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1. gaia.
Berriro

elkarrekin

GAIA HELBURUAK GERTAERAK, KONTZEPTUAK ETA PRINTZIPIOAK

– Ikaslea eskolako partaide aktibo izatera bultzatzea.
– Pertsonak dituen posibilitateez eta mugez jabetzea, onarpen eta
errespetuzko jarrerak garatuz.

– Garraioen eboluzioan oinarrituz, historia interpretatzeko lehen
pausoak ematea.

– Denbora kontzeptua lantzea, neurri unitate gisa eta denbora
historiko gisa.

– Eskolako partaideak. Behar bereziak dituzten ikasleen integra-
zioa.

– Eskolako eginkizunak (gelaren antolaketa, txokoak, taldeak, lan
eraketa, jolasak, eguraldiaren jarraipena...).

– Denbora banakoak: ordua, eguna, astea, hilabetea, urtea.
– Garraio motak eta horien eboluzioa.
– Bide hezkuntza.

2. gaia.
Jolasean

– Nork bere burua ezagutzea, gorputz eskema antolatuz, espazioa
geroz eta hobeto menderatuz eta norberaren autonomia landuz.

– Gorputza zaintzeak duen garrantziaz jabetzea eta ardurak bete-
tzen ikastea.

– Gorputzaren hazkundeaz eta aldaketez jabetzea.
– Jolasek pertsonaren garapenerako duten garrantziaz ohartzea.

– Jokoak. Arauak.
– Giza gorputza: burua, gorputz enborra eta atalak.
– Gorputzaren artikulazioak.
– Hazkundea eta gorputzaren aldaketak.
– Eskuaren motrizitatea: hatzen balioa.
– Orientazio espaziala: norabideak espazioan.

3 gaia.
Laster

Gabonak

– Ikaslea Euskal Herriko ohituretan sozializatzea: Olentzero.
– Informazio komunikabideen garrantziaz jabetzea, eta komuni-
kabideok erabiltzeko prestatzea.

– Pertsona eta herrien arteko bakea eta solidaritatea baloratzea eta
balio horiez kontzientzia hartzea.

– Esku trebetasuna lantzea.

– Olentzero, ohitura zahar bat.
– Gure aurrekoetatik jaso ditugun ohitura eta kultur agerraldiak:
Olentzero bat egitea, Gabon kantak, apaingarriak, janariak,
zorion txartelak, opariak...

– Informazio komunikabideak: prentsa, irratia, telefonoa...
– Posta zerbitzuaren eginkizunak.

4 gaia.
Jostailu
berriak

– Ikaslea teknologiaren mundura hurbiltzea.
– Makinen oinarrizko elementuak ikasten hastea, ikasleak erabil-
tzen dituen ohiko jostailuak aztertuz.

– Teknologiak arazo praktikoak konpontzeko, lana errazteko eta
jostailuak eraikitzeko duen garrantziaz jabetzea.

– Erremintak eta makinak segurtasunez erabiltzeko eta zaintzeko
arauak ezagutzea.

– Etxean, jolasetan eta lanbideetan erabiltzen diren makina eta
aparatu batzuk (argazki makina, balantza, telefonoa...).

– Makinak: lana egiteko eta gizonari laguntzeko.
– Makinak mugimendua transmititzeko eta eraldatzeko (bizikle-
ta, belaontzia, errota...).

– Operadore motak (poleak, pinoiak, gurpila, manibela...).
– Inauteriak, ohitura zahar bat.

5 gaia.
Maiteren ame-

tsa

– Ikasleek dituzten aurreiritziak kontuan hartuz, ingurune fisiko-
an egeri diren elementu eta fenomenoak aztertzen hastea.

– Gizakiak baliabide naturalak erabiltzeko moduak ingurunean
sortzen dituen ondorioez jabetzea.

– Ikasleak ingurunea aztertzeko egiten dituen esperientziek duten
garrantziaz jabetzea.

– Ingurune fisikoaren oinarrizko osagaiak: zerua, ura...
– Uraren tasun fisiko batzuk: solidotzea, urtzea, lurruntzea.
– Uraren eta paisajearen egituraketa: ibaiak, aintzirak...
– Uraren erabilera: instalazioak, garraioa, kutsadura...
– Zeruaren azterketa: Eguzkiaren ibilbidea, orientazioa, itzalak,
hodeiak, Ilargiaren aldiak.

6 gaia.
Enaren habia

– Ikasleak inguruan dituen animalietatik abiatuz, beste animalia
batzuk ezagutzera eta sailkatzera iristea, behaketen bidez.

– Animaliek ingurunearekin duten erlazioa ezagutzea (elikadura,
ugalketa...).

– Inguruan ditugun animaliei buruz sentsibilitate, errespetu eta
babes jarrerak garatzea.

– Animalien bizitza neguan.
– Hegaztiak eta beren ezaugarriak.
– Beste animalia mota batzuk: gorputzaren ezaugarriak, mugi-
mendua, ugalketa, elikadura...

– Izadiaren kontserbazioa.
– Animalien garrantzia gizakiarentzat: elikadura, jantziak.
– Transformazio prozesuak: janari eta jantzien elaborazioa.

7 gaia.
Lorategia
eskolan

– Ikasleen aurreiritziak kontuan izanik, eta behaketa zuzenaren
bidez, bizidun-bizigabe nozioak bereganatzen laguntzea.

– Esperientzia bidez, ikasleak inguruan dituen landareak eta
beraien ugalketa mota garrantzitsuenak ezagutzea.

– Landareek gure elikadurarako duten garrantziaz jabetzea.
– Landareek eta ingurune naturalak merezi duten errespetuaz
jabetzea eta kontserbazio ohiturak garatzea.

– Landareen ugalketa, erraboil, adaxka eta hazien bidez.
– Landareen garrantzia pertsonen elikaduran.
– Landareen zatiak.
– Loredun landareetatik fruituetara. Fruitu motak.
– Zerealak eta elikadura. Alearen transformazioa: ogia, taloa, gai-
letak, makarroiak...

– Landareak eta ingurumena.

8 gaia.
Gure

inguruko
materialak

– Gure inguruko material solido arruntenak ezagutzea eta gure
bizitza kalitatean teknologiak duen garrantziaz jabetzea.

– Materialen tasunak esperientzia bidez aztertzea.
– Materialak erabiltzean segurtasun jarrerak lantzea.

– Materialen eboluzioa gizakiaren historian zehar.
– Ingurunean diren material solido arruntenak.
– Materialen zenbait ezaugarri: jatorria, nola lortzen diren, pro-
pietateak, transformazioak, erabilera, birziklapena...

– Egurra eta euskal kirolak.
– Nahaste bateko materialen banaketa, propietateen arabera.



PROZEDURAK JARRERA, BALIO ETA ARAUAK

– Arlo bakoitzaren eginkizunak aztertuz, gela antolatu.
– Lana planifikatu: taldeak osatzen ikasi, ordutegia erabaki, eguraldiaren
grafikoak egin, arauak izendatu...

– Komikia erabili garraioen eboluzioaz ohartzeko.
– Garraioak sailkatu.
– Bide seinaleak interpretatu.

– Gorputzak dituen mugak onartu, eta behar edo arazoak dituzten lagu-
nekiko errespetua eta solidaritatea garatu.

– Partaidetza arduratsua taldean erabakiak hartzerakoan.
– Taldean jarduteko arauak onartu.
– Bide hezkuntzaren balorazioa.

– Gorputzaren behaketa eta esplorazioa hainbat egoeratan.
– Aginduei jarraituz, gorputza hainbat posiziotan jarri.
– Jolas arauak menderatu.
– Ibilbideak egin egitura espazialak interpretatuz.
– Norabide espazialak grafikoki adierazi.
– Hatz bereizketa eta zapaltze ariketak egin.

– Gorputza zaintzeko eta garbitasun ohituretan sentsibilizatu, eta horiek
baloratu.

– Partaidetza arduratsua izan jolasetan, arauak errespetatuz.
– Bakoitzaren arduraz jabetu.
– Norberaren autonomia baloratu.

– Olentzero eta apaingarrien eraikuntza planifikatu.
– Hainbat tresna (guraize, orratz...) eta teknika (moztu, tolestatu, erantsi,
margotu...) erabili.

– Zorion txartelak egiten ikasi.
– Janariak prestatu eskainitako formulak erabiliz.
– Kantak ikasi.

– Euskal ohiturei, tradizioei eta folkloreari buruzko sentsibilitatea, eta
horiek eskola giroan bizitzeko interesa.

– Elkarrekin komunikatzeko ditugun bideen balorazioa.
– Festa egun hauek komunikazio afektiborako egokitzat baloratu.
– Olentzero, apaingarri eta abarren eraikuntzarako behar diren esku tre-
bezien balorazioa.

– Inguruneko makina arrunt-arruntenen funtzionamendua behatu, eta
makinok manipulatu eta aztertu. Operadoreak ezagutu.

– Irudien eraketa aztertzeko, kamera bat eraiki.
– Mugimenduaren transmisioa, uraren indarra, airearen tasunak... azter-
tzeko esperientzia sinpleak egin.

– Makinek zertarako balio duten frogatu.
– Ikasleak aireaz dituen aurreiritziak ezagutzeko test bat egin.

– Ikaslearen inguruko aparatuak eta makinak nola eginda dauden jakiteko
interesa. Aparatu eta makinok gizakiaren beharrak asetzeko eta bizitza
kalitatea hobetzeko duten garrantzia baloratu.

– Erreminta, makina eta aparatuak segurtasunez erabiltzeko eta zaintzeko
arauak errespetatu.

– Teknologiak gure bizitzan duen garrantzia baloratu.
– Makina sinpleak egiteko interesa eta nahia.

– Inguruko ibaiak ezagutu, behaketa eta informazio bidez.
– Uraren beharraz ohartu eta taldean eztabaidatu.
– Ur instalazioen behaketa marrazkien bidez.
– Uraren egoera aldaketak aztertzeko esperientziak egin.
– Zeruaren behaketa.
– Argiarekin esperientziak egin, itzalak, opakotasuna, gardentasuna...
egiaztatzeko.

– Ingurunea errespetatzea eta kontserbatzea baloratu.
– Uraren garrantzia baloratu eta arduraz erabiltzea zein inportantea den
jabetu.

– Ingurune naturalean gertatzen diren aldaketez (eguraldi, ilargi...) ohar-
tzeko sentsibilizazioa.

– Jarrera baikorra esperientziei buruz.

– Animaliak behatu, izendatu, konparatu eta ezaugarri batzuen arabera
sailkatu.

– Hainbat animaliaz informe sinpleak egin.
– Animaliak eta bizi diren ingurunea erlazionatu.
– Animaliek gizakiarentzat duten garrantzia eztabaidatu.
– Produktu baten jarraipena egin, lehengai izatetik produktu landu izate-
ra iritsi arte.

– Animaliak behatzeko eta aztertzeko interesa.
– Inguruko animaliak errespetatu.
– Animalien behaketa sistematikoa ongi egiten sentsibilizatu.

– Eskola inguruan lorategia egin.
– Landareen zatiak identifikatu.
– Landareen ugalketa eta garapenaren behaketa sistematikoa esperientzia
bidez. Ugalketa motak aztertu.

– Ogia egin.
– Eztabaidatu taldean landareak lehengai direnean egiten diren beste
janari batzuen elaborazio prozesuak.

– Izaki bizidunak aztertzeko interesa.
– Landareen ugalketa aztertzeko interesa.
– Inguruko landareak, parkeak eta lorategiak zaintzeko eta errespetatzeko
ohitura landu.

– Gure inguruan dauden landareak ezagutzeko jakin-mina.
– Nekazarien eginkizuna baloratu eta errespetatu.

– Material batek lehengai denetik produktu landu izatera iritsi arte egiten
duen bidea ikusi eta horretaz eztabaidatu.

– Materialen tasunak aztertzeko esperientziak planifikatu eta egin.
– Ikaslearen inguruan asko erabiltzen diren materialak identifikatu, mani-
pulatu, propietateen arabera sailkatu eta beste erabilera posible batzuk
aztertu.

– Inguruko materialak ezagutzeko jakin-mina.
– Materialak erabiltzean segurtasun arauak betetzeak duen garrantziaz
jabetu.

– Materialek erabileraren aldetik dituzten posibilitateak ikertzeko interesa,
eta aktibitate esperimentalen balorazioa.

– Gizakiak historian zehar egindako ikerketek materialen eboluzioan izan
duten garrantzia baloratu.
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Batzuentzat
ezagunak izango

gara. Gu Ane, Igor,
Elena eta Mikel

gara.
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Kaixo, lagunok!
Aurten

elkarrekin
ikasiko dugu.
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1. gaia. Berriro elkarrekin

Biharko eguna
iristeko irrikitan

nago.

Autobusa iazko
ordu berean

al da?

Ez! Ez!
Lehentxeago
omen da.

Eskolako
motxila

prestatzen ari
naiz.

Ohera
zaitez

lehenbailehen.

Egon zaitez
lasai, Ane!

Ezin dut
lo egin.
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Igor! Begira,
motxila berria.

Zein handiak
egin zareten!

Egunon,
andereño!



Antolamendua
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Eskolako lagunak

Maite ezin da ibili, baina oso ondo lan egiten du besteekin batera.

Erantzun galdera hauei:

Gustura hasi al zara eskolan?................. Zergatik?...........................................

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

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

Zenbat ikasle zarete zuen gelan? .......................................................................

Ikasle berriren bat hasi al da aurten? ..............................................................

Zein da zure maisu edo andereñoaren izena? ..................................................

Aurten lagun
berri bat
daukagu. Ni Maite

naiz.
Zein da
zure
izena?
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Gelaren antolaketa

Ba al dago liburutegirik zuen gelan? ..............................................................

Zein liburu gustatzen zaizu gehien? ...............................................................

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

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

Orain gure
gela antolatu
behar dugu.

1. mailan
bezala utziko
al dugu?

Liburu berriak
erosi beharrean

gaude.
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Ostegun arratsaldea jolasetarako utzi dute eta taldeka eratu dira.

Ostegun bakoitzean, talde bat arduratuko da jolasak antolatzen, eta
gelako lagunei azalduko die antolamendua. Irakasleak ere lagunduko die.

Zuek ere nahi al duzue horrelako antolamendu bat egin?.......................

Zein arratsalde aukeratuko duzue? ................................................................

Arbel honetan
ez da ongi
idazten.

Zuzendariari
esango diogu.

Arbel hau
beherago jarri
dute, Maitek ere
idatz dezan.

Oso
ondo!!!

Aurten jolas
gehiago egingo

ditugu.
Bai! Bai!

Arratsalde bat
horretarako

izendatuko dugu.
Bai! Bai!
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Taldeak egiten
Zenbat lagunek osatuko dute taldea? ...................................................

Bakoitzak bere izena idatziko du
papertxo batean, eta poltsa batean

sartuko du.

Talde bakoitzak zenbat lagun dituen,
hainbeste papertxo atera.

5
TA

LD
EA

1 TA
LDEA

Maid
er

Mike
l

Susa
na

Jone 3
TA

LD
EA

2 TALDEA

4TALDEA

Zenbat talde osatu dituzue?..............................................................................
Idatzi izenak marrazkian adierazten zaizuna bezalako orri batean,
eta horman itsatsi.
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Eguraldiaren berri jasotzen
Irailaren 23an udazkenean sartzen gara.

Egun guztietan ez du eguraldi berdina egiten. Batzuetan epel,
besteetan bero, hotz, euri, haize, elur, izotz…

Oporretan nolako eguraldia egin du? .....................................................

Gaur nolako eguraldia dago?......................................................................

Beste egun batzuetan honelako eguraldia egin dezake:

eguzkia hodeiak eta eguzkia hodeiak haizea

lainoa euria elurra izotza



Hilero honelako orri bat egin.

Laukitxo bakoitzean, egiten duen eguraldia marraztu.
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Hilabete bakoitza bukatzen denean, erantzun galdera hauei:
Zenbat egunetan izan dugu:

eguzkia hodeiak eta eguzkia hodeitsu haizea

lainoa euria elurra izotza

Nolako eguraldia egin du? .....................................................................................

Iraila
Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea

1 2

9876543

10

17

24 25 26 27 28 29 30

18 19 20 21 22 23

11 12 13 14 15 16
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Gure ordutegia

Goizez
Sarrera Jolas ordua Irteera

Arratsaldez

Sarrera Irteera

Arratsaldez

Zuek noiz sartzen zarete eskolara? ...............................................................

Noiz da jolasordua? ..............................................................................................

Arratsaldean noiz ateratzen zarete? .............................................................

Ez! Ez nago oso
ziur. Esango al

didazu?

Ba al dakizu
zein den eskolako

ordutegia?

9’00 11’00 12’30

14’30 16’30
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Asteak 7 egun ditu:

Asteartea, ostirala, igandea, astelehena, osteguna, asteazkena,
larunbata.

Ordena itzazu egun horiek:

1 .................................................... 2 ........................................................

3 .................................................... 4 ........................................................

5 .................................................... 6 ........................................................

7 ....................................................

Gaur Ane ez da eskolara etorri, tripako minez zegoelako.

Zein hilabete eta zein egun ote da?
Hori jakiteko, globo hauek neurriz (handitik txikira) eta kolorez
(gorriak alde batetik eta urdinak bestetik) ordenatu beharko
dituzu.

Hilabetea: .................................... Eguna: ................................................

O

M
AI

A

T

Z

A

S

T

I

R

L
A

A



Zuek ere idatzi jarrera hauek orri handi batean, eta horman
itsatsi.

Gure jarrerak
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Iaz ikasitako jarrerak gogoratuko ditugu.

Paperontziak erabiliko ditugu. Denok lagunak izango gara.

Gelako materiala ondo zainduko dugu. Bakoitzak bere gauzak jasoko ditu.

Ardurak zintzo beteko ditugu. Gela eta ingurua zainduko ditugu.
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Izan ere:

Eskolan ................................................................................................ egiten dugu.

Oporretan .......................................................................................... egiten dugu.

Uf! Zenbat
gauza antolatu
ditugun gelan
egiteko.

Eskerrak
oporretan

indarrak hartu
ditugun.

Eskola, eskola!
Zu egongo ez bazina…
Non elkartuko ginateke lagunak?
Non ikasiko batuketak eta kenketak?



Oporretan egin duguna
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Elena trenez joan zen
gurasoekin urrutiko hondartza batera.

Mikelen Ameriketako osaba-izebak
hegazkinez etorri ziren.

Igor inguruko ezagutzera joan zen bere

eta oinez ibili ziren. Igor gainean ere

ibili zen. Gauez lo egiten zuten.

Aneren osaba da. Arratsalde batean itsasora

joan zen harekin. Osabak arrantzan irakatsi zion eta

harrapatu zituzten. Haiekin bat egin zuten.



Zu joan al zara inora oporretan? ...................... Nora? ................................

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

Nola joan zinen? ....................................................................................................

Marraztu oporretan egin duzuna.
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Ikusi duzunez, Anek, Igorrek, Mikelek, Elenak eta zuk hainbat
garraiobide erabili dituzue opor hauetan.
Baina beti ez da horrela izan. Garai batean ez zegoen auto,
hegazkin, tren eta itsasontzirik. Nola moldatzen ote ziren?



Nola asmatu ote zituzten itsasontziak?
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Arraioa!
Ez duk

urperatzen.

Honela
ez gara
bustiko.

Besoak
nekatu
zaizkit.

Hau da
abiada!

Haizea
alde

daukagu.



Gaur egun itsasontzi mota asko dago. Hainbat gauzatarako
erabiltzen dira: arrantzarako, kiroletarako, urpean ibiltzeko,
garraioetarako…

Idatzi irudien azpian bakoitzaren izena edo zertarako
erabiltzen diren.
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...............................................................

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

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

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

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

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



Nola asmatu ote zituzten autoak?
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Harri biribilak
errazago

eramaten dira.

Eskerrak gurpila
asmatu duten.

Uf!
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Gaur egun, era askotako ibilgailuak ditugu errepideetan ibiltzeko:
motoak, autoak, kamioiak, autobusak…

Esan zertarako erabiltzen den horietako bakoitza.



Bideak
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Autoz bizkor eta seguru ibiltzeko, errepide eta autobide ugari egin
ditu gizakiak.

Baina errepideetan kontu handiz ibili behar da, istripuak izateko
arriskua dagoelako.

Idatzi zer gertatu den.

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

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

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



Bide seinaleak

Zergatik ari da trafikozaina isuna jartzen? ..........................................

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

Elena zuzen ari al da jokatzen? ......................................................................
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Seinaleak ondo ezagutu eta trafikozainari zintzo kasu egin behar
zaio.



Trenak
Trenak ere oso garraiobide egokiak dira.
Bagoi asko eramaten dituzte. Bagoietan, batzuetan pertsonak
garraiatzen dituzte eta beste batzuetan autoak, fruituak, animaliak,
harriak…
Trenbidetik ibiltzen dira.
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Hurbil dagoen herriren batera joateko, zein tren erabiliko zenuke?

Zein tren aukeratuko zenuke Madrila joateko? .............................

Zein trenetan ekartzen dituzte laranjak? ..............................................

1

2

3



Hegazkinak
Hegazkinak garraiobide indartsuak dira.
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Horiek dira azkarrenak.

Pisu handiegirik eraman ezin dutenez, pertsonak garraiatzeko
erabiltzen dira batez ere.

Aireportuetatik abiatu eta aireportuetara heltzen dira.

Ikusi al duzu inoiz hegazkin bat hurbiletik?

Ibili al zara inoiz hegazkinean?

Euskal Herrian ere badira aireportuak.

Idatzi non dauden:

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

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



Seinalatu trenak eta itsasontziak jarraituko duten bidea.
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Gaur Igor trenez etorri da eskolara. Geltokian Mikel zain zeukan.

Ordena ezazu egin duena, zenbakiak jarriz.
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Atzo Hendaian nintzen
gaur berriz Parisen:
triki-traka, triki-tren,
hasi naiz ibiltzen.

Atzo Gasteizen nintzen
gaur berriz Berlinen:
hegan, hegan, hegazkin,
hasi naiz ibiltzen.

Atzo Pasaian nintzen
gaur berriz Londresen:
txapla-txapla txalupan
hasi naiz ibiltzen.

Atzo Gorbeian nintzen
gaur berriz Uzturren:
arin, oinez eta arin
hasi naiz ibiltzen.

ANJEL LERTXUNDI


