abiapuntutzat hartuta, landareak eta animaliak ikasten jarraituko dute ikasleek.
• Osasuna eta norberaren garapena. Ikasleek beren burua eta beren bizi funtzioak ezagutzen jarraituko dute,
bai eta bizi funtzio horietan parte hartzen duten organoak ezagutzen ere, eta ohitura osasungarriak hartzeko
eta edukitzeko beharraz jabetuko dira.
• Pertsonak, kultura eta gizarte antolaketa. Gizartearen eta gizarte taldeen antolaketa ulertzeko beharra azpimarratuko da, eta ikasleak kide parte hartzaile eta arduratsu bihurtzea sustatuko da.
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• Denboran zehar izandako aldaketak. Historia etengabe mugitzen ari den kontzeptu bat dela adieraziko da eta,
horretarako, garai historikoak eta gertakari garrantzitsuenak aztertuko dira.
• Materia, indarra eta energia. Helburua da, esperimentazioaren bitartez, ikasleek zenbait kontzeptu erabilgarri
ikastea eta haien aurretiko ezagutzak izatea; gero, fenomeno fisiko eta kimiko errazekin lotutako beste kontzeptu batzuk ikasteko.
• Objektuak, makinak eta teknologiak. Zenbait tresnaren eta makinaren erabilera landuko da, haien osagaiak
aztertuz; horrez gain, iraultza teknologikoaren eta iraultza horren etorkizuneko ondorioen garrantzia azpimarratuko da.
Zazpi bloke horiek honako ardatz nagusi hauetan egituratuta daude:
• Irakurketa eta irakurmena. Irakurketak berebiziko garrantzia du hezkuntzan, eta ez Hizkuntza arloan soilik;
arlo guztietarako da funtsezkoa, ikasketa eraginkorra izateko. Horregatik, unitate bakoitzaren hasieran, edukien
orrialde bikoitzekin lotutako irakurgai motibatzaile bat
eta hiru testu labur daude, eta Mundu hobe bati ateak
zabaltzen atalean, balioei buruzko beste testu batzuk
aurki daitezke.
• Oinarrizko gaitasunak barneratzea. Proiektu honetan
proposatzen dugun irakasteko eta ikasteko ereduaren helburua da ikasleek oinarrizko gaitasunak barneratzea. Ikuspegi integratzaile eta funtzional batetik abiatuta, ikasleek
hezkuntza curriculumean oinarrizkotzat adierazitako gaitasunak barneratzea lortu nahi da. Horretarako, unitate
bakoitzak Gaitasunak frogatzen izeneko atal espezifiko
bat dauka; atal horretan, ikasleek zenbait gaitasun erabili
beharko dituzte batera, egoera praktiko bat ebazteko.
Bestalde, hiruhileko bakoitzaren amaieran, Gaitasunak
proban atala dago, eta ikasleek oinarrizko gaitasunak zenbateraino barneratu dituzten ebaluatzea du helburu.

• Ikaskuntza autonomoa garatzea. Ikasleek beren kabuz ikasteko behar dituzten gaitasunak eta ezagutzak
izateko, proiektu honek Ikasten ikastea izeneko atal espezifiko bat dauka unitate bakoitietan; atal horretan, ikasteko zenbait teknika lantzen dira, eta unitate bakoitzeko
kontzeptuen eskema egiten da.
• IKTak ezagutzea eta erabiltzea. Unitate bikoitietan,
IKTak erabiltzen izeneko atal bat dago; atal horretan, ordenagailua edota testu prozesadorea erabiltzeko oinarrizko ezagutzak eskuratuko dituzte ikasleek, eta Interneten
bilaketa gidatuak egiten ikasiko dute, lan bat edo jarduera bat egiteko informazio erabilgarria eskuratzeko.
• Lankidetzaren balioa. Hiruhileko bakoitzeko lantegiaren barruan, Lankidetzan ikastea atala dago. Helburua da
ikasleek taldeko lan bat egitea, hiruhilekoan zehar landutako ezagutzak aplikatuz, eta, horretarako, lankidetzan
aritzea.
Azkenik, adierazi behar da proposamen didaktiko honek
irakasteko eta ikasteko metodologiaren honako printzipio
hauek hartzen dituela oinarritzat:
• Edukiak behar bezala hautatzea eta ordenatzea.
Metodoaren egiturari esker, kontzeptuak eta edukiak elkarrekin erlaziona daitezke, landutako gaiak finkatzeko.
• Ikaskuntza esanahiduna. Ikasleak aurrez dituen ezagutzetatik eta esperientzietatik abiatuko da ikaskuntza; hartara, ikasten ikasiko dute ikasleek.
• Ikuspegi funtzionala. Ingurumena ikuspegi praktiko eta
kritiko batetik aztertuko dute ikasleek, ingurumenarekin
eta haren osagaiekin erlazionatzeko behar diren ezagutzak eta abileziak eskuratzeko.
• Ikasleak motibatzea. Ezinbestekoa da ikasleek irakasteko eta ikasteko prozesuan parte hartze aktiboa izatea. Hori hala dela bermatzeko, proposamen honek esperientzia motibatzaile bihurtu nahi du ikaskuntza.
Horregatik, ikasleei zer ikasi duten eta zer lorpen egin

dituzten jakiteko aukera ematen dieten jarduera batzuk
daude, bai eta, edukiekin lotutako galdera espezifikoetatik abiatuta, arrazoibide deduktiboaren eta induktiboaren
erabilgarritasuna indartzeko balioko dietenak ere.
• Ikasten aurrera egitea eta ikasitakoa finkatzea. Edukiak eta jarduerak errazenetatik hasi eta pixkanaka zailtasuna handitzen joateko eran antolatuta daude. Helburua
da behar bezala uztartzea irakasteko eta ikasteko prozesua eta edukien konplexutasun maila. Horrez gain, Gogoratzen al zara? atalean, ikasleek dagoeneko ikasitakoa
berrikusteko eta finkatzeko jarduerak daude.
• Aniztasunaren trataera eta ikasleen ikasteko estiloak kontuan hartzea. Irakasleak irakasteko eta ikasteko prozesua gelako aniztasunera eta ikasle bakoitzaren
ikasteko estilora egokitzeko, proiektu honek era askotako
material eta baliabide didaktiko ugari jartzen ditu zure
esku. Azpimarratzekoak dira, besteak beste, ikaslearen liburuaz eta proposamen didaktikoaz gain, horma irudiak,
Arbel Digital Elkarreragilerako jarduera elkarreragileak,
CD elkarreragilea (unitate bakoitzeko atalak berrikusteko
jarduerekin eta hiruhilekoko oinarrizko gaitasunei buruzko joko batekin), Aniztasunaren trataera liburua osatzen
duten fotokopiatzeko fitxak (finkatzekoak, zabaltzekoak
eta era askotako prozedurenak), Ebaluaziorako materiala
(edukien eta oinarrizko gaitasunen ebaluazioekin unitate
bakoitzerako, eta diagnostikorako ebaluazioekin eta oinarrizko gaitasunen ebaluazioekin hiruhileko bakoitzerako)
eta ikasleen koadernoak.

Oinarrizko gaitasunen
ebaluazioa
Amparo Escamilla

Proiektuan, gaitasunen ebaluazioan egin dugun lana
estu-estu lotuta dago testuinguruan burututako ekintzarekin. Eta horrek, hasteko, gaitasunak zer diren azaltzera behartzen gaitu. Hona hemen: «Ekintza eraginkorra lortzeko jakintza, ezagutzetan nahiz balioetan oinarritutakoa,
testuinguru anitzetan askotariko egoeratara modu egokian
eta eraikitzailean moldatzeko aukera ematen duten atazen
bidez garatzen dena» (Escamilla, 2008: 173).
Gaitasunak ulertzeko modu horrek garapen testuinguru bat
izatea eskatzen digu. Ezinezkoa da ebaluatzea, ez badago irakasteko eta ikasteko prozesuaren lan bat aurrez. Horregatik,
gure ebaluazio probak eraikuntza proiektu baten osagarria
dira, eta proiektu hori osatuta dago, batetik, Ikaslearen liburuko
oinarrizko ezagutzez, eta bestetik, liburu horretan ikasleek bizitzako egoerei aurre egitea eskatzen duten atazez, gaitasunen
ikuspuntutik ezinbestekoa baita urrats hori egitea. Hasteko,
gure proposamenaren erreferentzia teorikoak eta arau erreferentziak aurkeztuko ditugu eta, ondoren, erreferentzia horiek
zer ildotan gauzatzen diren azalduko dugu, elementu bakoitzaren zeregina adierazita: irizpideak, adierazleak eta probak.

Zentzua, oinarriak eta araudia
PISA probak eta diagnostikorako probak ebaluazioan izaten
ari diren eraginaren ondorioz, eta oinarrizko gaitasunak
araudiari jarraiki aplikatzeko eta programazioko elementu
guztiekin integratzeko beharrak eraginda, guztiz ezinbestekoa da:
• Zenbait helburu eta eduki gaitasunen ikuspegiaren arabera aurreikustea.
• Atazak ikuspegi horretatik diseinatzea.
• Atazak gauzatzeko baliabideak aukeratzea.
• Gaitasunak eraikitzeko prozesua ebaluatzea. Ebaluazioa,
gure ustez, hausnarketa, analisi kritikoa, balioespena eragiten duen ekintza da, hobekuntza bultzatzen duena, finean.
Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoan, eta legea
garatzen duten Errege Dekretuan eta curriculum dekretuetan, printzipio pedagogiko moduan agertzen da oinarrizko
gaitasunetan hezteari garrantzi handia ematea. Xedapen
horietan, ebaluazioa etengabeko prozesu gisa agertzen da,
eta azpimarratzen dute ikasleak mailaz igotzeko erabakiak
oinarrizko gaitasunak eta mailaren helburuak lortu diren ala
ez kontuan izanda hartu behar direla. Erreferentzia zuzenena ebaluazio irizpideak dira.
Halaber, ezartzen dute diagnostikorako ebaluazio orokorrei
dagokienez, Ebaluazio Institutuak eta hezkuntza administrazioetako organismoek, dagokien hezkuntza sistemaren
ebaluazio orokorraren esparruan, autonomia erkidegoetako
nahiz Estatuko ikasleei eta ikastetxeei buruzko datuak jasotzea ahalbidetuko duten diagnostiko ebaluazio orokorrak
egiten lagunduko dutela. Ebaluazio horiek curriculumeko
oinarrizko gaitasunei buruzkoak izango dira, eta Lehen Hezkuntzan zein Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan egingo
dira.
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Stuffebeam eta Shinkfield (1993) autoreek azpimarratu dute
ebaluazioa balio handiko tresna dela planei buruzko informazio erabilgarria identifikatzeko, bai eta planen helburuak,
bitartekoak, prozesuak eta produktuak identifikatzeko ere.
TIPP akronimoan laburbildu zuten (testuinguruaren, inputaren, prozesuaren eta produktuaren ebaluazioa). Halaber,
metaebaluazioaren garrantzia ere aldarrikatu dute; ebaluazio jarduerak berak etengabeko hausnarketa kritiko horren
parte izan behar du: helburuak, bitartekoak eta egiten dugun lana ebaluazioen kalitatea egiaztatzeko eta baieztatzeko ezinbesteko tresna gisa ebaluatu behar dira.

Zer ebaluatu behar da? Irizpideak eta adierazleak
Ebaluazio sistematikoa gauzatzerakoan, gure programazioaren erreferentziek bete egin behar dituzte araudiak (legeak, curriculumak eta ebaluazioari buruzko xedapenak)
zehaztutako esparrua eta irakasleen lantaldeak ikastetxean,
etapan, zikloan eta mailan lortutako akordioak.
Ebaluazioari buruzko xedapenen arabera, oinarrizko erreferentziak helburuak, gaitasunak eta ebaluazio irizpideak
dira. Aipamen irekiak dira, inondik ere, eta gelako ikasleen
testuinguruan interpretatu eta garatu beharko dira.
Tenbrinken arabera (2006: 106-109), irizpideek honako baldintza hauek bete behar dituzte:
1. Ikastera zuzenduta egotea.
2. Ikastearen emaitzak deskribatzea.
3. Esplizituak izatea (argi adierazita egotea, anbiguotasunik
gabe).
4. Behatzeko modukoak izatea (ekintza aditzak —ariketa
mentalak izan daitezke—).
Maila eta arlo bakoitzeko materialean erabili ditugun irizpideek baldintza horiek betetzen dituzte.

Gaur egun, gaitasunen ebaluazioa argitzeak eta oraintsu aipatu dugun akordio esparruan eta prozesuan zehazteak
hainbeste kezkatzen gaituen garaiotan, betetze edo lortze adierazleak funtsezko elementuak dira. «Bilakaera
erakusten duten, adierazten duten, seinalatzen duten, agerian jar tzen duten elementuak» dira. Beraz, gaitasunen
ebaluazioaren erreferente espezifikoa eta berezkoa dira.
Honela definitu ditu Escamillak (2009: 209): «gaitasun jakin
bati edo gehiagori dagokionez, jokaera ildo edo eredu egokia eta eraginkorra identifikatzen duten enuntziatuak. Horrekin batera, zuzen-zuzenean adierazten dute, modu objektibagarrian, zenbateraino agertzen diren».
Betetze adierazleen formulazioa egitea gaitasunen ebaluazioaren diseinuari kalitatezko erantzuna emateko modua
da. Oinarrizko gaitasunen bidez justifikatzen da; eta gogoan izan behar da trebetasunak edo gaitasunak ezagutza
osagarrietan oinarrituta ere eskura edo gara daitezkeela.
Adierazle multzoa azaltzean, adierazleen arrazoia eta erabilera identifikatuko ditugu, eta horrek adierazleen ezaugarriei buruzko gogoeta egitera bultzatu behar gaitu.
Hala, adierazleak ez dira lan testuinguru mekanikoetara
eta zurrunetara mugatzen; aitzitik, honako ezaugarri
hauek dituzte:

• Eboluzioa/garapena dakarte.
• Aurrerabide maila objektibagarria dute.
• Adostuta daude.
• Oinarrizko hainbat gaitasunekin lotuta daude.
• Transferentzia bultza dezakete; ikaste jarduerek eta garatzeko prestatuta dauden ebaluazio jarduerek transferentzia sustatzen dute (gradualki osatzen diren gaitasunak
eta edukiak).
Laburbilduz, betetze adierazleetan oinarrituta lan egiteak
lorpenen integrazioa hautematen laguntzen du, eta hori
da, hain zuzen, gaitasunen ebaluazioaren muina. Enuntziatuek ikasketaren emaitzak esplizituki eta nabaritzeko moduan deskribatu behar dituzte (Tenbrink, 2006).
Ebaluazioa egiteko teknikak. Proben egitekoa
Gaitasunen ebaluazioa ezagutzen ebaluazioaz harago doa,
gai izateak ikasitakoa egoerak konpontzeko erabiltzea esan
nahi baitu.
Horrek esan nahi du gaitasunak irakasteko eta ikasteko atazak prestatuko eta landuko ditugula, eta behaketa sistematikoaren nahiz lanen analisiaren bidez ebaluatuko
ditugula. Teknika horiek plan batean egituratutako jardueren jarraipenaren bidez gauza daitezke. Horri buruz, hau
dio Tenbrinkek (2006: 297): «Ez dago ikasteari buruzko informazio iturri hoberik ikaste jarduerak berak baino».
Ikaslearen inplikazioa, parte hartzea, elkarlana, ahalegina,
arreta, edukien funtzionalizazioa eta ezagutza teorikoen
eta praktikoen integrazioa ebaluatzeak teknika horiek erabiltzea eskatzen du.
Lanen behaketaren eta analisiaren osagarri taldeko komunikazio eta eztabaida prozesuak eragingo dituzten
teknikak erabiliko dira.
Horien artean, aurrerapenak solasaldien, hizketaldien eta
eztabaiden bidez hautemango diren hainbat saio mota
nabarmentzen ditugu. Ataza horietan, zenbait eremu eta
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testuinguru zehaztuko dira, horiek ere familiako egoerekin,
eskolako egoerekin eta egoera soziofamiliarrekin lotutakoak, hain zuzen.
Baina ikasleak lortzen ari direna laburbiltzeko, modu sintetikoan adierazteko aukera emango diguten proba espezifikoak ere behar ditugu. Gure materialean, hiru hilean behingo
eta ikasturte amaierako probak bildu ditugu. Proba horiek,
etengabeko ebaluazio printzipiora egokitzeko, egindako lanekiko koherentziaz planteatu behar dira, eta, gainera, gaitasunen araberako ikuspegiak berekin dakartzan baldintzak
bete behar dituzte. Horrek ezagutzak erabiltzeko egoerak
diseinatzeko gai izatea eskatzen du, egiazko ebaluazioa esaten zaionari lotutako egoerak diseinatzekoa. Monereok eta
Castellók (2009) egiazko ebaluazioak izan beharko lituzkeen
dimentsioak (horrela deritze) azaldu dituzte: errealismoa, garrantzia eta sozializazioa. Horrek esan nahi du gaitasunen
ebaluazioarekin lotutako probetako atazek honako ezaugarri
hauek izan behar dituztela:
• Errealismoa. Ebaluazio atazen baldintzek eta eskakizunek eskolaz kanpoko bizitzan jarduera horrek berak dituen baldintzen eta eskakizunen antzekoak izan behar
dute.
• Garrantzia. Atazak eskatzen dituen gaitasunek erabilgarriak izan behar dute, epe laburrean edo ertainean, ikasleek parte har dezaketen eskolaz kanpoko jardueretarako.
• Sozializazioa. Ebaluazio atazak jarduera gertatu ohi den
testuinguruari dagokion egoera (ingurua, hiztegia, gertaerak) azaldu behar du, ikasleen sozializazio prozesuan
modu eraginkorrean lagunduko duten gaitasunak eta trebetasunak garatzen laguntzeko.

Adierazleak kode honen arabera ebaluatuko dira:
B: beti | M: maiz | A: aldizka | I: inoiz ere ez

Gure ebaluaziorako materialek zehatz-mehatz betetzen dituzte gaitasunak ebaluatzeko baldintzak. Hasteko, ebaluazio bat aurkezten dugu unitate bakoitzeko, jarraitutasun
eta prozesu printzipioa bermatzeko; bat dator ebaluazioaren prestakuntza izaerarekin ere. Proba horiek osatzeko, hiruhileko bakoitzaren amaierakoak eta urte amaierakoak daude, balio batutzailea gehitzen diotenak ikasleen
ikaskuntza eraikuntzaren jarraipenari.
Balioespenen objektibotasuna bermatzeko
erregistro tresnak
Ebaluatzeko teknikek ebaluazio sisteman beharrezkoak diren sistematikotasuna eta zehaztasuna bermatuko dituzten
tresna espezifikoak behar dituzte.
Tresna guztien artean, honako hauek nabarmentzen dira:
ikasgelako egunerokoak, paper zorroak (ikasleek lan nabarmenenak gorde ditzaten) eta balioespen eskalak. Gure
materialek horri buruzko proposamen bat dute: arlo eta hiruhileko bakoitzeko betetze adierazleak biltzen dituzte, eta
amaierako proposamen bat ere badute. Landutako gaitasunak mailaz maila nola eskuratu erakusten duen informazioa
jasotzeko aukera ematen dute eta, horretarako, zehaztuta
eta gaitasuna garatzeko atazekin lotuta agertzen dira. Tresna sistematikoa da, guztiz, eta harekin lotutako ebaluazio
irizpideak ere identifikatzen ditu.
Proiektu honetan, lan handia egin dugu adierazleak diseinatzen, baldintza horiek bete ditzaten. Ebaluaziorako materialek unitate bakoitzeko adierazleak biltzen dituzte; horietako batzuk, trebetasunak identifikatzen dituztenak,
orokortuz joaten dira hiruhileko bakoitzeko eta urteko adierazleetan, eta abilezia bihurtzen dira.
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Adimen

emozionala
Antonio Vallés

Hau da adimen emozionala (AE): informazio afektiboa
hautemateko, ebaluatzeko, adierazteko, ulertzeko, aztertzeko eta, hausnartuz, arautzeko ahalmena. Adimen horrek
fenomenologia afektibo deritzona erabiltzen du prozesamenduaren eduki gisa, eta fenomenologia hori emozioz,
sentimenduz, emozio egoeraz eta gogo aldartez, maitasunez, eta abarrez osatuta dago. Gardnerrek (1993, 1999,
2002) garatutako Adimen Anitzen ereduan oinarrituta
dago, eta pertsona barneko zein pertsona arteko adimenak
nork bere buruan eta besteengan prozesu emozionalak
identifikatzeko ahalmen gisa laburbiltzen ditu. Arrazoi
pedagogiko eta neuroanatomiko sendo-sendoak daude
alfabetatze emozionalaren beharra bermatzeko eta justifikatzeko.
Hezkuntzaren ikuspegitik, ikasleek adimen emozionala
garatzea funtsezkoa da eskolako bizikidetzan eta
izaeraren garapen integralean jarrera positiboak izateko:
zenbat eta handiagoa izan ikasleen adimen emozionala,
orduan eta egokituagoak dira haien arteko harremanak
(Schutte, Malouff, Bobik et al., 2001). Halaber, ongizate
psikologikoa areagotzen du: autoestimu handiagoa, zoriontasun handiagoa, estutasun txikiagoa eta pentsamolde
negatiboak bazterrean uztea (Fernández-Berrocal, Alcaide,
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Extremera eta Pizarro, 2002; Extremera, 2003). Eskolan jarrera disruptiboa izatea irakaskuntzan ari direnen kezka
nagusietakoa da; izan ere, egonkortasun emozionaleko giro
egokian eman behar dituzte eskolak, ikasleek ikasteko. Ildo
horretan, gaitasun emozional egokia izanik, gehiago kontrola daiteke oldarkortasuna eta hobeto kontrolatzen dira
erantzun antisozialak (Extremera eta Fernández-Berrocal,
2004). Gaitasun emozionalak modulatzaile gisa jokatzen
du ikasleen eskola errendimenduan: zenbat eta gaitasun emozional handiagoa izan —batez ere estresa gobernatzeko eta egokitzeko gai izateko—, orduan eta hobeto
kontrolatzen dira ikaskuntzan eta eskola errendimenduan
eragiten duten abilezia kognitiboan. Horiek dira, beraz,
besteak beste, gaitasun emozionala garatzeko beharra
justifikatzen duten arrazoi pedagogikoak, hezkuntzaren
helburu nagusietakoa lortzeko: izaeraren garapen integrala.
Hezkuntzarekin lotutako arrazoi horiez gain, kontuan hartu
beharrekoa da LeDoux (1996, 1999, 2002) eta Damaso
(1994, 2000) ikertzaileek adierazitakoa ere: ebidentzia
neuroanatomikoen arabera, adimen emozionala garuneko neokortex prefrontal eta sistema linbiko egituren arteko
zirkuitu neurologikoetan dagoela. Sistema linbikoaren
erreakzioak ia ez dira kontzienteak, eta neokortex prefrontalak kudeatu egin behar ditu: hor gertatzen da emozioen
eta adimenaren arteko zirkulazioa. Beraz, zirkuitu neurologiko horien ezarpenak eta haien funtzionaltasunak finkatzen dute emozioak eta sentimenduak hautematen ikastea, emozio eta sentimendu horiek baloratzea eta behar
bezala adieraztea, ezagutza emozionala, emozio positiboak
funtzio kognitiboen zerbitzura erabiltzea eta erreakzio
emozionalekin eta gogo aldarteekin zer egin modu
adimentsuan erabiltzea edo kudeatzea; hau da, zirkuitu
neurologiko horietan dago adimen emozionala garunean.
Hortaz, curriculumaren ikaskuntza intentzionalaren eta sistematizatuaren bidez garatuko ditu ikasleak abilezia emozionalak.

Irakaskuntzaren ikuspegitik, hezkuntza emozionalak irakasteko eta ikasteko prozesuaren parte izan behar du. Horretarako, irakasleak ikasleei emozionalki zentzuduna den
jokaeraren osagaiak eta edukiak transmitituko dizkien eredua hartu behar du. Hona hemen profil horren ezaugarriak:
alde batetik, irakasleak berak egonkortasun emozionala
izan behar du, hau da, oreka afektiboa izan behar du, ikasleek enpatiaz entzutearen eta ulertzearen eredua izateko
harengan; bestetik, irakasleak aurre egite emozionalaren
eredu izan behar du, ikasleek beren pentsamenduak, emozioak eta sentimenduak kudeatzen ikas dezaten. Irakasleak
aurre egiteko estiloen eredu bihurtzen dira ikasleekin jardutean. Mehatxuari, antsietateari, beldurrari, tristurari eta
beste emozio egoera batzuei aurre egiteko moduen eredu
bihurtzen dira, eta erabilitako hizkuntza motaren bidez dira
eredu; adibidez: «Oraindik ez al zara hori ikasteko gai izan?
edota «Ez kezkatu, lagunduko dizut eta hobeto ikasiko
duzu, ziur» adierazpenek emozio egoerak eta zailtasunei
aurre egiteko moduak sortzen dituzte.

Azaldutako arrazoiek eta profil emozional egokiak agerian jartzen dute
hezkuntza emozionala ikasleen gaitasun emozionala garatzeko funtsezko
eragiletzat jo behar
dela. Jokabidearen hiru dimentsioek (portaera, ezagutza
eta afektibitatea) hezkuntza programa guztietan txertatuta
egon behar dute, eta, horregatik, alfabetatze emozional
hori autoestimuaren garapenak (garapen kognitiboa),
gaitasun sozialak (portaeraren garapena) eta balioetan
hezteak (dimentsio moralaren garapena) osatu behar dute.
Osagai horiek guztiak integratzeak benetako adimen emozionala aberastuko eta sustatuko du.

Irakasleen profil emozionalaren beste ezaugarri bat enpatia
ahalmena izatea da. Adimen emozionalaren funtsezko osagai horretan gaitasuna izateak hauxe eskatzen du:

FERNÁNDEZ BERROCAL, P.; R AMOS, N. (2002): Corazones inteligentes, Kairós, Madril.

• Ikasleen behar emozionalak, motibazioak, interesak eta
helburuak hautematea.

SHAPIRO, L. (1997): La inteligencia emocional en los niños,
Grupo Zeta, Bilbo.

• Ikuspegi ugari ulertzeko sentikortasuna izatea.

VALLÉS, A.; VALLÉS, C. (1999): Desarrollando la Inteligencia
Emocional, 5 lib., EOS, Madril.

• Ikasleei helburu pertsonalak ezar ditzaten laguntzea.
• Pertsonen arteko harreman egokiak bultzatuko dituen
giro emozionala ezartzea.
• Ikasleei emozioekin eta sentimenduekin zerikusia duten
zailtasunak zentzuz kudeatzen irakastea.
Tutoreak, profil emozionalaren ezaugarri horiek edukitzeaz
gain, lankidetzako metodologiak erabiltzeko gai izan behar
du, gatazkak konpontzen eta hezkuntzan bitartekari lanak
egiten aditua izan behar du, eta giza balioak sustatu behar
ditu.
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Lankidetzan

ikastea
Pere Pujolàs

Ikastaldea modu kooperatiboan antolatzea ez da lan erraza, ez horixe; batzuetan, ametsa dirudi tenkak, lehiak eta
bazterkeria nagusi diren ikastaldeetan, ikasleek elkarri
laguntzea irakasleak emandakoa ikasteko. Askotan,
ikastaldea lankidetzarako egituratzeko, lehenik eta behin,
taldea pixkana-pixkana ikasteko komunitate bihurtu
beharko da, eta horretarako, irakasleak talde osoan esku
hartu beharko du. Ikastaldeak kolektibitate hutsa izateari
utzi behar dio; onenean, espazio bera soilik partekatzen
duen eta, okerrenean, elkarren arteko tenka asko dituen
pertsona multzo izateari utzi behar dio, eta komunitate
txiki bihurtu behar du. Taldekideek elkarrekiko interesa
dutenean hasten da taldea komunitate izaten; alegia,
konturatzen direnean batzen dituzten helburuak dituztela
—eskolako edukiak ikastea— eta helburuak errazago
lortuko dituztela elkarri lagunduta.
1. Zer da lankidetzako ikaskuntza?
Ikasteko komunitate txiki bihurtu den ikastaldean, lankidetzako ikaskuntza ikasle talde txikien (3-5 ikaslez osatutako
taldeen) erabilera didaktikoa da, ahalik eta onura handiena
ateratzeko ikasleen arteko aldi bereko eragin trukeari eta
guztien parte hartze orekatuari, ikasleek, beren ahalbidearen arabera, ahalik eta gehien ikas dezaten eta, horrez gain,
taldean lan egiten ikas dezaten (Johnson, Johnson eta Holubec, 1999; Kagan, 1999). Talde horien —oinarrizko talde
izenekoen— funtsezko ezaugarrietako bat heterogeneotasuna da, zentzu guztietan: generoan, motibazioan, errendimenduan, kulturan, eta abarrean.1
Lankidetzako ikaskuntzako taldeko kide den orok erantzukizun bikoitza du: batetik, irakasleek irakasten dietena ikasi
behar dute; baina, bestetik, ikasten lagundu behar diete
taldekideei.

1

Taldeen eta horien prestakuntzaren deskribapen zehatzagoa lortzeko, kontsultatu D. W. Johnson, R. T. Johnson, E. J. Holubec
(1999) eta P. Pujolàs (2004).
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Kontua ez da gela bateko ikasleek, noizean behin, taldeko
lanen bat egitea, lan taldetan modu iraunkorrean eta egonkorrean antolatuta egotea baizik, batez ere, elkarrekin ikasteko, eta, noizbehinka, egokitzen bada, denen artean lanen
bat egiteko.
Bi dira lankidetzako ikaskuntzaren oinarri nagusiak: alde batetik, ikasleen protagonismoa eta parte hartze aktiboa, eta,
bestetik, irakasteko erantzukizun partekatua, lankidetza eta
elkarri laguntzea. Izan ere, batetik, ikasteak ikasleen parte
hartze zuzena eta aktiboa eskatzen du. Inork ezin du
besteen ordez ikasi, ikastea ez baita ikusle huts gisa joan
gaitezkeen kirol ikuskizun bat. Eta, bestetik, lankidetzak
eta elkarri laguntzeak, modu egokian egiten baldin badira,
ikaskuntza maila askoz handiagoa lortzeko aukera ematen
dute.
Oinarrizko bi printzipio horiek betez gero, eta zer neurritan
betetzen diren kontuan hartuta, ikasteko oso egokia den
giroa lortzen da apurka-apurka ikasgelan, ikasleek modu
eraginkorrean ikasteko ezinbestekoak diren baldintzak,
baldintza emozionalak zein harreman baldintzak, lortzen
direlako.
Beraz, ikasteko komunitate txiki bihurtutako ikastaldearen
filosofia honelako esaldiek jasoko dute: «Denek denengan-

dik ikasten dugu»; «Hemen guztiontzako lekua dago»2;
«Nire ahalmenaren arabera, ikasteko eskubidea dut. Horrek
esan nahi du inork ezin didala ezizenik jarri nire ikasteko moduagatik»; «Ni neu izateko eskubidea dut. Inork ez du nirekin bidegabekeriaz jokatuko, ez azalaren koloreagatik, ez
pisuagatik, ez garaieragatik, ez neska ala mutila izateagatik,
ez eta itxuragatik ere»3. Ez dira ikasgelako hormak apaintzen dituzten esaldi polit edo eslogan hutsak, guztiz barneratuta behar luketen edukiak baizik, ikasle guzti-guztiek
bere egin dituztenak, ikastalde osoaren gogoetaren emaitza, beharbada, sortutako gatazka baten ondoriozkoa, talde
osoak hausnartzea eskatu duen gatazka baten ondoriozkoa,
hain zuzen ere.
2. Lankidetzako ikaskuntzaren onurak
Ikasleen jarduerako lankidetzako egitura gure ikastaldeetan
txertatzea eta lankidetzako ikaskuntzako taldeak arlo guztietako edukiak irakasteko eskuarki erabiltzea lan neketsua
da, zalantzarik gabe, aldaketa handiak egin behar izaten
baitira irakasleon lanean. Baina saiatzeak merezi du, inondik ere, ikasleen ikasteko prozesuan ere hobekuntza handiak lortzen baitira. Horregatik, beharbada, komenigarria
litzateke, labur-labur besterik ez bada ere, gogoratzea identifikatutako hiru ikasketa egituren (indibidualista, lehiakorra
eta kooperatiboa) eraginkortasuna alderatzen duten zenbait azterketaren emaitzak. Hainbat eta hainbat azterketak4
lankidetzako ikaskuntzak honako onura hauek dakartzala
frogatzen dute:
• Lankidetzako ikaskuntzako esperientziek, ikasketa indibidualistekin eta lehiakorrekin alderatuta, harreman askoz
positiboagoak sortzea eragiten dute, kidetasuna, arreta,
adeitasuna eta elkarrekiko begirunea ezaugarri dituzten
Ikusi P. González Rodríguez (2000).
Ikusi S. Stainback, W. Stainback eta H. J. Jackson (1999).
4
Ikusi, adibidez, azterketa horien laburpena honako lan hauetan:
Coll, 1984; Ovejero, 1990; Parrilla, 1992; Johnson eta Johnson,
1997; Johnson, Johnson eta Holubec, 1999; Stainback, S. B., 2001

harremanak sortzea.
• Ikasleen arteko jarrera positibo horiek ikasleek irakasleekin eta ikastetxeko talde osoarekin dituzten harremanetara hedatzen dira.
• Ikasketa jarduerak lankidetzaz jarduteko moduan antolatuta, antolabide lehiakorrak eta indibidualistak baino askoz errendimendu eta produktibitate handiagoa
lortzen dute parte hartzaileek.
• Lankidetzako estrategiek ikasle guztiek ikastea errazten
dute: ez ikasteko arazo handienak dituztenek soilik, baita
ikasteko gaitasun handiena dutenek ere.
• Irakasteko lankidetzako metodoek desberdintasunak
onartzen laguntzen dute, eta desberdintasunak errespetatzen, bai ikasle arruntek, bai eta integratutako ikasleek
ere.
• Lankidetzako metodoek aukera berriak ematen dizkiete
irakasleei. Hala, aukera ematen dute ikasleei arreta pertsonalizatua emateko eta irakasle tutorearekin edo dagokion arloko irakaslearekin batera lan egiten duten beste
profesional batzuk ikasgelan sartzeko (hezkuntza bereziko irakasleak, psikopedagogoak...).
Johnson eta Johnson egileek sakon aztertu dute ikastearen
lankidetzako egituratzea, eta zera diote: «Hainbeste ikerlan
izanda, harrigarria da ikastaldeen praktikak oraindik ere
ikasketa lehiakorrera eta indibidualistara zuzenduta egotea.
Bada garaia ikerketen arabera irakasteko eraginkorra denaren eta irakasleek benetan egiten dutenaren arteko desadostasunak murrizteko».5

2
3

5

Johnson, R. T. eta Johnson, D. W. (1997): «Una visió global de
l’aprenentatge cooperatiu». Suports. Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat, 1. lib., 1. zk., 62. or.

3. Lankidetzako ikaskuntza inplementatzeko
esku-hartze eremuak
Azaldu berri dugun guztian oinarrituta, argi ikusten da
bide horretan aurrera egiteko aukera emango diguten baliabide didaktikoak bilatu, garatu eta egokitu behar direla,
ikastalde bateko ikasleek lankidetzan ikasteko aukera gero
eta egingarriagoa izan dadin, hots, utopia hutsean gera ez
dadin.

c) Hirugarren esku-hartze eremuak (C esku-hartze eremua) honako ideia hau du oinarri: talde lana, irakasteko
baliabidea izateaz gain, irakatsi beharreko edukia ere
bada, eta ikasleei, esplizituki eta sistematikoki, taldean
lan egiten irakasteko jarduerak biltzen ditu. Eremu hau
landuko dugu nagusiki Lehen Hezkuntzako bigarren eta
hirugarren zikloetan.

Baliabide didaktiko horiek hertsiki lotuta dauden hiru eskuhartze eremutan banatuta daude:

4. Lankidetzako ikaskuntzako taldeak osatzea eta
eratzea

a) Lehen esku-hartze eremuak (A esku-hartze eremua)
taldearen kohesioarekin lotutako ekintza guztiak biltzen ditu, eta, apurka-apurka, ikasleek talde kontzientzia
hartzea du helburu, ikasteko komunitate bihurtzea.

Lankidetzako ikasketako taldeak, eskuarki, lau ikasle izan
behar ditu, gehienez ere bost. Taldeen osaerak heterogeneoa izan behar du generoari, etniari, interesei, gaitasunei,
motibazioari, gustuei eta errendimenduari dagokienez. Nolabait ere, talde bakoitzak ikastaldearen ezaugarri berberak
izan behar ditu. Gaitasunei eta errendimenduari dagokienez, gomendatzen da taldeko ikasle batek errendimendurako gaitasun handia izatea, beste bik, ertaina, eta beste batek, maila apalagoa.

Ikastaldearen kohesioa eta ikasgelan ikasteko giro egokia
izatea ezinbesteko baldintzak dira jardueraren lankidetzako egitura aplikatzeko, baina hori ez da nahikoa,
inondik ere. Taldeak gutxieneko kohesiorik ez badu, ikasle gehienen artean afektibitaterako eta elkarri laguntzeko joerarik ez badago, zaila da taldean lan egitea, zaila
da ikastaldeko lehena zein den erabakitzeko elkarren artean lehiatu ordez, ahalik eta gehien ikasteko elkarri laguntzen aritzea. Beraz, tutoretzan emandako tarteetan
oso garrantzitsua izango da jolas kooperatiboak erabiltzea, bai eta kohesioa nahiz ikasteko giro egokia bultzatuko duten beste dinamika batzuk erabiltzea ere.
b) Bigarren esku-hartze eremuak (B esku-hartze eremua)
talde lana irakasteko baliabide gisa erabiltzen duten
jarduerak hartzen ditu. Hona hemen jarduera horien helburua: ikasleek, talde lanean jardunez, elkarri lagunduz,
eskolako edukiak hobeto ikastea. Lehen Hezkuntzako
lehen zikloan lehenengo bi esku-hartze eremu horiek
landu genituen nagusiki, irakasleek talde lanaren baliabidea gero eta gehiago erabil zezaten, ikasleek curriculumeko arloetan ezarritako ikasketa jarduerak ikasgelan
egin behar zituztenean.
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Beharrezkotzat jo dugun heterogeneotasuna bermatzeko,
ohikoena ikasleak taldeka banatzen dituena irakaslea izatea
da, ikasleen zaletasunak eta elkarren artean izan daitezkeen
bateraezintasunak aintzat hartuta, jakina. Horretarako, test
soziometrikoen bidez lortutako informazioa balia daiteke,
esate baterako. Soziograma baino metodo soilago bat ere
bada: ikasleei galdetzea zer hiru ikaskiderekin lan egin nahiko luketen. Horrek gutxienek aukeratu dituzten ikasleak
edo inork aukeratu ez dituenak zein diren jakiteko aukera
ematen du. Irakasleak ondo pentsatu behar du ikasle horiek
zer taldetan sartu, eta gutxien aukeratutako hark berak aukeratu duen ikasle batekin, hura —irakasleak behar bezala
gidatuta— taldean integratzen laguntzeko prest dagoen
norbaitekin jartzen ahalegindu behar du.
Hona hemen oinarrizko taldeak osatzeko usuen erabiltzen
den moduetako bat: ikastaldeko haurrak hiru ilaratan banatzen dira. Alde bateko ilaran ikasleen laurdena jarriko dira

(osatu nahi ditugun laukote adina ikasle, hau da, ikasleen
kopurua zati lau eginda lortzen den kopurua), arlo guztietan gaitasun handiena duten ikasleak aukeratzen ahaleginduta (ez errendimendu handiena dutenak soilik, baita motibatuenak, besteak motibatzeko eta animatzeko gaitasun
handiena dutenak edo taldea aurrerantz eramaten dutenak
ere).
Beste aldeko ilaran laguntza gehien behar duten ikasleek
osatutako laurdena jarriko dugu. Erdiko ilaran, berriz, gainerako bi laurdenak jarriko dira (ikastaldearen beste erdia, alegia). Talde bakoitza lehen ilarako ikasle batek, erdiko ilarako
bi ikaslek eta hirugarren ilarako beste batek osatuko dute.
Horrez gain, gainerako aldagaietan ere oreka bilatu behar
da: generoan, etnian, eta abar.
5. Lankidetzako ikaskuntza gure proiektuan
Aurrez esandako guztia gauzatzeko, gure proiektuak lankidetzako ikaskuntzaren proposamen bat edo bi dauzka unitate bakoitzerako eta beste bat hiruhileko bakoitzerako.
Alde batetik, unitate bakoitzean jarduera bat edo bi proposatuko dira; jarduera hori banaka egin daiteke, baina lankidetzan arituz ere egin daiteke. Proposamen horiek
iko-

noaren bidez daude adierazita Ikaslearen liburuan, eta gida
honetako ustiapen didaktikoan planteamendu horren araberako proposamen labur bat dago.
Beste alde batetik, gogorarazi nahi dugu lantegi horien helburua ez dela ikasleek zerbait taldean egitea soilik; taldean
lan egiten ikastea ere bada helburua, helburu nagusia.
Talde lanean jarduteko, beharrezkoa da bermatzea taldekide guztiek modu orekatuan parte hartzen dutela (parte
hartze orekatua) eta elkarren artean jarduten dutela (aldibereko elkarrekintza). Lankidetzako egitura bat erabiltzeak
bi baldintza horiek bermatzen ditu nolabait, lehen zikloko
lantegietan ikusi ahal izan zen moduan.
Bigarren zikloko lantegiekin, aurrekoei gehitu beharreko
beste bi baldintzatan sakondu nahi dugu: elkarrekiko
mendekotasun positiboan eta erantzukizun zibilean.
Horretarako, komeniko litzateke talde berberak izatea ikasturte osoan zehar, gutxieneko antolaketa batekin, eta talde
bakoitzak bere funtzionamendua nolakoa izan den berrikustea lantegi bakoitzaren amaieran.
Taldeen antolaketa
• Talde bakoitzak izen bat eduki behar du.
• Talde bakoitzak karpeta bat edukiko du bere izenarekin,
eta sortutako dokumentuak eta lantegi bakoitzaren berrikusketak gordeko ditu han.
• Taldekide bakoitzak kargu hauetako bat izango du, eta
kargu horri dagozkion funtzioak bete beharko ditu (eginkizunen elkarrekiko mendekotasun positiboa):
– Koordinatzailea: argi dauka zer egin behar den, eta
taldekideei azaltzen die. Urrats bakoitzean adierazitako
egitura betetzen dela bermatu behar du.
– Idazkaria: ahots tonua kontrolatzen du, eta lantegiaren
ebaluazio orria betetzen du.
– Arduraduna: taldearen karpetan gordetzen ditu sortutako dokumentuak.

– Laguntzailea: taldekideren bat ez bada eskolara etortzen, haren funtzioak bete behar ditu.
Lantegiaren antolaketa
Lantegia hasi baino egun batzuk lehenago, taldekide bakoitzak zer kargu izango duen erabaki beharko da, eta bakoitzak argi izan beharko ditu bete beharreko funtzioak.
Lantegian zehar, bakoitzak arduraz bete beharko ditu bere
karguari dagozkion funtzioak.
Lantegia amaitzean, eginkizun bakoitzari dagozkion funtzioak nola bete diren berrikusiko dute ikasleek, taldearen
funtzionamendua hobetuz joateko hurrengo lantegietan.
Irakasleak, nota jartzean, lantegian egin dutena ebaluatzeaz gain, taldean nola lan egin duten ere ebaluatu beharko du.
Interesgarria da lankidetzan aritzeko lantegi bat egitea hiruhileko bakoitzaren amaieran, lankidetzako ikaskuntza lantzeko. Nolanahi ere, ikasgelako jarduerak era horretan antolatzeak ikasleen ikaskuntzarako dituen onura guztiak
lortzeko, beharrezkoa da sarriago antolatzea ikasleak lankidetzan aritzeko egituretan.
Alde horretatik, noizbehinka dokumentu honetan aurkezten dugun lankidetzako egituraren bat aplikatzea (programatuta dauden hiru hilean behingo lantegietan eta jardueretan erabiltzeaz gain) lagungarria izan daiteke irakasleak
konfiantza hartzeko egitura horiekin, eta gero eta gehiago
erabiltzeko.

HB

O

OO

Modu orekatuan hartu al dugu parte
guztiok lantegian?
Elkarrekin hitz egin al dugu, elkarri
lagundu al diogu eta elkarri
zuzenketak egin al dizkiogu, guztiok
jarduerak ongi egingo genituela
ziurtatzeko?
HB = Hobetu beharra O = Ongi OO = Oso ongi

Idazkariak honako balorazio hauek idatziko ditu:
Kargua

Hobetu beharra
daukat,
...lako

Ongi egin du,
…lako

Koordinatzailea

Idazkaria
Arduraduna
Laguntzailea

Arduradunak taldearen karpetan gordeko ditu sortutako
dokumentuak, bai eta taldearen amaierako ebaluazioa ere.

Lantegiaren berrikusketa

Interesgarria da lankidetzan aritzeko lantegi bat egitea hiruhileko bakoitzaren amaieran, lankidetzako ikaskuntza lantzeko. Nolanahi ere, ikasgelako jarduerak era horretan antolatzeak ikasleen ikaskuntzarako dituen onura guztiak
lortzeko, beharrezkoa da sarriago antolatzea ikasleak lankidetzan aritzeko egituretan.

Lantegia amaitzean, eginkizun bakoitzari dagozkion funtzioak nola bete diren berrikusiko dute ikasleek, taldearen
funtzionamendua hobetuz joateko hurrengo lantegietan.
Irakasleak, nota jartzean, lantegian egin dutena ebaluatzeaz gain, taldean nola lan egin duten ere ebaluatu beharko du.

Alde horretatik, noizbehinka dokumentu honetan aurkezten dugun lankidetzako egituraren bat aplikatzea (programatuta dauden hiru hilean behingo lantegietan eta jardueretan erabiltzeaz gain) lagungarria izan daiteke irakasleak
konfiantza hartzeko egitura horiekin, eta gero eta gehiago
erabiltzeko.
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6. Jardueraren lankidetzako egiturak
Hainbat esperientziaren bidez egiaztatu ahal izan dugunez,
jardueraren lankidetzako egiturak guztiz beharrezkoak dira,
ikasleei, besterik gabe, egin behar dutena taldean egiteko
esaten badiegu (taldean lan egiteko beharrari buruz kontzientzia harrarazi eta taldeka antolatzen lagundu ondoren
ere), ez baitute jakingo nola egin: batzuk beren ikuspegia
inposatzen saiatuko dira (gauzak haiek uste duten erara
egiten ez badira, zuzenak ez direla baderitzote); beste batzuek jardueraren emaitza koadernoan idatzi nahiko dute,
besterik gabe, jarduera egina izatea eta jarduera egiten jakitea gauza berbera izango balitz bezala.
Lankidetzako egitura bat erabiltzeak bermatu egiten du, lan
egitean elkarrekin jarduten duten taldekide guztien arteko aldi bereko eragin trukea eta berdintasunezko parte hartzea (guztiek baldintza berak izanda parte hartzeko
aukera dute, taldekide batek edo gutxik protagonismo guztia bereganatu eta jarduerak berak bakarrik egin gabe).
Lankidetzako egitura guztiak ez dira berdinak izaten, batzuk
soilak izaten dira, eta beste batzuk, berriz, konplexuak. Egitura soilak eskola saio bakarrean gauza daitezke, oso errazak baitira, bai ikasten, bai eta aplikatzen ere. Egitura konplexuenak, berriz, eskola saio bat baino gehiagotan aplikatu
behar dira —lankidetzako teknika ere esaten zaie—.

Lankidetzako egiturek, berez, ez dute edukirik. Izenak berak adierazten duen moduan, egiturak besterik ez dira, curriculumeko edozein arlotako eduki jakin batzuk lantzeko
aplikatzen diren egiturak. Lankidetzako egitura soila,
arlo jakin bateko ikaskuntza eduki bat lantzeko erabilitakoa,
iraupen txikiko ikaskuntza jarduera da: matematikako edukiak lantzeko aplikatzen baldin bada, matematikako jarduera bihurtuko da; hizkuntzako edukiak lantzeko aplikatzen
bada, berriz, hizkuntzako jarduera izango da, eta abar.
7. Lankidetzako egitura soil batzuk
Ondoren, irakasleek pixkanaka txerta ditzaketen lankidetzako egitura soil batzuk deskribatuko ditugu. Egitura horien bidez, erraza da funtsean ikasleen arteko eragin trukerik ia ez dagoen jarduera indibidualak (testuak irakurtzea,
ikastalde osoarentzako galdera irekiak, galdeketei erantzutea, jarduerak egitea, ikasitako gaia laburbiltzea...) taldeko
jarduera bihurtzea, talde txikitan (lankidetzako taldetan)
egiteko moduko jarduera bihurtzea. Eta, horrenbestez, berdintasunezko parte hartzea sustatu, eta ahalik eta gehien
baliatuko da, jarduera horiek egitean, ikasleen artean sortzen den eragin trukea.
7.1. Binaka lan egitea
Oso egitura soila da. Lau kideko taldearen barruan binaka
lan egitean datza (edo bikote batean eta hirukote batean
banatuta, taldeak bost kide baditu). Baina bikoteek ez dute
aldi berean, bakoitzak berea eginez, lan egingo, txandaka
baizik: batek diktatzen duen bitartean, besteak idatzi egingo du; batek agindua irakurtzen duen bitartean, besteak
agindutako ekintza burutuko du, eta abar. Jarduera berean,
bikotekideek zereginak trukatuko dituzte (lehen, diktatzen
ari zenak, orain, idatzi egingo du; lehen, ekintza burutzen
zuenak, orain, agindua irakurriko du, eta abar) eta bikoteak
ere aldatu egingo dira. Hala, talde beraren barruan, kide
guztiek gainerako guztiekin aritzeko aukera dute, eta guztiek parte hartzeko aukera berak dituzte.

Lau kideko taldeetan (1, 2, 3 eta 4) binakako zenbait konbinazio egin daitezke, jardueran zehar edo egitura horrekin
egiten diren hurrenez hurrengo jardueretan txandakatuz
joango direnak: 1-2 eta 3-4; 1-3 eta 2-4; 1-4 eta 2-3.

behar den edo nola erantzun behar den, bakoitzak bere
arkatza hartu, eta idatzi edo egin egingo du bere koadernoan jarduera. Une horretan ezin da hitz egin, idatzi besterik ez.

7.2. 1-2-46

Ondoren, arkatzak berriro mahai erdian jarriko dituzte, eta
berdin egingo dute hurrengo galderarekin edo jarduerarekin, baina beste taldekide baten ardurapean.

Irakasleak galdera bat egingo dio ikastalde guztiari; adibidez, eman berri dien azalpena zenbateraino ulertu duten
ikusteko galdera bat egingo die. Oinarrizko taldearen barruan, lehenik, bakoitzak (1) irakasleak egin duen galderaren erantzun zuzena zein den pentsatuko du. Bigarrenik,
binaka jarriko dira (2), erantzunak trukatu eta horiei buruz
jardungo dute, eta bi erantzunak bakarrean bilduko dituzte.
Hirugarrenik, talde osoak (4), taldeko bi bikoteek emandako erantzunak erakutsi ondoren, egin zaien galderaren
erantzun egokiena osatuko dute.
7.3. Arkatzak erdira7
Irakasleak oinarrizko taldeak dituen kide (gehienetan lau kidekoak izaten dira) adina galdera edo jarduera dituen orri
bana emango die taldeei. Ikasle bakoitzak galdera edo jarduera horietako baten ardura hartu beharko du (ozen irakurriko du, taldekide guztiek informazioa eta iritzia ematen
dutela ziurtatu behar du, eta denen artean adostutako
erantzuna guztiek dakitela eta ulertzen dutela egiaztatuko
du).
Ondoren, jardueren ordena zehaztuko da. Ikasle batek bere
galdera edo jarduera ozen irakurtzen duenean, eta guztien
artean jarduera nola egin eta erantzun zuzena zein den erabakitzen dutenean, arkatzak (taldeko guztienak) mahaiaren
erdian jarriko dituzte, argi adierazteko une horretan hitz
egiteko eta entzuteko aukera soilik dagoela eta ezin dela
idatzi. Guztiek garbi dutenean jarduera horretan zer egin
6
7

www.cooperative.learning gunetik moldatua.
Nadia Aguiar Baixaulik, C. R. A. Río Aragón, Bailo (Huesca) eta
María Jesús Tallón Medranok, CEIP Puente Sardas, Sabiñánigo
(Huesca) sortutako egitura.
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Dinamika hori 8.1 (Buru hausgarriak) eta 8.2 (Ikerketa taldeak) lankidetzako egiturekin konbina daiteke.

7.4. Folio birakaria8
Irakasleak egiteko bat emango die oinarrizko taldeei.
Adibidez: hitz zerrenda bat osatzea; ipuin bat idaztea;
gai jakin bati buruz dakitena biltzea, gaiari buruz aldez
aurretik zer dakiten jakiteko; irakurri duten testuaren edo
ikasi duten gaiaren ideia nagusia esaldi batean laburbiltzea, eta abar. Taldekideetako bat bere ekarpena folio
birakari batean idazten hasiko da, eta, ondoren, erlojuaren orratzen noranzkoan, alboko kideari pasako dio, hark
bere ekarpena idatz dezan. Eta horrela egingo dute gainerako kideek ere, taldekide guztiek egitekoaren ebazpenean parte hartu arte. Batek idazten duen bitartean,
gainerako taldekideek adi egon behar dute, ondo ari den
begiratu behar dute, eta, beharrezko iritziz gero, zuzendu egingo diote.
Ikasle bakoitzak bere zatia kolore jakin bateko arkatzez
idatz dezake (folioaren goiko aldean beren izena idazteko
erabili duten bera), eta, hala, bakoitzaren ekarpena begi hutsez ikusiko da.

8

Spencer Kaganen lanetik moldatua. www.kaganonline.com
webguneak ikastaldea lankidetzako moduan antolatzeko baliabide asko biltzen ditu.

7.5. Hitzen jokoa9
Irakasleak lantzen ari diren gaiari edo landu berri dutenari buruzko zenbait giltza hitz idatziko ditu arbelean. Oinarrizko talde bakoitzean, ikasleek esaldi bat osatu behar dute, hitz horiek erabilita, edo hitzen atzean dagoen ideia adieraziko dute.
Ondoren, ezarritako hurrenkeran, ikasle bakoitzak idatzi
duen esaldia erakutsiko du, eta besteek esaldia zuzendu,
argitu eta osatu egingo dute. Ondoren, irizpide logiko baten arabera ordenatuko dituzte, eta kideetako batek esaldiak garbian jarriko ditu.
Bi aukera daude: giltza hitzak berdinak izatea talde guztientzat edota oinarrizko talde bakoitzak giltza hitzen zerrenda
bat izatea. Talde bakoitzaren giltza hitzekin osatutako esaldiak edo ideiak, bateratu ondoren, landutako gaiaren sintesia izango dira.
8. Lankidetzako teknika batzuk
Orain, lankidetzako egitura konplexu ezagunenetako bi
deskribatuko ditugu, lankidetzako teknika ere deituak.
8.1. Buru hausgarriak10
• Ikasleak lau edo bost kideko talde heterogeneoetan banatuko ditugu.
• Ikasi beharreko materiala taldekideen kopuruaren arabera
zatituko da, taldekide bezainbeste zati egon daitezen.
Hartara, taldekide bakoitzak talde guztiek ikasi beharreko
gaiaren informazioaren zati bat jasoko du, eta ez du izango gainerako taldekideek jaso duten zatiaren berri, bere
azpigaia prestatzeko.
• Taldekide bakoitzak dagokion zatia prestatu beharko du,
irakasleak emandako informazioan edo berak aurkitutakoan oinarrituta.
9
10

Spencer Kaganen lanetik moldatua (1999).
A. Parrilla (1992), 126. or.; G. Echeita eta E. Martín (1990), 63.64. or.: A. Ovejero (1990); 169. or.; J. M. Serrano eta M. T. Calvo (1994), 37.-39. or.

• Ondoren, beste taldeetan azpigai bera ikertu duten ikaskideekin batera, adituen taldea osatuko du; talde horretan, informazioa trukatuko dute, kontzeptu nagusietan
sakonduko dute, eskemak eta kontzeptuen mapak egingo dituzte, sortutako zalantzak argituko dituzte, eta abar;
esan daiteke dagokien gaiko adituak izango direla.
• Ondoren, ikasle bakoitza dagokion taldera itzuliko da, eta
prestatu duen zatia taldekideei azaltzeaz arduratuko da.
8.2. Ikerketa taldeak (IT)11
• Azpigaiak hautatzea eta banatzea: ikasleek beren trebetasunen edo interesen araberako azpigai jakin batzuk
hautatuko dituzte, gai edo problema orokor baten barruan. Irakasleak proposatuko du normalean gai edo problema orokor hori, programazioari jarraituz.
• Taldeak egitea ikasgelan: ahalik eta heterogeneoenak
izan behar dute. 3-5 taldekidekoak izatea da egokiena.
• Azpigaia nola ikertu planifikatzea: talde bakoitzeko ikasleek eta irakasleak zer helburu jarri eta horiek lortzeko zer
prozedura erabili planifikatuko dute, eta lanak banatuko
dituzte (informazioa bilatzea, sistematizatzea, laburtzea,
eskematizatzea...).
• Plana garatzea: ikasleek deskribatutako plana garatuko
dute. Irakasleak talde bakoitzaren aurrerapenaren jarraipena egingo du, eta laguntza eskainiko die.
• Aztertzea eta laburtzea: ikasleek lortutako informazioa
ebaluatuko dute. Laburtu eta gainerako ikaskideei aurkeztuko diete.
• Lana aurkeztea: behin aurkeztutakoan, galderak egingo
dira, eta sor daitezkeen gaiei, zalantzei eta zabalkuntzei
erantzungo zaie.
• Ebaluatzea: irakasleak eta ikasleek talde lana eta aurkezpena ebaluatuko dituzte elkarrekin. Banakako ebaluazio
batekin osa daiteke.
11

G. Echeita eta E. Martin (1990), 64.-65. or. A. Ovejero (1990),
173. or.; A. Parrilla (1992), 126. or.; J. M. Serrano eta M. T. Calvo (1994), 44.-46. or.

3. mailako
edukien mapa

Edukiak

0 Berriro ere lagunekin!

Ikasturte berria abian da
Nire familia: elkarrizketa eta errespetua
6.-11. or. Lagunak eta auzokideak: laguntza eta lankidetza

1 Sentitu egiten dugu

Ikusmena eta entzumena
Dastamena, ukimena eta usaimena.

LEHEN HIRUHILEKOA

12.-23. or.

2 Izaki bizidunak gara

Gaitasunak proban

Testuren panela

Izaki bizidunez eta izaki bizigabez inguratuta
Nutrizio funtzioa
24.-37. or. Erlazio eta ugalketa funtzioak

Gai bat aurkeztuko dugu
horma irudi batean

Animalia ornodunak eta ornogabeak
Ornodunak: ugaztunak eta hegaztiak
38.-53. or. Ornodunak: narrastiak, arrainak eta anfibioak
Ornogabeak

Animalien fitxak

Nolakoak dira landareak?
Landareen elikadura
54.-67. or. Landareen ugalketa

Hosto batetik klorofila
aterako dugu

3 Animalien mundura hurbiltzen

4 Landareak ezagutzen

Jarri
praktikan

68.-69. or.

Lankidetzan ikastea: Sendabelarrei
buruzko horma irudia
70.-71. or.

BIGARREN HIRUHILEKOA

5 Lur planeta: gure laguna

Gure eguzki sistema
Lurraren eta Ilargiaren bidaiak
72.-85. or. Gure planeta marrazkitan

Eguzki eklipse bat
simulatuko dugu

Honelakoa da gure atmosfera
Gure atmosfera mugitu egiten da
86.-99. or. Klima

Klimograma bat
interpretatuko dugu

6 Atmosferak babestu egiten gaitu
7 Ura Lurrean

Urez inguraturik
Uraren bidaia
100.-113. or. Uraren garrantzia

Euri geza

8 Paisaiaz gozatzen dugu

Honelakoa da nire mundua
Menditik hondartzara
114.-127. or. Paisaia moldatzen dugu

Maketa bat egitea

Gaitasunak proban

128.-129. or.

Lankidetzan ikastea:
Eguzki sistema horma irudi batean
130.-131. or.

HIRUGARREN HIRUHILEKOA

9 Bizilekua
10 Ekin lanari!

Herrigune batean bizi gara
Hiriaren edo herriaren antolamendua
132.-145. or. Seguru gure kaleetan barrena

Planoa

Lana
Lehen sektorea
146.-159. or. Bigarren sektorea

Prozesu baten urratsak
aztertuko ditugu

11 Bidaiatzen eta komunikatzen
160.-173. or.

Hirugarren sektorea
Merkataritza
Garraioak eta komunikazioak

12 Denbora eta historia

Denboraren joana
Zer da historia?
174.-187. or. Historiako aroak

Gaitasunak proban

188.-189. or.

Lankidetzan ikastea:
Herrigune baten
maketa

190.-191. or.

Produktu baten etiketa
aztertzea

Denboraren lerroa
egitea

Mundu hobe bati
ateak zabaltzen

Ikasten ikastea/
IKTak erabiltzen

Gaitasunak
frogatzen

Toleranteak gara

Ikastearen garrantzia

Azala eguzki izpietatik
babestea

Ingurune berean bizi gara

Ikasitakoa gogoratzea

Izaki bizidun batez
arduratzea

Adi! Animaliak arriskuan

Ideia nagusiak bereiztea

Ahozko azalpen bat
prestatzea

Landareak zaintzen

Zer da Internet?

Landare bat landatzea eta
kokatzea

Taldean lan egitearen
garrantzia

Azpimarratzen ikastea

Asteburua antolatzen

Arriskuan bizitzea

Saretik bidaiatzen

Erabaki handia

Ura guztiontzat

Gai bati buruzko fitxak egitea

Ura arduraz erabiltzea

Munduaren edertasuna

Ekin bilaketari!

Ikuspegi desberdinak aintzat
hartzea eztabaida batean

Komunitatean bizi gara

Buruz ikastea

Biderik onena aukeratzea

Ardurak hartzea

Interneten informazioa bilatzea

Produktuaren ezaugarriak
kontuan hartuta
erostea

Orekarik ez munduko kontsumoan

Ikasitakoa berrikustea

Produktu baterako iragarki
egokia aukeratzea

Mundua bakean

Internetetik informazioa ateratzea

Album baterako argazkiak
aukeratzea

4. mailako
edukien mapa

Edukiak
Nire familia osatzen duten pertsonak
Eskolan elkarrekin bizi gara
6.-11. or. Arazoak konpontzen ditugu

0 Beste ikasturte bat

Nutrizio funtzioa
Digestioa eta arnasketa
12.-25. or. Zirkulazioa eta iraizketa

Datuak sailkatzea:
gorputz atalak

Erlazio funtzioa
Lokomozio aparatua
26.-39. or. Ugalketa funtzioa

Datuak barra grafiko
batean adieraztea

3 Osasuna garrantzitsua da

Osasuna eta elikagaiak
Zer jan behar dugu?
40.-53. or. Ohitura osasungarriak

Lerro grafiko bat
marraztea

4 Leku biziak

Ekosistemak
Erlazioak ekosistemetan
54.-67. or. Ekosistemak zaintzea

Elika kate konplexuak
aztertzea

1 Energia gure gorputzarentzat
LEHEN HIRUHILEKOA

Jarri
praktikan

2 Gure gorputzak funtzionatu egiten du

Gaitasunak proban

68.-69. or.

Lankidetzan ikastea:
Ekosistemei buruzko horma irudia

BIGARREN HIRUHILEKOA

70.-71. or.

5 Indarra eta energia

Indarrak
Energia
72.-85. or. Energia iturriak

Elektroiman bat sortzea

6 Argia, soinua… Ekin!

Argia
Nola jokatzen du argiak?
86.-99. or. Soinua

Newtonen diskoa
egitea

7 Aldaketa eta aurrerapena

Materia zer den eta zer aldaketa dituen
Materialak
100.-113. or. Makinak erabiltzen ditugu

Makina baten osagaiak
aztertzea

8 Ingurunea esploratzen

Harriak, mineralak eta lurzorua
Mendiak
114.-127. or. Ibaiak

Mapa fisiko bat
interpretatzea

Gaitasunak proban

128.-129. or.

Lankidetzan ikastea:
Zirkuitu elektriko erraz bat
130.-131. or.

HIRUGARREN HIRUHILEKOA

9 Euskadi ezagutzen

Euskadi
Euskadiren eta Espainiaren antolaera
132.-145. or. Lurraldearen banaketa

Mapa politiko bat
interpretatzea

Biztanleria
Biztanleria aztergai
146.-159. or. Tradizioak eta jaiegunak

Biztanleria grafiko baten
bidez aztertzea

10 Biztanleria aldatu egiten da
11 Historia ulertzea

160.-173. or.

Historiaurrearen berri jakitea
Antzinaroaren berri jakitea
Erdi Aroaren berri jakitea

12 Gaur egungo historia

Aro Modernoaren berri jakitea
Aro Garaikidearen berri jakitea
174.-187. or. Aldaketa ugari, gaur egunera arte

Gaitasunak proban

188.-189. or.

Lankidetzan ikastea:
Artista ezagun baten lanekin osatutako album bat
págs. 190.-191

Gertaerak denboraren
lerroan kokatzea

Margolan bati buruzko
iruzkina egitea

Mundu hobe bati
ateak zabaltzen

Ikasten ikastea/
IKTak erabiltzen

Gaitasunak
frogatzen

Gainerakoei laguntzea

Eskola agenda

Bizi ohiturak edo bizimodu
osasungarriak hautatzea

Gainerakoak zaintzea eta errespetatzea,
edozein adin izanda ere

Lan bat prestatzea
ordenagailuarekin

Berdinak, baina desberdinak

Munduko zaporeak

Taulak egitea

Menu egokiena hautatzea

Ekosistemak arriskuan

Zure lanerako
informazioa bilatzea Interneten

Ekosistema bat zaintzea

Hobekuntzak eta aurrerapenak

Kausak eta ondorioak lotzea

Tresna elektrikoak erabiltzea

Mundua argitzen

Zure lanerako irudiak bilatzea
Interneten

Kontsumo txikiko bonbillekin
aurreztea

Makinekin berritzea

Ahozko aurkezpen bat
prestatzea

Lan baterako material egokia
aukeratzea

Balioa eta ahalegina

Testu prozesadorean lan
bat egitea

Ibilaldi bat antolatzea

Tolerantzia

Organigrama bat egitea

Ikasgelako ordezkaria
aukeratzeko irizpideak izatea

Zenbat kultura,
hainbat ospakizun

Testu prozesadoreak erabiltzea

Ikasturte amaierako festa
antolatzea

Kultura ondarea zaintzea

Kontrol bat prestatzea

Bisita turistiko bat antolatzea

Interes handiko etorkizuna

Lan bat inprimatzea eta aurkeztea

Iraganean jendea nola
bizi zen jakitea

