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AURKEZPENA
Lehen Hezkuntzako ikasgeletan erlijio katolikoa lantzeko egin genuen proposamenarekin
jarraitzen dugu.
Esku artean duzue Jesusekin, urratsez urrats proiektua osatuko duten sei liburuetatik
hirugarrena, ikasleekin arlo hau lantzen lagunduko diguna. Jesus Jainkoaren mezua
ezagutzen eta ulertzen lagunduko dizun tresna izango da.
Egileak garen aldetik, zuen geletako haurrei Jainkoaren eta pertsonen arteko
harremanaren historia, hau da, Salbamenaren Historia, aurkezten laguntzea da gure
nahia.
Haurren errealitate sozio-erlijiosoa eta ikasgelan egunerokotasunaren bizitzatik sortzen
diren gure hezkuntza intuizioak hartu ditugu oinarri. Egileak ikasgelan dihardugu lanean,
eta hori dela eta, argi dugu zein diren lan honen hartzaile izango diren ikasleen beharrak
eta aurreikuspenak. Gure proiektuak helburu hauek betetzea nahi dugu…
• Ikasleen osoko hezkuntzan laguntzea, eta bizitza bera eta beren ahalmenak,
bizitzaren azken zentzua eta bizitzarekiko, besteekiko eta gizartearekiko erantzun
transzendentea eta pertsonala ezagutzen erakustea.
• Atalaseko eta barneko proiektua izatea, urrunen daudenak harritzeko modukoa,
mezua erraz eta argi proposatuko duena, eta bakoitzak bere egoera izanik guztiak
babestuko dituena.
• Orokortasuna helburu izatea eta ahal dela diziplina anitzekoa izatea, gaitasun
handiagoak eskuratzeko ikaskuntzak transferitzeko gai izan daitezen. Oinarrizko
gaitasunen garapena modu berezian zainduko dugu.
• Irakasleen zeregina erraztuko duen tresna izatea, ordutegi, ikasgela, eduki... arloko
mugak eta egoerak kontuan izanik. Jarraitzeko erraza den proiektua eta sortzaile
izateko aukerak eskaintzen dituena.
• Ikasleak motibatzea haiek ezagut dezaten. Horretarako, arreta berezia jarri dugu
irudietan, maketazioan eta diseinuan, unitateen narrazioan eta aurkezpenean, eta
jardueren proposamenean.
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• Ikaskuntza adierazgarriaren aldeko metodologia didaktikoa jarraituko dugu;
horrela, ikasleen egitura mentalak eta afektiboak eraldatuko dira eta irakaslea
hazkunde intelektual, transzendente eta afektiboko prozesu honetako gidaria izango
da. Lankidetzako ikaskuntza teknikak metodologia honetako zati garrantzitsua dira.
Horrelako prozesuak, ezagutzak, lagundutako hazkundeak Jainkoaren herriaren
historiarekin, hau da, Salbamenaren Historiarekin nolabaiteko paralelismoa du.
Testuinguru batean bizi den herria, esperientzia bat bizi duena, Jainkoak laguntzen diona.
Jainkoa maitatzeko, Jainko hori ezagutu behar duen herria, Jainkoak herria bera
maitatzeko eta Jainkoarengan oparotasunaren Bizitza aurkitzeko. Jainkoaren eta
gizadiaren arteko istorioa, Aliantza baten istorioa.
Lehen Hezkuntzako bigarren zikloko ikasleentzako hurbilekoa eta erakargarria izateko,
Laura eta Alex pertsonaiak aukeratu ditugu. Laura ikertzaile jantzia eta ausarta da.
Batean eta bestean topatzen dituen gaiei buruzko informazioa biltzea eta jasotzea
gustatzen zaio, eta horrekin «Lauraren koadernoa» osatzen du. Alex laguna du. Erlijioso
gazte bat da eta bere kongregazioko GKE batean egiten du lan. Laurari lagundu egiten
dio informazioa osatzen, batez ere eduki erlijiosoari buruzko informazioa. 0 unitatean
aurkeztuko dira biak eta ikasturte osoan zehar gure gidari eta bidelagun izango dira.
Biak hurbileko pertsonaiak izaten saiatzen dira,
gure errealitatekoak, eta ikasleei proposatutako
edukiei buruzko jakin mina eta gehiago
sakontzeko grina pizten saiatuko dira.
Orain proiektua esku artean duzue eta
ikasleekin proiektuaz guk diseinatzean gozatu
dugun moduan gozatzea espero dugu.
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METODOLOGIA DIDAKTIKOA
Lanaren eskema
Ikaslearen liburuak bederatzi unitate didaktiko ditu; izan ere
badakigu ikasgai honek ordutegi karga txikia duela. Hiruhileko bakoitzean hiru unitate lantzea proposatzen dizuegu.
Horrez gain, bi gehigarri egitea proposatzen dugu; bat ikasleei Biblia erabiltzen ikasteko eta bestea ikasitako oinarrizko
gaitasunak finkatzera bideratutako ariketen bidez.
Bederatzi unitateek lan eskema berbera dute, hamar orrialdetan banatuta; bakoitzak ezaugarri eta eduki jakinak ditu.
0 unitatea ere sartu dugu, Laura eta Alex ikasturtean lagun
egingo diguten pertsonaiak aurkezteko.
• Orri motibatzaile bikoitza. Lehen orrian, gaiak aurkezten dizkigun Laura ikertzailea azaltzen da irudi motibatzailean eta lelo gisa unitateko lanari ekiteko erabiliko
dugun ideia nagusia aurkezten du. Hark esaten dutenetik abiatuko gara ikasleekin elkarrizketa ezartzeko, eta
horrela, abiapuntua zein den jakingo dugu eta edukiak
lantzen hasiko gara lankidetza oinarri hartuta.
Bigarren orrian, hasierako marrazkiarekin hasitako lanarekin jarraitzen laguntzeko testua aurkituko duzue eta
ariketen proposamen bat.
• Lauraren koadernoa. Bigarren zikloko liburuen berrikuntzetako bat da. Koadernotik ateratako orriak gogorarazten dituen maketazioarekin aurkituko ditugu Laurak, batzuetan Alexen laguntzarekin, unitateko gai
nagusiari buruz jasotako oharrak, pentsamenduak,
argazkiak, datuak, mapak... Eduki berriak eskaintzen ditu
ikasleentzat modu erakargarrian.

• Bibliak dio. Eta unitateko edukiak lantzen jarraitzeko,
bibliako testuetan gaiari buruz azaltzen denera joko
dugu. Itun Zaharra edo Berria irakurri ondoren, ariketak
egingo ditugu hobeto ulertzeko. Horri hauek eta hiruhileko bakoitzaren amaierako unitate gehigarriek ikasleei
Biblian bilaketak egiten eta Bibliarekin lan egiten lagunduko die. Atal honetako elementu garrantzitsuetako bat
denboraren lerroa da; izan ere lehen zikloan landu genuen eta gertaerak eta pertsonaia erlijiosoak historian
kokatzen lagunduko digu. Bibliari buruzko gauza berriak,
bitxikeriak, liburu bereziak, egitura, eta abar ere ezagutuko ditugu.
• Ikasten. Orrialde irekia da eta hainbat alor ikasiko ditugu; gaiaren ideiaren batetik abiatuta, agerraldi artistikoak, beste erlijioetako tradizioak, helburu bera lortzeko lan egiten duten erakundeak, eta abar aurkitzen
lagunduko digute. Laburbilduz, nolabait erlijio gaiaren
hurbilekoak diren eta beti erlijioarekin bat datozen beste
eduki batzuekin aberasten lagunduko digute.
• Gogoratzen. Unitatearen azken orrialdean, ikasitakoa
finkatzeko elkarlanerako ariketa bat egingo dugu. Ondoren, unitateko ideia nagusiak biltzen dituen kontzeptuen
mapa osatuko dugu.
Agurra Laura eta Alex pertsonaien arteko komunikazio
bat izango da. Horren bidez, unitatean landutakoari
buruzko bitxikeria edo hausnarketaren bat ere ikusiko
dugu.

• Aurkikuntzetan. Bi orri horietan sistematikoki dago jasota arlo bakoitzeko curriculum edukia. Edukiak azalpen
bidez daude aurkeztuta eta hobeto ulertzeko eta ikasitakoa sakontzeko deiak, bitxikeriak eta irudiak dituzte.
Aurreko orriekin eta ondorengoekin ere lotuta daude;
unitatearen gainerako zatiei zentzua ematen dieten erdigunea osatzen dute.
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Lankidetzako ikaskuntza
Lankidetzako ikaskuntza teknikak metodologia honetako
zati garrantzitsua dira. Lankidetzako ikaskuntza irakaskuntza-ikaskuntza prozesuari aurre egiteko beste modu bat da.
Talde txikietan elementu didaktikoak erabiltzean oinarritzen
da; ikasleek elkarrekin lan egiten dute beren eta besteen
ikaskuntzari ahalik eta probetxurik handiena ateratzeko
(Johnson & Johnson, 2000). Ikaskuntzak irakaslearen laguntza behar du; hark zuzenduko baitu prozesua, gainbegiratuz. Lehiakorra ez den ikaskuntza kontzeptua da; gainera,
ez dago banakoan guztiz oinarrituta. Beste tresna bat izango balitz bezala hartzen da eta ikasleek taldean lan egiteko,
gelakideekin solidaritatea lantzeko eta ikaskuntzari buruzko
erantzukizun handiagoa izateko ohiturak hartzea du helburu.
Gure proiektuaren garapenean, lankidetzako ikaskuntzari
eman nahi izan diogu garrantzia, eta horretarako, baliabideak, jarduerak, materialak... ipini ditugu. Beraz, irakasleak,
unitate bakoitzean, ikasleekin horrela lan egiteko proposamenak izango ditu.
Proiektu osoaren planteamenduak helburu hauek lortu nahi
ditu:
• Ikasgelan harreman positiboak sustatzea, ikasleei horiek
onar ditzaten eta gelako edozein kiderekin lan egin dezaten sustatuz, eta bide batez, gelako giroa hobetuz.
• Ikaskuntza prozesuan ikasleak autonomoak izan daitezen lortzea, beharrezko informazioa lortzen, izan ditzaketen zalantzak argitzen eta azken lana taldetan
adosten irakatsiz, betiere, irakaslearen laguntzarekin eta
ikuskapenarekin.
• Ikasgelan, behar desberdinak dituzten ikasleen aniztasunari arreta eskaintzea.
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Egun ikastetxeetan aurre egin beharreko erronken aurrean,
modu kreatiboagoan erantzuna emateko beharra ikusi
dugu; hori dela eta, irakasteko eta ikasteko beste modu batzuk bilatu nahi izan ditugu hezteko helburuarekin eta
hezitzaileek izan ditzaketen arazo handiak saiheste aldera:
indarkeria, eskola porrota, motibazio falta...
Horretarako, irakaslearen lana garrantzitsua da, ikasleen
ikaskuntzaren bitartekaria izango baita eta prozesuan zehar
lagunduko die. Jarraipena egitea da irakasleen lana, hiru lan
hauek oinarri hartuta: beharrezko materiala prestatzea, taldeak osatzea, arazoak adierazten laguntzea, ikasleek zer
landu nahi dugun badakitela egiaztatzea, ideia trukaketa
sustatzea, taldeei lanari buruzko balorazio eta ebaluazio
irizpideen ekarpena egitea, eta abar.
Ahalegin handia eskatzen duen ikaskuntza dela dirudien
arren, ikasleengan onurak eragiten ditu, eta beste ikaskuntza mota batzuk erabiliz, onura horiek lortzea zaila litzateke. Hona hemen horien artean esanguratsuenak:
• Elkarrekintzarekin, arazoen ebazpenekin, eta jokaeren
eta balioen lorpenekin lotutako gaitasunak erdiesteko
emaitza bikainak lortzen ditu.
• Lanarekiko motibazioa pizten du, eta inplikazio eta iniziatiba jarrerak sustatzen ditu, baita pentsamendu kritikoaren garapena ere.
• Egiten den horren, egiteko moduaren eta egiteko arrazoiaren ulermen maila hobetzen da.
• Lanaren bolumenak eta lanaren kalitateak hobera egiten
du, baita edukien menderatze mailak ere.
• Gizarte gaitasunak eskuratzea ahalbidetzen du.
• Norbere buruarekiko estimu handiagoa izatea eskaintzen
du.
• Ikaskuntza zailtasunak dituzten ikasleak hobeto txertatzea ahalbidetzen du.
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ERLIJIO GARAPENA ETAPA
HONETAKO HAURRETAN
Ezaugarri orokorrak
Erabilitako ikaskuntzak eta metodologia gure ikasleen beharretara egokitzeko, etapa honetako haurrak jainkotiartasunari eta Jainkoari buruz duten irudiari dagokionez nolakoak diren jakitea beharrezkoa da.
Haurraren erlijio garapena balio garrantzitsua da osoko hazkundearen baitan; beraz, gainerako dimentsio guztiak garatuz bultzatu eta landu behar da. Kristau izateak pertsona
izatea ere esan nahi du; hau da, munduan egoteko eta izateko modu jakina da.
Adin hauetako haurrak heltze eta garatze prozesuan daude, eta prozesu hori bere inguruko errealitateek baldintzatzen dute: familiak, eskolak, lagunek... Bestalde, ez dugu
ahaztu behar alor psikologikoek eta soziologikoek ere haurren jainkotiartasunean eragingo dutela.
Garrantzitsua da zazpi eta hamar urte arteko haurren
jainkotiartasunaren ezaugarri batzuk adieraztea, ondoren
hobeto lan egiteko:
• Familia, oraindik oso garrantzitsua den arren, sei eta zazpi urterekin dagoeneko ez da jainkotiartasunaren erreferente bakarra, eta eskola eta katekesirako bideak zabaldu dira.
• Ia-ia zortzi urtera arte Jainkoaren ikuspegi antropomorfikoa eta Unibertsoaren ikuspegi artifizialista ematen da.
Antropomorfismoa sinplea eta materiala da: Jainkoak bizarra du, gizakien formak ditu, Jesusengandik ez da bereizten, gurutzean eta sehaskan dago...
• Zazpi urtetik hasita hamar edo hamaika urtera arte, atribuzioen etapan sartzen gara. Jainkoaren ezaugarriak
ulertzea prozesu mantsoa izateaz gain, mailaz maila egiten da. Ideia antropomorfikoak Jainkoa izaki espiritual
gisa hartzea zailtzen du, ahalguztiduntasunak eta orojakintzak, aldiz, munduarekiko ikuspegi magikoa eskain-

tzen dute. Ezaugarrien bidez Jainkoarengana iristeko,
haurrek familiaren, eskolaren eta katekesiaren ideiak eta
eraginak jasotzen dituzte.
• Objektibotasunaren maila berriari esker, irudi antropomorfikoa pixkanaka hautsi egiten dute eta Jainkoaren
irudiari osagai espiritualak esleitzen dizkiote.
• Ziklo honetan, Lehen Hezkuntza osoan bezala, umeak
ikasteko, bitxikeriak, anekdotak eta istorioak jakiteko gogoz egoten dira. Une ona da datu historikoak eta datu
arrazionalak eskaintzeko.
• Pixkanaka, Jainkoa Jesusengandik bereizten dute eta Jesus irudituko zaie hurbilekoena eta ukigarriena; jokabideari dagokionez, jarraitu beharreko eredua da.
• Otoitzak eta erlijio esperientziak Jainko justu, familia giroko baten irudia biziarazten dute; gure erreguak entzuten eta gertatzen zaigunari adi dagoen Jainko batenak,
alegia. Eskaerak egiteko eta eskerrak emateko otoitzak
zintzoak dira eta, era berean, motibatzaileak.
• Ospakizunetan garrantzitsua da motibazioa, ospatu behar denarekiko jarrera zaintzea arrazoizko azalpen bat
emanez eta sinboloak adierazpen eta partaidetza modu
gisa aurkeztea. Abestiek, errezitatutako edo irakurritako
otoitzek eta Bibliako narrazioek umeentzako eta bideratzaileentzako gertuko elementuak izaten jarraitzen dute.
• Familiak eta hezkuntzak ematen duen prestakuntzari esker, adin honetako umeek fedeari buruzko lehen sintesia
osatuko dute.
• Ez da ahaztu behar ziklo honetan ume gehienek lehen
jaunartzea egiten dutela. Gizarteratze erlijiosoaren une
garrantzitsu bat da eta familiaren jarrerak zeregin garrantzitsua du.
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Ikasgelako Biblia edo Biblia egokitua
Jainkotiartasun kristaua ezin da oinarri duen liburu sakratutik
bereizi, Bibliatik, alegia. Lehen esanda bezala, proiektu honetan ardatz hori landu nahi dugu.
Ziur gaude alor garrantzitsua dela, eta ikasleengana hurbiltzeko eta era berean ikasleek beregana dezaten, ikasgelako
Biblia edo ikasturte osoan egokitutako Biblia eraikitzea
izango dela onena iruditzen zaigu, lehen zikloan egin genuen bezala, alegia. Guztion artean aukeratutako istorio
garrantzitsuenak edo erakargarrienak txertatuko ditugu Biblian. Unitateetan azaltzen diren guztiak eta ariketei dagozkienak lantzeko aukera dago, baita ikasleek aukeratutako
beste batzuk ere.

Unitate guztietan aurkituko duzue Bibliari buruzko alderdi
jakinen baten berri ematen duen lauki bat. Eta hiruhileko
bakoitzaren amaieran bi orri daude Bibliako liburuei buruz
ikasteko, Biblian bilaketak egiteko eta liburu sakratu honi
eta beste batzuei buruzko hainbat bitxikeria jakiteko.
Ikasten ari garen elementu horiek guztiak ere «Ikasgelako
Biblian» txerta daitezke, aurkibide bat egin, narrazioak liburuka antolatu, kapituluen zenbakia idatzi eta kontakizunari edo liburuari buruzko bitxikeriak idatzi, besteak beste.

Gure metodologia propioa sor dezakegu. Esate baterako:
• Pasarte bakoitza ikasle talde batek idatzi eta ilustratuko
du.
• Gela guztiaren artean pentsatzeko
moduan egin dezakegu (esate baterako, lerro bat bakoitzak).
• Ikasleak haien Biblia propioa egitera
anima daitezke, batez ere etxean
egiteko lan gisa.
• Irakasleek ere modurik onena aukera
dezakezue zuen ikasle taldearen
ezaugarri zehatzen arabera.
Zuen esku utziko dugu nola egin. Taldeak
gehien sentituko dituen Bibliako pasarteak
aukeratzea eta pixkanaka-pixkanaka gure
«Ikasgelako Biblia» osatzea da helburua.
Horrez gain, argi izan behar dugu lankidetzako lana dela guztiz, bai metodologiari dagokionez, bai emaitzari dagokionez.
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INGELESA SUSTATZEKO
PROPOSAMENA
Gaur egun, gure ikasgeletan ingelesa txertatzeko beharra
errealitate bihurtu da. Ikastetxea hezkuntza eleanitzerako
prest egon dadin eskatzen dute gizarteak eta erakundeek,
eta testuliburuak eta materien planteamendua behar horietara ari dira egokitzen.
Ildo horretatik, gure proposamenak ingelesa sustatzeko
proiektu batekin elkarlanean aritu nahi du, ikastetxeko
irakaskuntzan kultura eleanitza sortzen lagun dezan. Gainera, ikasleei ingeleseko maila nabarmen hobetzen lagundu nahi die.
Helburua ez da proposamen handinahia gauzatzea eta
geurea dugun Erlijioaren arloari garrantzia kentzea; modu
edo maila desberdinetan plantea daitekeen gonbidapena
da, gure egoeren eta beharren arabera, hain zuzen.
Hona hemen ziklo bakoitzean lana antolatzeko modua:
• Lehen zikloan, hiztegia zabaltzen arituko gara. 1. mailan,
unitate bakoitzean hiru hitz berri agertuko dira, eta 2.
mailan, bost. Horrela, Lehen Hezkuntzako 1. eta 2.
zikloan Yasah proiektuarekin lan egin duten ikasleek hirurogeita hamar hitz berrirekin osatuko dute hiztegia.

• Zazpigarren orriko narrazio biblikoan beti azalduko da
esaldi bat.
• Hitzak izenak izan daitezen ahaleginduko gara, eta
ahal den neurrian, alorrarekin zerikusia duen hiztegia
erabiliko dugu. Hemen ere esaldi errazenak hautatuko
ditugu.
• Hitzak eta esaldia lehenik beti euskaraz agertuko dira,
ikonoa dutela, eta atzetik, barra batez bereiaurretik
zita eta beste kolore batez, ingelesez.
• Hiztegia modu errazean lantzeko, agertzen diren hitzekin txartelak egitea eta ikasgelan ikusteko moduko
leku batean gorde edo jartzea gomendatzen dizuegu,
txartelei buruzko aipamena egiteko. Ikasleen laguntzarekin irudizta daitezke; horrela, errazagoa izango
da beren hiztegian finkatzea.
• Ingeleseko irakaslearekin hainbat diziplina kontuan
hartuta lan egitea eta hitz eta esaldi horiek ingeleseko
irakasgaiaren dinamikan txertatuta erabiltzea da beste
proposamen bat.

• Bigarren ziklo honetan ingelesez azalduko dira hiztegiko
bost hitz eta, unitate bakoitzean, esaldi erraz bat ere bai.
Hau da 3. mailarako proposamen zehatza:
• Unitateko bost hitz egongo dira, gehienak berriak, eta
bakoitza beti sekzio edo atal berean. 3. mailako liburuan sekzio finko hauetan agertuko dira hitzak:
– Unitateko sarrera testuan, bigarren orrian.
– Lauraren Koadernoan, laugarren orrian.
– Bosgarren orriaren sarrera paragrafoan.
– Zortzigarren orriko narrazioaren laburpenean.
– Bederatzigarren orriaren sarrera paragrafoan.
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3. mailan, hitz eta esaldi hauek ageri dira ingelesez:

4. mailan, hauek ageri dira:

– 1. unitatea: nature (natura), saint (santua), Creation (Kreazioa), The man and the woman were happy (Gizona eta
emakumea zoriontsu ziren), sin (bekatua), associations
(elkarteak).

– 1. unitatea: population (herritarrak), blessing (bedeinkazioa), Antiquity (Antzina), Quickly, make some bread
(Azkar, egin ogi pixka bat), Muslims (musulmanak), symbol (sinboloa).

– 2. unitatea: news (albisteak), age (adina), Salvation (Salbamena), Don’t worry (Ez kezkatu), loyal (leial), pyramids
(piramideak).

– 2. unitatea: danger (arriskua), rainbow (ostadarra), holy
(sakratua), God saves him (Jainkoak salbatu egin zuen),
tenderness (samurtasuna), prophets (profetak).

– 3. unitatea: generous (eskuzabal), message (mezua), promise (promesa), God sends us his Son (Jainkoak Semea
bidali zigun), never (inoiz), cave (gruta).

– 3. unitatea: food (elikagaiak), Christmas carols (Gabon
kantak), birth (jaiotza), Don’t be afraid (Ez beldurtu),
special (berezia), celebration (ospakizuna).

– 4. unitatea: people (jendea), gospels (ebanjelioak), humanity (gizateria), Love your neighbour (Maita ezazue lagun
hurkoa), heart (bihotza), nothing (ezer).

– 4. unitatea: monastery (monasterioa), evil (gaizkia),
selfishness (egoismoa), Jesus climbed the mountain and
sat down with his disciples (Jesus mendira igo eta han
eseri zen ikasleekin), miracle (miraria), painters (pintoreak).

– 5. unitatea: problema (arazoa), interesting (interesgarria),
luck (zortea), Zaqueo climbed down very quickly (Zakeo
segituan jaitsi zen), happy (pozik), peace (bakea).
– 6. unitatea: holidays (oporrak), calendar (egutegia), commandment (agindua), Jesus celebrates Easter with his
friends (Jesusek lagunekin ospatzen du Pazkoa), Eucharist (Eukaristia), Holy Week (Aste Santua).
– 7. unitatea: mountain (mendia), Pope (aita santua),
Church (Eliza), The early Christians led simple, happy lives
(Lehen kristauak pozik eta xume bizi ziren), words (hitzak), history (historia).

– 5. unitatea: threat (mehatxua), Lord’s Prayer (Gure Aita),
forgive (barkatu), Be patient with me (Izan pazientzia nirekin), free (doakoa), gesture (keinua).
– 6. unitatea: statues (estatuak), spring (udaberria), example (adibidea), Jesus has risen (Jesus berpiztu egin da),
fear (beldurra), Holy Ghost (Espiritu Santua).
– 7. unitatea: head (burua), Peter (Petri), Be happy! (Egon
pozik!), hope (itxaropena), place (tokia).

– 8. unitatea: help (laguntza), rosary (arrosarioa), community (komunitatea), God is great (Jainkoa handia da), prayer (otoitza), sea (itsasoa).

– 8. unitatea: song (abestia), custom (ohitura), role model
(eredua), They have no wine left (Ardoa amaitu egin
zaie), important (garrantzitsua), pilgrimage (erromesaldia).

– 9. unitatea: group (taldea), sacraments (sakramentuak),
moments (uneak), Jesus has dinner with his disciples (Jesusek ikasleekin afaldu zuen), energy (energia), feelings
(sentimenduak).

– 9. unitatea: projects (proiektuak), mission (misioa), society
(gizartea), You are the light of the world (Zuek zarete
mundu honetako argitasuna), salt (gatza), pray (otoitz
egin).
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Material para

el alumno

9 7 88 48 3 9 45 99 5

ERLIJIO
KATOLIKOA

Irudi motibatzailea. Irudi baten bidez, unitateko edukiak aurkeztuko dira. Laurak lelo gisa aurkeztuko du unitateko lanari
ekiteko erabi1
liko dugun ideia
nagusia. Ariketa
eta abestien hitzak ere sartzen
dira.
Jainkoaren
irudira sortuak

Ikusiko zenituen telebistan naturari/nature kalte
handia egiten dioten gertaerak, pertsonek eragindakoak.
Askotan deskuidatuta, edo gehiegikeriaz egindakoak.
Etorriko zaizkizu burura irudiak: sute handiak,
animalia askori kalte egiten dieten marea beltzak
hondartzetan…
Zorionez, jende askok, borondatez, denbora
eta lana eskaintzen du arazoak konpontzen
dituztenei laguntzeko. Jende askok badaki
natura guztion ondarea dela eta zaindu
egin behar dugula.

1 Idatzi koadernoan
naturari kalte egin
dion gertaeraren bat.

2 Entzun, eta abestu unitateko abestia.

88 48 3 9 45 98
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Bibliak dio. Bi orri dira eta bertan daude kontakizun bibliko ilustratu bat, kontakizuna kokatzeko denboraren
lerro bat, Bibliari buruzko
atal bat (egitura, bitxikeriak...) eta
ariketak.
Bibliak dio

Adamen eta Ebaren istorioa

Jainkoak mundua osatu zuenean, dena bizitzaz gainezka zegoen, landarez, argiz, urez, eta abarrez beteta. Hala ere, garran-

tzi handiko zerbait falta zen oraindik: gizona eta emakumea.
Gizonari Adam jarri zion izena; eta emakumeari, Eba; eta Eden
izeneko lorategi miragarri batean jarri zituen.

Jainkoak esan zien han zegoen guztia zaintzeko eta gozatzeko,
baina baratzeko zuhaitz berezi baten fruitutik jatea debekatu
zien. Ongiaren eta gaizkiaren zuhaitza zen hura.

Gizona eta emakumea zoriontsu ziren/The man and the wo-

man were happy
happy, baina egun batean, lorategiko animalietako
batek, sugeak, maltzurkeria osoz, emakumeari esan zion: «Hortaz, Jainkoak ez dizue baratzeko zuhaitzetatik jaten uzten?».
Ebak erantzun zion zuhaitz guztietatik jan zezaketela, batetik
izan ezik.

Jesus

Kreazioa

Historiaurrea

San Frantzisko Asiskoa

Adamen eta Ebaren istorioak kontatzen du nola gizakiek ez
zuten jakin Jainkoaren konfiantzari eta maitasunari
erantzuten; eta, horregatik, Jainkoagandik urrundu egin behar izan zuten. Horri jatorrizko

bekatu/sin esaten diogu, orduan urrundu baiki-

nen gizakiok lehen aldiz maitasunetik.
Jainkoa gure bizitzatik urruntzen dugunean
galdu egiten dugu zoriona.

Sugeak Eba engainatu zuen, hortatik probatuz gero ez zitzaiela
ezer gertatuko esanda, eta emakumeak jan egin zuen zuhaitzeko
fruitua; ondoren, Ebak Adami eskaini eta hark ere jan egin zuen.

Zer egin zuten konturatu zirenean, ezkutatu egin ziren, erabat

beldurtuta. Jainkoak galdetu zien ea zergatik zeuden ezkutatuta
eta konturatu zen ongiaren eta gaizkiaren zuhaitzetik jan zutela.
Orduan, erabat triste eta haserre, sugea madarikatu zuen eta gizona eta emakumea zigortu egin zituen: bota egin zituen
lorategitik.

Gogoratu Biblian ikasteko eta gozatzeko istorio pila bat
ditugula. Biblia liburu bat da, barruan beste liburu asko
dituena. Jainkoa nolakoa den eta pertsonekin nolako
harremanak dituen erakusten dute istorio horiek.
Aurtengo ikasturtean, Bibliari buruzko gauza
interesgarri asko ikasiko ditugu. Erantzungo al zenieke
galdera hauei?
• Zer esan nahi du Biblia hitzak?
• Zer bi zati nagusi ditu?

3 Osatu esaldi hauek koadernoan:

1 Idatzi koadernoan irakurri dugun
kontakizunari buruzko esaldi bat.

Naturari

2 Azaldu koadernoan honako
pertsonaia bakoitzak zer egiten duen
kontakizunean:

laguntzen diogu,
gure zaintza
behar baitu.

• Jainkoa

• Adam

• Eba

• Sugea

• Jaunak …… eta ……. sortu zituen
maitasunagatik.
• …….-k Eba engainatu zuen, eta Jaunak
debekatutako …….-eko fruitua jan zuen.
• …….. haserretu egin zen eta Adam eta
Eba bota egin zituen …….tik.
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Lauraren koadernoa. Laurak unitateko gai nagusiari
buruz jasotako
oharrak, pentsamenduak,
argazkiak, ilustrazioak, mapak, eta abar
aurkituko ditugu bi orri
hauetan.

Ikasten. Orrialde honetan hainbat
gai lantzen dira: arte lanak, beste
erlijio batzuk, ekologia... gutxi gorabehera erlijioaren hurbilekoak
diren edukien berri izateko eta
aberasteko balioko du, baina erlijioarekin bat etorriz, betiere.

Aurkikuntzetan. Arloaren curriculum edukia jasotzen
duten bi orri. Hainbat jarduera ditu; horietan, ideia nagusiak lantzen
dira eta kristauentzat unitate honek zer
nolako garrantzia duen jakiteko aukera
ematen du.

Gogoratzen. Ikasitakoa finkatzeko
lankidetzarako ariketa bat eta
kontzeptuen mapa bat biltzen dituen amaierako orrialdea. Lauraren
eta Alexen arteko agurrak unitatean landutakoari buruzko bitxikeria edo hausnarketaren bat aipatzeko balioko du.

Jesusen bizitzak Jainkoaren maitasuna erakusten digu

Jesusen bizitza publikoa

Betleemen jaio zen Jesus, eta Nazareten bizi izan zen gurasoekin, Mariarekin eta Josefekin. Heldu izatera iritsitakoan,
Joan Bataiatzaileak bataiatu zuen Jordan ibaian. Jesusen bizitza
publikoa esaten diogu bataiatu zutenetik hil eta berpiztu zen arteko garaiari. Bizitza publikoan, Jesusek ongia egin zuen, pertsonekin konprometitu zen eta Jaunaren erreinuaren berri
eman zuen pertsonak zoriontsu izateko, salbatzeko eta
Jainkoaren seme-alaba gisa jokatzeko.

Jesusek Jainkoaren Erreinua erakusten digu

Jesusek hitzen, keinuen, mirarien... bidez irakasten digu. Pertsonei Jainkoaren Erreinua nolakoa den erakusteko eta bertako partaide izatera gonbidatzeko egiten du guztia. Jainkoaren Erreinua
Jainkoaren maitasuna nagusi den bizitza da. Garrantzitsuena da
guztiok anai-arrebak eta maite gaituen Aita baten seme-alabak
garela, guztiok berdinak garela eta horrela tratatu behar dugula
elkar. Jesusek iragarri zuen behartsuak, munduan baztertuak eta
ahaztuak daudenak eta sufritzen dutenak Jainkoaren seme-alabak eta gure anai-arrebak direla. Jaunaren Erreinua errealitate
izateko moduan bizitzen irakasten digu Jesusek.

Salbazioa betiko zoriontsu
bizitzea da, Jainkoaren
maitasunez beteta bizitzea.
Jesusek zoriontsu izaten
galerazten digun horretatik
libratzen gaitu: egoismoa,
tristura, inbidia… Hebreeraz,
salbamenari yasah esaten zaio.

Ebanjelioetan, Jainkoa ezagut dezagun, Jesusek esandako eta irakatsitako hitz esanguratsu
batzuk daude:
Erreinuaren parabolak Jesusek Jainkoaren
Erreinua azaltzeko kontatutako istorio multzo
bat dira. Ezagunenetakoak mendian ezkutatu-

tako altxorraren parabola edo mostaza alearena. Hemen irakur ditzakezu: Mateo 13,44 eta
Mateo 13,31.

Zoriontasunak dira Jesusek esan zituen hitz garrantzitsuenetakoak eta zoriontasuna lortzeko bidea erakusten dute. Bedera-

tzi dira, eta Jainkoak gu nola bizitzea nahi duen erakusten die
kristauei. Egia eta ondo eginiko gauzak maitatzen eta gaizkia
alde batera uzten irakasten dute.

Zorioneko esatea zoriontsu
esatearen berdina da. Kristauentzat,
zorioneko izatea Jainkoaren ondoan
egotea da, haren maitasunaz
gozatzea.

Gure Aita da Jesusek Jaunari zuzentzeko erakutsi zigun otoitza.
Horrela, Jainkoari Aita esaten diogu eta konfiantzaz eskatzen
diogu Jainkoaren Erreinua egia bihur dadila, elika gaitzala,
barka gaitzala eta gaizkitik libra gaitzala.

1 Erantzun galdera hauei koadernoan:
• Zer da Jesusen bizitza publikoa?
• Zer da Jainkoaren Erreinua?

2 Esan honako esaldiak zuzenak ala
okerrak diren, azaldu zergatik, eta
adierazi zer esan nahi duten.

Ikasten

Elkarte ekologistak
Badira natura eta ingurumena zaintzeaz asko kezkatzen diren
pertsonak. Beraien biziaren zati handi bat eskaintzen diote
natura babesteari eta natura kaltetzen duten mehatxuen
aurkako borrokari. Pertsona horietako asko bildu egiten dira
eta elkarteak/associations sortzen dituzte eraginkortasun
handiagoz eta modu koordinatuan lan egiteko. Horietako batzuk mundu osoan oso garrantzitsuak izatera iritsi dira, eta
ziur gaude baduzula haien berri.
Greenpeace
Ingurumena eta bakea babestea eta defendatzea da elkartearen helburua.
Gure planetako hainbat tokitan egiten
du lan; naturaren kontrako erasoak
gertatzen diren tokietan, alegia. Greenpeacek klima aldaketa gerarazteko,
bioaniztasuna babesteko, energia nuklearraren eta armen
erabilera geldiarazteko eta bakea sustatzeko kanpainak
egiten ditu.

WWF - Adena
Planeta bizi baten alde eta Lurreko ingurumenaren narriadura geldiarazteko eta gizakia naturarekin harmonian
biziko den etorkizuna eraikitzeko egiten du lan:
• Munduko aniztasun biologikoa
zainduz.
• Baliabide natural berriztagarriak
modu iraunkorrean erabiltzen direla
ziurtatuz.

1 Ikertu, eta idatzi
koadernoan
ezagutzen duzun
edo zure inguruan
lan egiten duen
elkarte ekologistaren
bati buruzko
informazioa.

16

Horrela hitz egiten digu Jesusek

Ba al zenekien...?

15

• Kutsadura eta kontsumo neurrigabea murriztea sustatuz.

Aurkikuntzetan

Jesus Israelgo herriak espero zuen salbatzailea da, baina haren
jaiotza
gizateria/humanity osoarentzako da Berri Ona.
Jainkoak pertsona guztiekin betirako eginiko behin betiko Ituna da. Jesusen bizitzaren bidez jakin dezakegu Jainkoa nolakoa
den eta seme-alaba moduan maite gaituela. Jesusek berak esan
zuen: «Ni ikusten nauenak Aita ikusten du» (Joan 14,9).

Gu

Erdi Aroa

Jesus da Jauna kristau
ikasbidearen 13. eta 14. aleetan
Jesusek Berri Ona, hau da,
Ebanjelioa, nola iragarri zuen
eta Jainkoaren Erreinua
ekartzen digula azaltzen da.

3 Kopiatu esaldi hauek koadernoan, eta
idatzi ondoan parabola, zoriontasuna
edo Gure Aita diren.
• Emaguzu gaur egun honetako ogia
• Ezkutatutako altxorra

Gogoratzen

1

Begiratu Adam eta Eba izeneko pinturari, Lucas Cranach
Zaharrarena. Talde bakoitzak etxean, familian, egin behar du
ikerketa, galdera hauetako bat erantzuteko:
• Zer dakizue lanaren egileari buruz?
• Zer teknika erabili du?
• Zer garaitan margotu zuen?
• Bilatu Adam eta Eba Paradisuan erakusten dituzten beste arte
lan batzuk.
Ikerketaren emaitzak bateratu ondoren, saiatu, guztien
artean, artelana horma irudi batean kopiatzen. Talde
bakoitzak zati bat egingo du.

2 Kopiatu koadernoan unitateko kontzeptuen mapa, eta
osatu hitz hauekin: irudi, maitasuna, gurekin, mundua,
pertsonak, salbamen.
Jainkoak
....................gatik

bere .................ra

sortu zuen

sortu zituen

agindu zuen

......................

......................

beti ......... egoteko.

.........erako plan bat

Kaixo, Alex. Zenbat eta gehiago
bidaiatu, orduan eta ederragoa
iruditzen zait mundua eta gero eta
toki zoragarriagoak aurkitzen ditut.

Halaxe da, baina kezkagarria
iruditzen zait askotan daukaguna

Eskerrak antolatzen den jendea
badagoen eta hori ekidin behar
dugula gogorarazten diguten.

zaintzen ez duen jendea ikustea,
eta, horrela, toki asko eta natura
bera hondatzen ari gara.

Lagundu egin beharko diegu...

17

• Barkatu gure zorrak

• Jesus Israelgo herriarentzako bakarrik da
Berri Ona.

• Zoriontsuak bakearen alde lan egiten
dutenak

• Jesusek esan zuen: «Ni ikusten nauenak
Aita ikusten du».

• Mostaza alea

• Ez gu tentaldira eraman

• Pertsona guztiak Jainkoaren Erreinuaren
parte izatera deituak daude.

48

49

12 Proposamen didaktikoa
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Biblian gauzak nola bilatu ikasiko dugu
Kaixo, neska-mutilok: Laurak eskatu dit Biblia

Tira, nik uste has

erabiltzeko behar-beharrezkoa den gauza bat

gaitezkeela...

zuei erakusteko: testuak bilatzen eta aipatzen
ikastea. Zaila dirudi, baina zuek nagusiak zarete
eta segituan ulertuko duzue. Prest?

Hiruhileko bakoitzaren amaieran

Begiratu arretaz aipu honi: Mt 4,12
Mt
Bibliari buruz dakizkizuen gauza batzuk erre

Mateoren
ebanjelioaren
liburuaren laburdura
da hau.

pasatuko ditugu. Bibliak bi zati handi ditu: Itun
Zaharra eta Itun Berria, baina hainbat liburuz
osatuta dago; 73 liburu dira guztira. Horregatik
esaten dugu Biblia liburutegi handi baten an
tzekoa dela, barruan hainbat pertsonak idatzi
idatzi

Hiruhileko bakoitzaren amaieran, bi orriko aparteko unitate
bat dago Bibliari eta beste liburu sakratu batzuei buruz.

12

Komaren ondorengo
zenbakia txatalarena
da.

Bibliari buruz gehiago ikasiko dugu

tako oso liburu ezberdinak dituelako.
Eroso erabiltzeko, liburu bakoitza kapitulukapitulu
tan zatitu zen: 1, 2, 3..., nobela batean bezala.

Kaixo berriro! Bibliari buruzko gauzak kontatzen
jarraituko dut.

Eta kapitulu bakoitza, era berean, txataletan
dago zatituta. Txatalak esaldi laburrak dira eta
bakoitzak zenbaki bat du. Begiratu argazkiari.

Nik ere Bibliari buruzko
gauzak kontatuko dizkizuet.

Laurari laguntza eskatu diot zuei liburu unibertsal
eta kristauentzako hain garrantzitsua den honi
buruzko gauza interesgarri batzuk kontatzeko.

Kontuan izan behar da, liburu baten aipamena egitean, ez dela
liburuaren izen osoa idazten, laburdura baizik. Esate baterako:

Biblia eta hark biltzen dituen
datuak aztertzea oso garran
tzitsua da. Bibliaren arkeo-

Joanen ebanjelioa Jn da eta Irteeraren liburua, Ir.

Lehen hiruhilekoa: Biblian gauzak nola bilatu ikasiko
dugu. Ikasleek Biblian aipuak bilatzen ikasteko azalpen
eta adibideekin eta ikasitakoa praktikatzeko ariketekin.

1 Bilatu Biblian liburu hauen laburdurak, eta idatzi
koadernoan:
• Markoren ebanjelioa
• Hasiera
• Isaias
• 1 Erregeak
• Salmoak

Badakizue Biblia hitzaren esanahia «liburu multzoa» dela, baina
izena nondik datorkion kontatuko dizuet. Grezieraz, papiroak

logia Biblian adierazitako
tokiak aztertzen dituen ar

edo liburuak izendatzeko biblion hitza erabiltzen zuten. Izena Bi
blon izeneko hiri batetik datorrela uste da. Papiroen merkatua

keologiako alor bat da.

gatik oso ezaguna zen hiri hura.

• Apostoluen eginak
• Paulok erromatarrei
idatzitako gutuna
• Apokalipsia
• Lukasen ebanjelioa

Beste liburu sakratu batzuei
buruzko gauzak ikasiko ditugu

38

Kaixo! Beste erlijio batzuei

Kaixo denoi, zer moduz doa ikasturtea? Ziur gauza

buruzko gauzak kontatuko

interesgarri asko ikasten ari zaretela. Laurak

dizkizuet.

kontatzen dit noizean behin zer ari zareten
Bibliako istorioak milioika pertsonarentzat dira oso garrantzi

ikasten. Laurari asko gustatzen zaio ikertutakoa

tsuak. Erdi Aroan, istorio horietako batzuk antzeztu egiten zi

besteekin partekatzea; zorte handia da hori!

tuzten jende guztiak ezagutzeko. Zineman ere egin izan dituzte
bibliaren inguruko
eta Nazareteko Jesus

Tradizio hebrearraren arabera,
Israelgo herritarrek
basamortuan, Agindutako
Lurrera bidean, igaro zuten
garaian, Jainkoak Moisesi Tora
errebelatu zion Sinai mendian,
eta hantxe idatzi zuen.

zaio. Hiru zati ditu, eta zati
bakoitzaren inizialak elka
rren segidan jarrita osatzen
da Tanak izena: Tora, Nevi’im
eta Ketubim.
Tora (legea) da juduen erlijioaren erdigunea. Lehen liburuei da

gehien itzuli den liburua ere Biblia dugu. Biblia edo harenhorietako
li
batzuk. Gauza berriak kontatuko dizkizuegu liburu
buru batzuk 2.300 hizkuntzetara itzulita daudela kalkulatu izan
horiei buruz.

gokie; kristauok Pentateukoa esaten diogunaren parekoa da.
Ba al zenekien...?

da.

Koranean, judaismoaren eta
kristautasunaren liburuetan
azaltzen diren pertsonaia asko
daude; esaterako, Moises,
Adam, Abraham, Nazareteko
Jesus eta Maria. Horietako
batzuk profeta islamikotzat
hartzen dira.

74

Hinduismoan, lau liburu sa
kratu daude; Vedak dira.
Duela milaka urte idatzita
koak dira eta horietan daude
jasota garai hartako errituak:
ereserkien hitzak, musika,
gertaera garrantzitsuak, apai
zek zer esan behar zuten, eta
abar. Lauetatik garrantzitsue
na RigVeda
Veda da, eta balio poe
V

Gaitasunak frogatzen

Ba al zenekien...?
Vedak K.a 2500 eta 500 urteen
artean idatzi zituzten. Literatura
indoeuroparraren testu
zaharrenak direla esaten da.

tiko handia du.

Hasieratik hasiko gara. Gauza asko ikasi ditugu Kreazioari
buruz: Jainkoak ezerezetik sortu zuen mundua eta maitasuna
gatik sortu zuen. Ikasi dugu, gainera, Jainkoa dela:

Kaixo, neska-mutilok:

Hirugarren hiruhilekoa: Beste liburu sakratu batzuei
buruzko gauzak ikasiko ditugu. Islamaren, judaismoaren eta hinduismoaren liburu sakratuei buruzko informazioa.

Ba al zenekien...?

Judaismoaren idatzi sakra
tuen bildumari Tanak esaten

marrazki bizidunen filmak ere badira, besteak beste,
Printzea,
tzea, Moisesen bizia kontatzen duena, edo,
Laurak eta nik pentsatu dugu interesgarria litzatekeela beste lierregea.
buru sakratu batzuei buruz ere zerbait kontatzea, eta horregatik
idazten dizuet. Guk, kristauok, Biblia daukagu, baina beste erBiblia da inoiz gehien saldu den liburua. Beste
lijio batzuetan beste liburu batzuk dituzte; iaz ikusi zenituzten

Bigarren hiruhilekoa: Bibliari buruz gehiago ikasiko
dugu. Kristautasunaren liburu sakratuari buruzko bitxikeriak dira.

Aparteko unitate honen ondoren, lau orrialdeko unitate bat
dago hiruhileko bakoitzean, gaitasunak lantzeko: Gaitasunak frogatzen.

4,

Lehen zenbakiak
liburuko kapitulua
adierazten du.

Gauza asko ikasi ditugu hilabete hauetan!
Egia esan, zuen laguntzarik gabe gehiago
kostatuko zitzaidan lortzea. Mila esker.

• Kreatzailea
• Ona
• Aita

Zergatik da Jainkoa
hori guztia? Taldean,
saiatu galdera horri
erantzuten. Idatzi
erantzunak, eta
partekatu gainerako
gelakideekin.

Zer moduz atera da Biblien
erakusketa? Egin al duzue?
Espero dut ondo aterako
zela.

Eta egin ez baduzue,
ariketa ona da azken
eskola egun
hauetarako.

• Maitasuna
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Zuekin nintzela ohartu naiz zein
garrantzitsua den talde lana, eta dituen
abantailen zerrenda egiten hasi naiz.
Lagunduko didazue?
Nik idatzi ditut abantailetako batzuk.
Osatu orain zerrenda zuek.
• Gutako bakoitzak zerbait ezberdina proposa
dezake.
• Dibertigarriagoa da.
• Zeregina banatu egin dezakegu eta, horrela,
gutxiago egin behar du bakoitzak.

Profetek Salbatzaile bat jaioko zela iragar
tzen zuten. Askok errege handi bat izango zela
uste zuten; armada handi bat izango zuela eta

• Emaitzak hobeak izaten dira ia beti.
Horrez gain, ikasi dugu Jainkoak zoragarriak egin gintuen arren,

• Besteengandik gauzak ikasten ditugu.

Ikasi dugun guztiaren errepa
soa egitea proposatu nahi di
zuet. Errepaso berezia izango
da, talde lanean egingo baitu
gu, horrela egiteak abantaila
asko dituelako.
Hasteko, hiru, lau edo bost la
guneko taldeak osatu behar
dituzue. Irakasleak adieraziko

ez diogula beti haren maitasunari erantzuten eta Jainkoagandik
urrundu egiten garela. Bekatua esaten diogu horri.

etsaiak suntsituko zituela. Baina Jainkoak bi
dalitako Salbatzailea toki xume batean jaio
zen, emakume umil batengandik. Jainkoak ez

Adamen eta Ebaren, Kainen eta Abelen eta Noeren eta Uhol
Uhol
dearen istorioak gogoratuko ditugu. Gauzak ondo egin ez arren,
Jainkoak beti barkatzen digu eta gu salbatzeko plan bat propo
propo

zuen emakume boteretsu, ezagun edo aberats
bat aukeratu. Emakume apal bat aukeratu zuen
Jesusen ama izan zedin: Maria Nazaretekoa.

satzen digu.
Taldetan banatuta, lehen erronka proposatuko dizuet.
Gogoratu taldean lan egin behar duzuela:
Marraztu
komiki bat Noeren istorioa garbi azaltzeko:
Saiatu hizki hauek ordenatzen, orrialde hauetan
zer landuko
zer egin zuten pertsonek, Jainkoa zergatik haserretu
eta gogoratuko dugun jakiteko.
zen, behar
zer ondorio
izan zituen, Jainkoak nor aukeratu
Asmatutakoan, talde bakoitzak zer den definitu
du.
zuen, zergatik aukeratu zuen, istorioa nola amaitu zen...
Behar izanez gero, bilatu 1. unitatean.

Eguberrietan, Jesusen jaiotzarekin, Jainkoak pertsona
txiroenak eta behartsuenak maite dituela gogoratzen
dugu. Idatzi Eguberrietan zer egin dezakezuen beharrean
direnei laguntzeko. Bote kanpaina edo kiloaren kanpaina
zer diren, eskolan edo parrokian kanpaina horietan parte
hartzen ote duzuen, eta abar azal dezakezue.

Hasteko, idatzi ondoren marraztu nahi dituzuen ideiak,
eta laburtu esaldi batean. Begiratu zenbat esaldi
dituzuen eta horrela jakingo duzue zenbat bineta
marraztu behar dituzuen. Ondoren, zatitu orri bat behar
duzuen bineten kopuruan, eta utzi tarte bat testuak
idazteko ere. Azkenik, marraztu, margotu, eta idatzi
testuak. Eta ez ahaztu izenburua jartzeaz!

B A A L S N E M A

dizue taldeak nola egin.
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Eskatu irakasleari Lukasen ebanjeliotik
Jesusen jaiotzari buruzko kontakizuna
irakurtzeko (Lukas 2,1-20). Entzun
arretaz xehetasunak, eta imajinatu
egoera. Ondoren, partekatu entzun
duzuena, eta egin Jaiotzaren marrazki
bat, testuak dioena kontuan hartuta.

Jesus Berri Ona zen; horixe ikasi dugu 3. unitatean.
Egin eskolako korridoreak apaintzeko kartelak. Ideia ona
litzateke kartelak Eguberrietan jartzea edo Eguberri
ondorenerako prest uztea. Hainbat esaldi idatz eta apain
ditzakezue. Esaterako, «Poztu zaitez, jaio da Jesus» edo

2. unitatean ikasi genuen Jainkoak herrialde bat aukeratu
zuela, Salbamenerako plana egiteko. Zer izen zuten
herria gidatzen zuten pertsonek? Osatu honako hitz hau
eta jakingo duzu zein ziren.

Planoak eta mapak erabilita
egingo dugu lan
Kaixo, lagunok: ikasturtea amaitzera doa, baina

P

Eta gainera...

amaitu baino lehen, ikasi ditugun gauzak kokatuko

R A K K

ditugun mapa batzuk erakutsi nahi dizkizuet.

Ondo atera al zaizue tenplua?

Jerusalemgo Tenpluari erreparatuko diogu

Dibertigarria da tokiak imajinatzeko jolasa, ezta? Zuek lanean

lehenik eta, ondoren, toki gehiago ikusiko ditugu,

Bibliak bi zati handi dituela ere ikasi dugu: Itun Zaharra, Je
jaio baino lehenagoko istorioak kontatzen dituena, eta Itun Be

zineten bitartean, Jesus bizi izan zen lurraldearen irudi hau eskuratu dut. Ikusten al duzue Jerusalem non dagoen?

zooma eginez.

Jesusen lurraldea hiru eskualdetan banatuta zegoen. Iparral-

rria, Jesusi eta lehen kristauei buruzko istorioak kontatzen di
tuena. 27 liburuk osatzen dute Itun Berria; eta Biblia osoa, 73
liburuk.

dean, Galilea zegoen; hangoa zen Jesus. Erdialdean, Samaria
zegoen. Hegoaldean, berriz, Judea, hiriburua Jerusalem zuena.
Judutarrentzat, Jerusalemgo Tenplua guztiaren erdigunea zen;
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bai Jerusalemgoa, bai Judeakoa, bai mundukoa. Tenplua zen garrantzitsuena, tenpluaren toki sakratuenean, sanctasantorum
edo santutegian, Jainkoa bizi zelako.

Planoak eta mapak erabilita egingo dugu lan. Landu
ditugun tokietako planoekin eta mapekin lan egiteko lau
orriko eranskin bat da.

1 Begiratu planoari,
eta jarraian marraztu
koadernoan tenplu
baten planoa. Adierazi
zer toki eta elementu
jarriko zenituzkeen.

KAFARNAUM
KA

GALILEA

Alexi eskatu diot azaltzeko nola zabaldu zuten Jesusen mezua
hura Berpiztean.
Pista batzuk emango dizkizuet Jesus izan zen herri eta toki ba-

Mapan ikusten da nola zabaldu zen kristautasuna lehen men-

tzuen izenak kopiatu duzuen mapa horretan kokatzeko. Zorte

deetan. Alexek esan dit gogorarazteko zuei san Paulok egindako
lana, ikasi duzuela hori ikasturte honetan. San Paulok sortu zituen Jesus bizi zen tokitik kanpoko lehen kristau komunitateak.

on!

Tokiak

Pistak

Tokiak

Pistak
Nebo mendia

Jesus jaio zen tokia.

Jerusalemen hegoaldean
dago.

Joan Bataiatzaileak
Jesus bataiatu zuen
tokia.

Jesusen lurraldea
iparraldetik hegoaldera
zeharkatzen du.

NO

OZEA

IKOA
NTTIK
AN
ATLA
ATL

Trier
rier
Bordele

2 Kopiatu mapa
koadernoan eta,
ondoren, joan hurrengo
orrialdera.

LLyon

Marseilla
Konstantinopla
Konstantinopla
Sinop
Sinope
Kordoba
K
Erroma
Nicodemia
Granada
Nizea
Tarso
Sirakusa Korinto
Korinto
Efeso
Antiokia
TTanger
anger
Kartago
Damasko

Maria hemengoa zen.
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Mediterraneo itsasoaren
eta Tabor mendiaren
artean dago.

BURUZKO
OHARRAK

Jesus hildakoan,
haren bi ikasle toki
honetara zihoazen.
Irakurri Lukas 24,13
izena jakiteko.

MEDITERRANEO ITSASOA
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HEN
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Jerusalem
Betleem

Alexandria

Agur esateko deitzen dizuet. Oso
ondo pasatu dut ikasturte honetan

Lauraren koadernoa

3

Zirene

Jerusalemen
mendebaldean dago.

zuen laguntzari esker. Gauza asko
ikasi izana espero dut. Hartu atseden

Genesaret
izeneko aintzira bat da.

ERLIJIO
KATOLIKOA

Iparraldean dago,
Galilea eskualdean.

Bertan itsasoratzen da
Jordan ibaia.

udan maite zaituztenen ondoan. Eta

Izenak adierazten digu
ez dagoela bizitzarik.

tartetxo bat izanez gero, bidali postal
bat Alexi eta niri!

… Aurtengo udan, Alex eskola bat eraikitzen
laguntzen arituko da Guatemalan eta ni
Kenia hegoaldera noa, tribu batzuei osasun
laguntza emateko proiektu batean parte
hartzera. Egia esan, zoragarria da duela
hainbeste urte hasi zen zerbait gaur

Jesusek zenbait lagun
zituen herri honetan.
Bilatu Joan 11,1.

Jerusalemen ekialdean
dago.

Bilatu Joan 2,1 eta toki
honen izena aurkituko
duzu.

eguneraino horrenbesteko indarrarekin

Nazareten iparraldean
dago.

iristea eta munduko txoko guztietan
kristauak aurkitzea.
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Bibliari buruzko oharrak
bidaia koadernoa.
Lauraren koadernoa
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Hasiera
Josef Jakoben semeetako bat zen, seme gogokoena, hain
zuzen. Horregatik, anaiek inbidia zioten eta Josef erditik
kentzea erabaki zuten. Egun batean, ardiak zaintzen ari
zirela, etxetik urrun, Josef hartu eta putzu batera bota
zuten eta hantxe utzi zuten.
Baina merkatarien karabana bat zetorrela ikusi eta Josef
zilarrezko hogei txanponen truke saltzea erabaki zuten.
Horrela, Josef Egiptora eraman zuten.
Josefen anaiak etxera itzuli eta aitari esan zioten
animalia basati batek eraso egin ziola Josefi.
Jakob oso triste gelditu zen.

Jakobek hamabi seme izan zituen eta haietako

Egiptora iristean, Faraoiaren zaintzaileen buruari saldu
zioten Josef. Josefek nagusiaren konfiantza eta estimua
lortu zituen lana zintzotasunez eginda, eta nagusiak
administratzaile izendatu zuen.
Has 37

Garai batean, merkatariak gameluen ilara luzeek

bakoitzak Israel osatu zuten hamabi tribuetako

osatutako karabanetan ibiltzen ziren batetik

bat sortu zuen. Seme haien izenak bilatu ditut,

bestera; huraxe zuten garraiobidea. Familia osoak

jakin-mina bainuen: Ruben, Simeon, Lebi, Juda, Dan,

joaten ziren lurralde batetik bestera, salerosten

Neftali, Gad, Aser, Isacar, Zabulon, Josef eta

zituzten perfumeak, espeziak, elikagaiak, oihalak,

Benjamin.

eta abar eramatera.

Oso deigarriak iruditu
zaizkit Jakoben semeen

Ba al zenekien...?
Abraham eta ondorengoak
artzaintzan aritzen ziren familia
nomadak ziren.

izenak… Oso ezohikoak
dira! Alexek azaldu dit
Benjamin gazteena zela
eta, ordutik, benjaminak
esaten zaiela
familietako seme-alaba
gazteenei.

10
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Gauza gehiago jakin nahi
izanez gero, ikusi Josef,
ametsen erregea (Joseph:
King of Dreams) filma. Josefen
istorioa kontatzen du
film horrek.

11

Liburuarekin batera dator ikaslearen liburuarekin lotutako
edukiak, bitxikeriak, ilustrazioak, argazkiak eta ariketa proposamenak biltzen dituen bidaia koaderno bat.
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2. unitatea. Gu salbatzeko plan bat

Yasah proiektuaren aurkezpena.

IRAILA

URRIA

AZAROA

ABENDUA

URTARRILA

OTSAILA

MARTXOA

APIRILA

MAIATZA

ERLIJIO KATOLIKOA

3
PROPOSAMEN
DIDAKTIKOA

EKAINA

Metodologia didaktikoa. Proiektuaren printzipioak
azaltzen dira, batez ere, lankidetzako ikaskuntza.
Erlijio garapena etapa honetako haurretan. Ikasgelako
Bibliaren edo Biblia egokituaren baliabidearen azalpena
dago.

Gaitasunak

Ebaluazio irizpideak

Beste herrialde batzuetan dituzten errealitate gogorrak
ezagutzea.

a Ea zerrendatzen eta ezagutzen dituen egoera gogorrak bizi
dituzten herrialdeetako errealitate jakin batzuk.

Moisesen exodoa eta orain etorkin batzuek egiten
dutena alderatzea.

b Ea Moisesen exodoaren eta gaur egun etorkin batzuk
egiten dituztenen arteko antzekotasunak aurkitzen dituen.

Jainkoak judutarren herrian patriarken eta Moisesen
bidez egindako ekintza salbatzailea ezagutzea.

c Ea patriarkaren bat izendatu eta haren istorioa badakien.

Jainkoak Israelgo herria zergatik eta zertarako aukeratu
zuen jakitea.

d Ea badakien Jainkoak zergatik eta zertarako aukeratu zuen
Israelgo herria.

Salbamenaren Historiaren hasieraren oinarrizko
laburpena ezagutzea.

Ebaluazio adierazleak

Hizkuntza
komunikaziorako
gaitasuna

Ea erlijioaren alorreko hiztegia hitz berriekin handitzen duen.

f Ea Jesus Salbamenaren Historiaren testuinguruan kokatzen
duen.

Salbamenaren Historiarekin lotutako termino batzuk
ikastea.

g Ea badakizkien Salbamenaren Historiarekin lotutako
termino batzuk.

Abrahamen bokazioari buruzko kontakizuna irakurtzea
eta ezagutzea.

h Ea badakizkien Abrahamen bokazioari buruzko
kontakizuneko ideia nagusiak.

Abrahamen irudia eta Salbamenaren Historian duen
garrantzia ezagutzea.

i Ea ezagutzen dituen Abrahamen irudiaren garrantzia eta
haren bizitzako une garrantzitsuak.

Bibliaren egitura orokorra nolakoa den gogoratzea eta
erabiltzen hastea.

j Ea Bibliaren oinarrizko zatiak gogoratzen dituen eta
erabiltzen hasteko gai den.

a b
c g

Ea testu idatziak irakurtzen eta ulertzen dituen eta sentitzen duena
adierazten duen.

e h

Ea Bibliako kontakizunak entzuten, irakurtzen eta ezagutzen dituen.

Ea ikasten dituen hainbat hilobi monumenturi buruzko datuak.

Ea beste herrialde batzuetan dituzten egoera gogorrak ulertzen dituen.

a b

Informazioa tratatzeko
eta teknologia digitala
erabiltzeko gaitasuna

Ea informazio iturriak ezagutzen dituen, hala nola mapak eta egunkariak.

a b

Gizarterako eta
herritartasunerako
gaitasuna

Ea beste pertsona batzuek jasaten dituzten errealitateekiko elkartasuna
erakusten duen.

Ea ezagutzen eta kokatzen dituen Salbamenaren Historiako toki garrantzitsuak.

b c

Ea testu batetik informazioa ateratzen duen ariketak egiteko eta ea
unitatean landutako ideia nagusiak laburtzen dituen.

c d e
g h
a

Ea beste kultura eta erlijio batzuk errespetatzen dituen.
Giza eta arte
kulturarako gaitasuna

a

Ea marrazki bidez albisteak eta gertaerak adierazten dituen.

a b

Ea Salbamenaren Historia laburtuta ezagutzen duen.

e

Ea Bibliako pertsonaiak historiako uneekin lotzen dituen.

f

• Salbamenaren Historia.

• Salbamenaren Historiaren hiztegia: ituna, exodoa,

• Patriarkak eta Moises salbatzeko Jainkoak egindako
ekintza.

• Jesus da esperotako Salbatzailea.

Ea kontzeptuen mapa laburpenak egiteko metodo gisa erabiltzen duen.

• Israelgo herriak Salbatzailearengan duen itxaropena.

Ea ariketak egiteko Biblia erabiltzen hasten den.

agindutako lurra, profetak, itxaropena.

Ea kontzeptuen mapa eta eskemak egiten dituen.

e

Norberaren
autonomiarako eta
ekimenerako gaitasuna

Ea bere existentzia eta bizitzako alde onak baloratzen dituen.

Yasah proiektua osatzen duten materialen deskribapena eta nola erabili behar diren, eskaintzen dituzten baliabideak ahalik eta gehien aprobetxatzeko.
Lehen Hezkuntzako hirugarren mailako edukien taula.
Programazioak. Unitate bakoitzeko ikasgelako programazioek honako hauek barne hartzen dituzte:
– Kontzeptuzko edukiak.
– Trebetasunak eta ebaluazio irizpideak.
– Oinarrizko gaitasunak.

f

i

c d e g
a

Ea sentimenduak, ideiak eta jakintzak adierazten dituen.

a b c h

24 Proposamen didaktikoa

Ingelesa sustatzea. Ikaslearen liburuan ingelesezko hitzak eta esaldia txertatzearen justifikazioa.

d e
j

Ea ariketak behar bezala gauzatzeko estrategiak bilatzen dituen.

itxaropena.
• Biblia osatzen duten zatiak eta liburuak.

• Moises eta exodoa.

Ikasten ikasteko
gaitasuna

• Etorkinen bizimodua. Bizimodu hobea izateko

• Abraham eta patriarkak.

e

Ea mapetatik informazioa ateratzen duen. Ea astronomiari buruzko datuak
ezagutzen dituen.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

• Israelgo herria izan zen salbazioa gauzatzeko
hautatua.

i

e

Ea ingelesez hitz berriak ikasten dituen. Ea ingelesezko esaldi bat irakurtzen
duen.
Zientzia, teknologia
eta osasun kulturarako
gaitasuna

e Ea Salbamenaren Historiaren hasiera modu sinple batean
labur dezakeen.

Jesus Salbamenaren Historiaren testuinguruan kokatzen
ikastea.

EI

Ea gai bati buruz hitz egiteko eta iritziak eztabaidatzeko gai den.

IBAIZABAL

Trebetasunak

IBAIZABAL

OINARRIZKO GAITASUNAK

TEBETASUNAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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Baliabide didaktikoak. Ikaslearen liburuko orrialdeen
kopia osoa eta esplotazio didaktikoa ageri dira: trebetasunak, iradokizun metodologikoak, oinarrizko gaitasunen garapena eta finkatzeko, zabaltzeko eta lankidetzazko ikaskuntzarako jarduera osagarriak.
Erantzunak. Jardueren erantzunak gorriz ageri dira ikasleen liburuko orrialdeen kopietan.
Eranskina. Ondorengo hauek izango ditu: ikaslearen liburuko lamina motibatzailean dauden abestien hitzak,
ikasturteko une berezietarako ospakizunak, ikasgelako
materiala eta Bibliari buruzko oharrak bidaia koadernoko
materiala erabiltzeko iradokizunak, ebaluazio fotokopiagarriak (hasierakoa eta hiruhilekokoa).

– Metodologia.
– Aniztasunaren trataera.
– Diziplinartekotasuna.
– Balioak eta jarrerak.

Trebetasunak.

– IKTen erabilera.
Bibliak dio

Erlijio Katolikoa 3

5. UNITATEA

Zakeoren istorioa
Jesus Jeriko hirira joan zen eta hirian zebilen. Zakeo izeneko gizon aberats bat bizi zen han, Erromarako zergak kobratzen zituztenen burua, hain zuzen. Jesus ezagutu nahi zuen, baina ez

– Familiako ekintza.

TREBETASUNAK
• Zakeoren istorioari buruzko kontakizuna irakurtzea
eta ezagutzea.
• Jesusek Jainkoaren barkamena ekartzen digula
jakitea.
• Bihotzez damutzen bagara Jainkoak beti barkatuko
digula jakitea.

– Eleaniztasuna (edo ingeleseko lexikoa).

• Biblia hainbat pertsonak eta denbora tarte luzean
idatzia dela jakitea.

zuen hura ikustea lortzen, jende asko baitzegoen eta Zakeo txiki
samarra baitzen. Beraz, korrika hasi eta zuhaitz batera igo zen
Jesus pasatzen ikusteko.
Zakeoren parera iristean, Jesusek gora begiratu eta esan zion:
—Zakeo, jaitsi hortik, gaur zure etxean hartuko dut ostatu eta.
Zakeo segituan jaitsi zen/Zaqueo climbed down very
quick ly, eta pozaren pozez hartu zuen Jesus. Orduan, jendea
Jesus kritikatzen hasi zen, bekatari baten etxean ostatu hartzekotan zela esanez. Baina Zakeo zutitu eta Jesusi esan zion:

Gu

Jesus

Historiaurrea

Zakeo

Erdi Aroa

OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENA
• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.
Bibliako testuak irakurtzea, entzutea eta ulertzea.
Galderei ahoz erantzutea. Esaldiak narrazioan
bezala ordenatzea. Ingelesezko hiztegia aberastea:
Zaqueo climbed down very quickly (Zakeo
segituan azkar jaitsi zen), happy (pozik).

Zakeo jende askori iruzur eta lapurreta egindako gizona zen.
Baina Jesus ikusitakoan, damutu egin zen eta lapurtu zuena
baino askoz gehiago itzultzea erabaki zuen. Jesus oso
pozik/
happy jarri zen, horretara etorria baitzen; hau da, gauzak gaizki
egindakoek ikus zezaten, damutu eta aldatuz gero, Jainkoak
barkatu egiten duela eta, horrela, zoriontsuago izango direla.

—Begira, Jauna, nire ondasunen erdia emango diet
behartsuei; eta norbaiti zerbait lapurtu izan badiot,
lapurtutakoa halako lau itzuliko diot.
Jesusek esan zion:
—Gaur salbazioa iritsi zaizu etxera,
Jainkoaren Semea galdua zegoena bilatzera
eta salbatzera etorri baita.

• Bibliaren zatiren bat idatzi duen norbaiten izena
gogoratzea.

Noizbait pentsatuko zenuten: nork idatzi zuen Biblia?
Biblia ez zuen pertsona bakarrak idatzi. Jende askok
hartu zuen parte biblia idazteko lanetan, eta liburu
guztiak ez ziren garai berean idatzi. Bibliako istorio asko
ahoz transmititu ziren lehenik belaunaldi batetik
bestera eta, ondoren, idatziz jarri ziren. Liburu guztiak
Jainkoak inspiratutakoak dira.

• Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako
gaitasuna. Denboraren lerroan gertaera
historikoen eta erlijiosoen antolaketari begiratzea.
• Matematikarako gaitasuna. Denboraren lerroan
azaltzen diren gertaeren ordena ulertzea datei
erreparatuz.

• Gogoratzen al duzue Bibliaren zatiren bat idatzi duen
norbaiten izena? Adibidez, San Paulo.

Ebanjelistak, Juan, Markos, Mateo eta Lukas;
Salomon, Isaias, Pedro, Jeremias...

IRADOKIZUN METODOLOGIKOAK
1 Ordenatu esaldi hauek kontakizuneko
ordena berdina izan dezaten.

• Testua irakurtzen hasi aurretik, galdetu ea
badakiten Zakeo nor den, ea haren istorioa
ezagutzen duten...
• Ondoren, irakurri narrazioa ozen. Bilatu gelan
dagoen Jesusen lurraldearen mapan Jeriko. Aipatu
zergatik jokatu zuen Jesusek horrela eta galdetu
ea zer iruditzen zaien.
• Denboraren lerroari begiratu Zakeo eta Jesus
kokatzeko.
• Aipatu 61. orrialdeko kontakizuna laburtzen duen
paragrafoa. Ondoren, eskatu ikasleei esaldi
garrantzitsuena koadernoan idazteko.
• Egin 61. orriko ariketak denek batera.

Edukiak lantzeko garaian
lagungarriak diren iradokizun
metodologikoak.

Erlijio Katolikoa 3

5. UNITATEA
Kreazioa

4• Zakeok Jesusi esan zion bere diruaren
erdia behartsuei emango ziela.

2• Jesusek Zakeori esan zion haren etxean
hartuko zuela ostatu.

ikusteko.

3 • Jendeak Jesus kritikatu zuen bekatari

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.
Barkamenak pertsonei ekartzen dien aldaketa eta
taldean dituen ondorioak (lapurtutakoa itzultzea)
ikustea Zakeoren adibidearen bidez.

baten etxera joan zelako.

5 • Jesus oso pozik jarri zen, Zakeo egindako
oker guztiez damutu zelako.

61

Zabaltzeko

• Eskatu testuari buruzko honako galdera hauei ozen
erantzun diezaietela: zer hiritara iritsi zen Jesus? Nor bizi zen
han? Zer egin zuen? Zergatik? Zer esan zion Jesusek?
Jendeak zergatik kritikatu zuen?...

• Proposatu norbaitek zerbait txarra egin ondoren barkamena
jaso duela kontatzen duen istorio bat idazteko.

• Istorioaren marrazki bat egiteko eta izenburua jartzeko
eskatu.

• Ikasten ikasteko gaitasuna. Esaldiak ordenatzea
istorioak zentzua izan dezan.
• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako
gaitasuna. Barkamena aldatzeko eta zoriontsuago
izateko modu gisa baloratzea.

JARDUERAK
Finkatzeko

• Aipatu esaldi honen esanahia: «… Jainkoaren Semea
galdutakoa bilatzera eta salbatzera etorri baita». Galdetu ea
nor den Jainkoaren Semea, nor den «galdutakoa».

112 Poposamen didaktikoa

• Informazioa tratatzeko eta teknologia
digitala erabiltzeko gaitasuna. Testu batetik
informazioa ateratzea jarduerak egiteko. Bibliaren
egileen izenak gogoratzea.

1 • Zakeo zuhaitz batera igo zen Jesus

60

Orrialde bikoitz
bakoitzeko
oinarrizko
gaitasunen
garapena.

• Azaldu zer esan nahi duen Bibliaren liburu guztiak
Jainkoarengan inspiratuak egoteak.
• Esan 61. orrialdeko jarduerako esaldi bakoitza koadernoan
ilustratzeko, esaldiak ordenatu ondoren.
Lankidetzako ikaskuntza
• Prestatu kontakizunaren antzezlan txiki bat. Taldeka, banatu
lana: batzuek apaingarriak egingo dituzte, beste batzuek
elkarrizketak idatzi, mozorroak prestatu, besteak aktore izango
dira... Dena prest dagoenean, beste gela batzuetako kideak
gonbida ditzakegu antzezlana ikustera.

Proposamen didaktikoa 113

Ikasitakoa finkatzeko
eta zabaltzeko, eta
lankidetzazko
ikaskuntza finkatzeko
jarduerak.

14 Proposamen didaktikoa
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Edukiontzia
Ikasgelarako eta irakasleentzako materiala gordeko da.
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Marrazki bizidunen hiru kapitulu ditu eta
horietan, Laurak, Alexek eta Lauraren
koaderno maitagarriak abentura interesgarriak biziko dituzte.
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Erli Abenturak DVDa

Jesusen lurraldea horma irudia

JESUSEN LURRALDEA

ERLIJIO KATOLIKOA

LEHEN HEZKUNTZA

IBAIZABAL

Ikasgelarako tamaina handiko horma mapa. Idatzi Sakratuek kontatzen dituzten gertaerak gertatutako lekuetan
kokatzen lagunduko du.
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3. MAILAKO
EDUKIEN MAPA
0

Lauraren koadernoa

Kaixo, Laura naiz

Giza
esperientzia

Bidaia koadernoa

Ongietorria.

Lauraren eta Alexen aurkezpena.

Natura zaintzea.

Deforestazioa. Hazitegia. San
Frantzisko Asiskoaren Kreaturen
Kantika.

Immigrazioa.

Moisesen Exodoa. Immigrazio
bideak. Bidea aurkitzeko izarrak
gidari. Moisesen adina.

Bote kanpaina.

Eguberrietan etxera itzultzea.
Olentzero. Jaiotza arte lanetan.
Aingeru batek Berri Ona iragarri zuen.

Adiskidetasuna.

Jordan ibaia. Jesusen bataioa. Itsaso
Hila. Bakearen Kanala. Joan
Bataiatzailea.

Barkatzea eta
barkatua izatea.

Barkamena budismoan eta islamean.
Jesusen barkamena. Bihotzez
barkatzea.

Aste Santuko
ospakizunak.

Aste Santuko ospakizunak.
Ogi torradak eta ohiko gozokiak.
Eukaristia.
Ilargi egutegia.

Norberaren ahalegina.

Kristautasuna munduan.
Mendekostea. Paraolinpiadak:
ahalegina eta egoera zailak gainditzea.
Aita Santua eta haren sinboloak.

Amaren eguna.

Amatasuna munduan.
Andre Mariaren izenak.
Arrosarioaren otoitza.

Talde bateko kide
izatea.

Errituak. Bataiatzea. Elizaren
sakramentuak.

4. or.

1

Jainkoaren irudira sortuak

BIGARREN HIRUHILEKOA

LEHEN HIRUHILEKOA

8. or.

2

Gu salbatzeko plan bat
18. or.

3

Jainkoak emandako hitza bete egiten du
28. or.

Biblian gauzak nola bilatu ikasiko dugu

38. or.

Gaitasunak frogatzen

40. or.

4

Jesusek zoriontsu nola izan irakasten digu

5

Jainkoaren barkamena

44. or.

54. or.

6

Maitasunaren agindu berria
64. or.

Bibliari buruz gehiago ikasiko dugu
Gaitasunak frogatzen
7

74. or.

76. or.

Jesusen jarraitzaileak

HIRUGARREN HIRUHILEKOA

80. or.

8

Maria du izena

9

Sakramentuak: Jainkoaren maitasun
seinaleak

90. or.

100. or.

Beste liburu sakratu batzuei buruzko gauzak
ikasiko ditugu

110. or.

Gaitasunak frogatzen

112. or.

Eranskina. Planoak eta mapak erabilita
egingo dugu lan

116. or.
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Aurkikuntzetan

Bibliak dio

Ikasten

Gogoratzen

Edukia

Narrazioa/Biblia

Kultura

Laburpena

Jainkoa eta Kreazioa. Pertsonak
Adamen eta Ebaren Elkarte
Jainkoaren irudi gara. Lehen bekatua. istorioa.
ekologistak.
Salbamenaren Historia.
Biblia hitza.
Salbamenaren Historia. Abraham eta
patriarkak. Moises eta Exodoa.
Israelgo herriak Salbatzaile bat
espero zuen.

Jainkoak Abrahami
dei egin zion.
Itun Zaharra.
Itun Berria.

Jesusen etorrerarekin emandako
hitza bete zen. Jesus Jainkoaren
semea da, Berri Ona. Jesus da behin
betiko Ituna. Abendualdia.
Baiezkoaren Maria eta zain egotea.

Jaio da Salbatzailea. Jaiotzaren
Basilika.
Pentateukoa.

Egiptoko
piramideak.

Jainkoa:
Mundua maitasunagatik sortu zuen. Pertsonak bere irudiko sortu
zituen. Salbamen plan bat agindu zuen beti gurekin izateko.
Salbamenaren Historia:
Jainkoak herri bat aukeratu zuen. Abraham eta patriarkak.
Moisesek eta ondorengoak. Herriak Salbatzaile bat espero zuen.
Eguberriak:
Jainkoak Jesusen ama izateko aukeratu zuen Maria. Mariak baietz
esan zuen. Jainkoa eginiko promesa bete zuen; gizaki bihurtu zen
Jesusen bidez. Kristauok Abendualdia bizi dugu.

Bibliako aipuen bilaketa.
Ikasitakoa berrikusiko dugu talde lanaren bidez.
Jesusen bizitzak Jainkoaren
maitasuna erakusten digu. Jesusen
bizitza publikoa. Jesusek Jainkoaren
Erreinua erakusten digu. Horrela hitz
egiten digu Jesusek: parabolak,
Zoriontasunak, Gure Aita.

Denak maitatu.
Lau ebanjelioak.

Kalkutako Ama
Teresa. Vicente
Ferrer.

Jesus:
Bizitza publikoa Bataioaren bidez hasi zen. Jainkoa eta haren
Erreinua nolakoak diren erakusten digu.

Jainkoak beti barkatzen du. Bekatua.
Jainkoaren barkamena. Jesusek
Jainkoaren barkamena ekartzen digu.
Adiskidetzearen sakramentua.

Zakeoren istorioa.
Bibliako liburuak
Jainkoak
inspiratutakoak
dira.

Bakeari
eskainitako
monumentuak.

Jainkoak beti barkatzen du:
Bekatuak Jainkoagandik, besteengandik eta geure
buruarengandik aldentzen gaitu. Jainkoaren barkamenak
konfiantza itzultzen digu. Elizak Jainkoaren barkamena eskaintzen
digu Adiskidetzearen sakramentuaren bidez.

Aste Santua eta Pazkoa. Eukaristia.
Maitasunaren agindu berria.

Jesusen Pazkoa
gogoratuz.
Eukaristiako
irakurgaiak.

Aste Santuko
ospakizunak.

Aste Santuan:
Jesusen bizitza, heriotza eta piztuera gogoratzen ditugu. Azken
Afaria egin zuen lagunekin. Eukaristia ezarri zuen eta
maitasunaren agindu berria irakatsi zuen.

Espiritu
Santuaren
sinboloak.

Elizaren jaiotza:
Mariari eta apostoluei Espiritua etorri zitzaien Mendekostean. San
Petri da lehen apostolua eta haren ondorengoak aita santuak
dira. San Paulok Israeldik kanpora eraman zuen Eliza.

Bibliari buruzko bitxikeriak.
Ikasitakoa berrikusiko dugu talde lanaren bidez.
2.000 urte baino gehiagoko familia
Lehen kristauen
bat. Harri honen gainean eraikiko dut bizitza.
nire Eliza. San Paulo. Batu, animatu
Apostoluen Eginak.
eta indarra ematen duen Espiritu bat.
Kristauen ama. Jainkoaren ama.
Jesusen jarraitzailea. Jesusengana
Mariaren bidez. Andre Mariaren
izenak.

Mariaren kantua.
Emakume izena
duten liburu
biblikoak.

Karmengo Ama
Birjina eta
arrantzaleen
tradizioa.

Maria:
Jainkoaren ama da. Jesusen jarraitzailea da. Kristau guztion ama
da.

Elizaren sakramentuak. Kristau
sarbideko sakramentuak: Bataioa,
Sendotza eta Eukaristia.

Sakramentuak
Jesusen bizitzan.
Pauloren gutunak.

Elementu
liturgikoak eta
tenplukoak.

Sakramentuak:
Jainkoaren maitasunaren erakusle dira. Zazpi dira. Kristau
sarbidekoak Bataioa, Sendotza eta Eukaristia dira.

Korana, Tanak eta Vedak.
Ikasitakoa berrikusiko dugu talde lanaren bidez.
Jerusalemgo tenplua, Jesusen lurraldea eta San Pauloren bidaiak.
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