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1. gaia.
Nire familia

GAIA HELBURUAK GERTAERAK, KONTZEPTUAK ETA PRINTZIPIOAK

– Norberaren eta familiaren historia aztertzea eta eza-
gutzea. (3, 7)

– Denboraren nozio nagusiak ulertzea. (7)

– Informazio iturri desberdinak erabiltzen hastea.
(8, 9)

– Familiako kideek etxeko lanei buruz duten jarrera
aztertzea, eta ikaslea familiako kide aktiboa izan
dadin bultzatzea. (2, 3, 4, 8)

– Norberaren eta familiaren historia (friso historikoak).

– Oinarrizko denbora unitateak: aldi bereko gertakariak,
aurrekoak eta ondorengoak, gerokoak, aurretikoak…

– Denborazko neurri unitateak: urtea, hamarkada,
mendea.

– Gure mendeko gertakari nagusietara hurbiltzea.

– Familia zuhaitza.

– Familiaren antolamendua.

2. gaia.
Hazi eta

ugaldu egiten
gara

– Mutilen eta nesken sexu organoak identifikatzea eta
ezagutzea. (1)

– Ugalketaren fisiologiaren (haurdunaldia, hilekoa,
obulazioa,…) ezaugarri nagusiak ezagutzea. (1)

– Sexualitatean maitasunak eta afektibitateak duen
garrantziaz jabetzea. (1, 4)

– Pubertaroan gertatzen diren aldaketak aztertzea eta
ezagutzea. (1, 9)

– Sexu diskriminazioaren aurrean jarrera kritikoa osa-
tzea eta ikuspegi horrekiko koherente izatea. (1, 4)

– Besteekiko errespetua, elkartasuna eta solidaritatea
bultzatzea. (1,2)

– Sexu organoak identifikatzea eta kokatzea.

– Giza gorputza: ugalketa.

– Giza eskubideak.

– Gure gorputzaren aldaketak, haziera eta garapena.

– Grafiko linealak.

– Sexualitatea: Afektibitatea. Sexu arteko berdintasu-
na. Rol sexistak eta sexu diskriminazioa.

3. gaia.
Gure

inguruko
makinak

– Ikasleen aurreiritzietatik abiatuta, makina eta apara-
tu arrunten azterketari ekitea. (4, 10, 12)

– Makinak hainbat operadorez osatuta daudela jabe-
tzea. (10, 12)

– Eguneroko bizitzan makinek eta aparatuek duten
garrantziaz jabetzea. (12)

– Zirkuitu elektriko sinpleen zatiak ezagutzea. (10, 11, 12)

– Teknologiarekin zerikusia duten problema sinpleak
planteatzea eta horiek konpontzeko estrategia batzuk
lantzea. (2, 10)

– Atzazalak mozteko tresna: palanka.

– Kanila: torlojua.

– Paper zulagailua: malgukia.

– Igogailua.

– Energia elektrikoa. Zirkuitu elektrikoa: pila, bonbi-
lla, etengailua, lanpara-oina.

– Linterna.

– Eraikuntzak.

4. gaia.
Nolakoa da

gure
eskualdea?

– Eskualdea ezagutzeko baliabideak lantzea. (3, 8)

– Mapa errazak ulertzeko eta erabiltzeko trebetasunak
lantzea. (9)

– Iparrorratzaz eta ingurune fisikoko elementuez balia-
turik, orientazioaren ikasketan abiatzea. (7, 8, 9)

– Eguraldia aztertzeko beharrezkoak diren datuak bil-
tzen, aparatuak erabiltzen eta datuak grafikoen bidez
adierazten ikasten hastea. (9)

– Gure eskualdeko osagai nagusiak (mendi, ibai, kos-
taldea, lautada,…) aztertzea. (8)

– Gure eskualdeko paisaia: erliebea, klima, flora.

– Mapak: fisikoa, politikoa, zeinu konbentzionalak.

– Orientazioa eta puntu kardinalak: iparrorratza.

– Gure eskualdeko klima.

– Grafiko linealak eta barrazkoak.

– Erliebea paisaiaren itxuraldaketan: mendiak, ibaiak,…
Paisaiaren aldaketa giza ekintzen ondorioz.

5. gaia.
Animaliak

– Azterketa eta ikerketaren bidez haurra animalien
mundura hurbiltzea. (8)

– Behaketaren bidez animalia desberdinak sailkatzen
ikastea. (8)

– Animalien morfologia, ugalketa moduak, elikatze
motak ezagutzen hastea. (8)

– Inguruan ditugun animaliekiko sentsibilitate, begi-
ramen eta babes jarrerak lantzea. (5, 6, 8)

– Animalien abiadura eta bizi-iraupena.
– Animalien sailkapena: ornodunak (ugaztunak, hegaz-
tiak, arrainak, narrastiak, anfibioak) eta ornogabeak
(intsektuak).

– Animalien morfologia.
– Animalien elikadura: haragijaleak, belarjaleak eta
orojaleak.

– Elikadura kateak.
– Animalien ugalketa: obiparoak, bibiparoak.



PROZEDURAK JARRERA, BALIO ETA ARAUAK

– Familiako kideak eta mende honetako zenbait gertaera inte-
resgarri denboran kokatu.

– Informazio iturri desberdinak erabili.

– Familiaren antolamendua aztertu, deskribatu eta ondorioak
atera.

– Dilema moralak aztertu, eztabaidatu eta ondorioak atera.

– Norberaren historia, eta norberaren familiaren eta giza talde-
aren historia ezagutzeko interesa eta jakin-mina.

– Emakumeek etxeko lanen arduradun gisa duten papera des-
mitifikatu.

– Etxeko eta eskolako lanen jarduerekiko erantzukizuna.
Familiako kideek betetzen dituzten funtzioen balorazioa eta
haiekiko begirunea.

– Giza gatazken aurrean hitzarturiko irtenbideen balorazioa.

– Beste herri batzuen bizitzeko erarekiko errespetua eta solidaritatea.

– Sexu organoak identifikatu, kokatu eta beren funtzionamen-
dua aztertu.

– Izaera sexista duten egoerak aztertu eta ondorioak atera.

– Haurdunaldiaren aldiak aztertu.

– Grafiko linealen bidez haurren hazkundea azaldu.

– Norberaren gorputza ezagutzeko jakin-mina eta interesa.

– Norberaren gorputza eta nortasun sexualaren onarpena eta
desberdintasunaren balorazio positiboa.

– Pertsonekiko begiramena eta harreman afektibo positiboen
balorazioa, jarrera sexistak baztertuz. Sexualitatearen izaera
sozialaren eta kulturalaren balorazioa.

– Giza eskubideei buruzko ardura sorrarazi.

– Inguruko makina eta aparatuak aztertu, manipulatu, deskri-
batu eta analizatu.

– Operadoreak identifikatu: palanka, torlojua, malgukia.

– Pilak, bonbilla aztertu eta etengailu eta lanpara-oinak eraiki.

– Zirkuitu elektriko sinpleak eraiki.

– Eraikuntza sinpleak egin, fase hauei jarraituz: planteamen-
dua, diseinua, ebaluazioa eta aplikazioa.

– Teknologiak eguneroko bizitzari dakarzkion aurrerapenez
eta teknologiaren garrantziaz jabetzea.

– Eraikuntzak elkarrekin planifikatzearen balorazio positiboa.

– Makina eta aparatuak nola eginda dauden eta nola funtzio-
natzen duten jakiteko interesa eta jakin-mina.

– Teknologiaren ondorioz izan diren bizitza aldaketez jabetu.

– Aparatu soilen planifikazio, eraikuntza eta ebaluazioarekiko
interesa eta gustua.

– Mapa fisiko eta politikoen interpretazio eta erabilera zeinu
konbentzionalak erabiliz.

– Orientazio-teknikak erabili.

– Iparrorratza eta plubiometroa eraiki.

– Eguraldiaren behaketa eta neurketarako aparatu eta tresnak
erabili.

– Tenperatura eta euriteen grafikoak egin eta interpretatu.

– Eskualdeko paisaia aztertu.

– Herritik pasatzen den ibaia aztertu.

– Gure ingurunearen kontserbaziorako sentiberatasuna eta
begirunea.

– Eskualdeko paisaiaren aniztasunaren eta aberastasunaren
balorazioa.

– Erantzukizuna eta arreta fenomeno atmosferikoen neurketa
tresnen erabileran.

– Tokian tokiko lanak eta talde lanak egiteko interesa eta zale-
tasuna.

– Orientazioaren balioaren sentsibilizazioa.

– Zenbait animaliaren azterketa morfologikoa egin.
– Tresna sinpleen bidez (lupa, pintzak,…) animaliak aztertu.
– Irteerak eginez animaliak aztertu eta horien txostenak egin.
– Izaki bizidunen behaketak egiteko interesa eta jakin-mina.

– Animalien behaketa sistematikoa eta dagozkien txostenak
egitean zehaztasunarekiko eta zorroztasunarekiko sentibera-
tasuna.

– Inguruko animaliekiko begiramena eta ardura.



6. gaia.
Landareak

GAIA HELBURUAK GERTAERAK, KONTZEPTUAK ETA PRINTZIPIOAK

– Euskal Herriko zenbait ekosistemako landare nagu-
siak ezagutzen hastea. (8)

– Esperientzien bidez, landareen ugalketa-motak eta
landare batzuen landatze garaiak ezagutzea. (2, 8)

– Landareen baliagarritasunaz jabetzea. (8, 12)

– Landareek ingurugirora moldatzeko dituzten erak
aztertzea. (8)

– Landareek eta ingurune naturalak merezi duten begira-
menaz jabetzea eta kontserbazio-ohiturak lantzea. (5, 6)

– Euskal Herriko zenbait ekosistemetako landareak:
parke, baratze, soro, baso, belardi eta zelai,…

– Landareen ugalketa.

– Loreen atalak.

– Landareen garrantzia sendagaietan.

– Landareak eta ingurugiroa.

– Landareen baliagarritasuna.

7. gaia.
Beroa, soinua

eta argia

– Ikasleen aurreiritzietatik abiatuta, beroak, soinuak
eta argiak dituzten propietate nagusiak aztertzea. (2,
10, 11)

– Beroak, soinuak eta argiak material desberdinetan
duten eraginaz jabetzea. (2, 10, 11)

– Zarata kutsadura-mota bat dela ohartzea. (4, 5, 6)

– Lankidetzak eta komunikazioak duten garrantziaz
jabetzeko taldean lana egiten ikastea. (2, 4)

– Beroa: dilatazioa, uzkurtzea, transmisioa.

– Urezko termometroa.

– Uraren egoerak.

– Soinuaren hedadura: hots-uhinak.

– Soinuen kutsadura: zaratak.

– Argi-iturriak.

– Argia eta gorputzak: gardenak, transluzidoak, opa-
koak eta itzalak.

8. gaia.
Kontsumoa

– Produkzio-kontsumo sistemaren funtzionamendua
ulertzen hastea. (8, 12)

– Aukeraketa egokia egiteko azterketa konparatiboak
egiteak duen garrantziaz jabetzea. (12)

– Kontsumitzaileen eskubideak ezagutzea. (4, 12)

– Publizitatearen aurrean jarrera aktibo eta kritikoa
garatzea. (2, 4, 12)

– Kontsumo-gizartearen aurrean jarrera kritiko eta
kontzientea garatzea. (12)

– Merkatuaren mekanismoen funtzionamenduaz jabe-
tzea. (8, 12)

– Dirua: historia, trukea, epekako salmenta…

– Euroa.

– Salerosketen prozesua.

– Etiketak: produktuaren izena, marka, pisu garbia,
isuria,…

– Publizitatea eta kontsumoa.

– Erosketak ongi egiteko aholkuak.

– Kontsumitzaileen eskubideak.

9. gaia.
Materialak
aztertzen

– Ikasleen aurreiritzietatik abiatuta eta esperientzien
bidez material solidoen propietateak aztertzea. (11, 4)

– Materialen propietateekin zerikusia duten problema
sinpleak planteatu eta horiek gainditzeko estrategiak
haurrengan garatzea. (10, 11)

– Gizakiak historian zehar egin dituen aurrerapenez
ohartzea. (7)

– Materialen propietateak ezagutzeak erabilerarako
duen garrantziaz jabetzea. (11, 12)

– Gizakiaren ekintzak ingurune naturalean sortzen
dituen ondorioez eta materialen birziklapenaren
garrantziaz jabetzea. (4, 5, 6, 12)

– Materialen jatorria: naturalak eta artifizialak.

– Material solidoen ezaugarriak: kolorea, gogortasuna,
gardentasuna, flotagarritasuna, eroankortasuna,
pisua, lodiera,…

– Paperaren historia.

– Paperaren propietateak eta erabilerak.

– Materialen birziklapena.

10. gaia.
Garraiobide
eta komuni-

kabideak

– Mapak eta planoak interpretatzen hastea. (9)

– Garraioen garrantziaz jabetzea. (12)

–Garraiomota desberdinak identifikatzea eta ezagutzea. (8)

– Garraio publikoa erabiltzeko ohiturak hartzea. (5, 6)

– Informazio hedabideen garrantziaz jabetzea eta haiek
erabiltzeko prestatzea. (8)

– Hedabideen eboluzioan oinarrituz, historia interpre-
tatzeko lehen pausoak ematea. (7, 8)

– Ikaslea teknologiaren mundura hurbiltzea eta gure bizitza
kalitatean teknologiak duen garrantziaz jabetzea. (8,12)

– Planoak eta mapak.

– Garraio-azpiegitura eta sareak: errepideak, trenbide-
ak, aireportuak eta portuak.

– Garraioak: lehorrekoak, itsasokoak eta airekoak.

– Garraio publikoa.

– Bizikleta: historia, zatiak…

– Hizkuntza.

– Posta, telegrafoa, telefonoa, itsasargia, posta elektro-
nikoa…

– Masa komunikabideak: prentsa, irratia, telebista…



PROZEDURAK JARRERA, BALIO ETA ARAUAK

– Ekosistema desberdinetako landareak aztertu eta identifikatu.

– Hazi-mota desberdinak aztertu.

– Esperientzien bidez landareen garapenaren behaketa siste-
matikoa egin, datuak jaso eta ondorioak atera.

– Garai desberdinetan landatzen diren landareak aztertu.

– Landareak landatzen ikasi.

– Landareak ingurugirora nola moldatzen diren aztertu.

– Landareak ikertu eta behatzeko interesa eta jakin-mina.

– Ingurugiroko landareekiko begiramena eta ardura, batez ere
bertakoak izan eta desagertzear dauden kasuetan.

– Ingurugiroa gordetzeko sentiberatasuna eta begiramena.

– Beroak, soinuak eta argiak dituzten propietate nagusiak
aztertzeko esperientzien plangintza eta burutzapena.

– Beroak, soinuak eta argiak material desberdinetan duten era-
gina eta sortzen dituzten aldaketak aztertu eta behatzeko
esperientzien plangintza eta aurrera eramatea.

– Urezko termometroa egin.

– Berogailuen funtzionamendua aztertu.

– Inguruko elementu naturaletan sortzen diren aldaketaz
ohartzeko sentsibilitatea (argia, itzalak, soinuak,…)

– Jarrera baikorra esperientziekiko.

– Talde-jardueretan partaidetza arduratsua eta lankidetza-izpi-
ritua.

– Zaratak ekiditeak duen garrantziaz sentsibilizatu.

– Produktu batek ekoizpen-lekutik salmenta edo kontsumo-pun-
turaino igarotzen dituen fase desberdinak jarraitu eta aztertu.

– Etiketak aztertu.

– Kontsumorako zenbait produkturen kalitatea-prezioa erla-
zioa analizatu.

– Publizitate mezuak aztertu.

– Merkataritzako prozesu guztia prestatu eta burutu.

– Kontsumoarekiko jarrera kritikoa.

– Publizitate mezuek kontsumorako duten bultzadaren aurre-
an jarrera kritikoa eta autonomoa.

– Talde lanean eta talde jardueretan parte-hartze arduratsua
eta lankidetza izpiritua.

– Jatorri eta propietateen arabera materialak identifikatu eta
sailkatu.

– Material solido batzuen propietateak aztertzeko esperien-
tzien plangintza eta burutzapena.

– Materialen propietateak aztertu fase hauek jarraituz: plante-
amendua, diseinua, eraikuntza, ebaluazioa eta aplikazioa.

– Paper mota desberdinen propietateak aztertzeko esperien-
tzien plangintza eta aurrera eramatea.

– Hondakin-materialekin gauza berriak sortu.

– Materialen propietateak aztertu eta horien erabilgarritasuna
ezagutzeko jakin-mina.

– Talde-lanak egiteko zaletasuna eta interesa.

– Ingurugiroaren kontserbaziorako sentiberatasuna eta begira-
mena.

– Materialen birziklapenerako sentsibilizazioa.

– Garraiobideei buruzko ordutegi panelak, trenbide eta errepi-
deen mapak interpretatu eta erabili.

– Garraio-motak identifikatu eta azterketak egin.

– Bizikletaren bilakaeraren faseak aztertu.

– Informazio hedabide desberdinak identifikatu.

– Albisteak gureganatzeko prozesua aztertu.

– Irratsaio baten gidoia prestatu eta grabatu.

– Inkesta eta barra diagramak erabili.

– Garraiobideen erabilerari dago-kionez, kontserbazio, arreta
eta segurtasun-arauak errespetatzea.

– Garraiobide publikoak erabiltzea eta trafikoak sortutako ara-
zoez kontu hartzea.

– Historian zehar gizakiak garraio-bideetan eta hedabideetan
egindako aurrerapenak izan duen garrantzia baloratzea.

– Elkarrekin komunikatzeko ditugun bideak baloratzea.

– Aisialdiaren erabilpenerako alternatiba asko daudela kontu-
ratuz, telebistako programen balorazio kritikoa egitea.



1. gaia
Nire familia

Besteekin harremanetan bizi gara denok; lagunekin, irakasleekin, dendariekin… baina erlaziorik
handiena gure familiakoekin dugu, haiekin pasatzen baitugu denbora gehiena. Gai honetan gure
familia aztertuko dugu.



Aitona Amona Aitona Amona
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ZER DAKIGU GAI HONETAZ?

Nor

Aita

Ama

Zu

Anai(neba)-arrebak:

Besteren bat?

Izena Adina

Aita Ama

Ni

1. Idatz ezazu zure etxean bizi direnen izena eta adina.

Baina familia ez dute etxe berean bizi diren pertsonek bakarrik osatzen; aiton-amonek,
osaba-izebek, lehengusu eta abarrek ere osatzen dute.

2. Zer egin zenezake zure familiaren historia ezagutzeko?

3. Zure familiako datuak erabiliz, osa ezazu eskema hau zure koadernoan.

Erantsi edo kendu laukiak, beharren arabera.

4. Zenbat osaba eta izeba dituzu guztira?

Zenbat lehengusu eta lehengusina?



Iazko ikasturtean zure bizitzaren historia egiten ikasi zenuen. Aurten, ariketa hauek eginez, zure
familiaren historia osatzen saiatuko zara. Goazen orain familia baten historia argazkien bidez
aztertzera:
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FAMILIAREN HISTORIA

1950ean ateratako bi argazki

Argazki honetan bi haur, Inazio eta Maria,
beren gurasoekin (Fermin eta Juanita)
agertzen dira. 1950. urtea da, eta Inaziok
bederatzi urte ditu eta Mariak lau.

5. Zein urtetan jaio zen Inazio?

Eta Maria?

Fermin eta Juanita, hurrenez hurren, 1919 eta 1923an jaio ziren.

6. Kalkula ezazu zenbat urte izango zituzten Ferminek eta Juanitak argazki hau egin
zutenean.

Martin, Ferminen anaia, soldadutza egiten ari
zen. 21 urte zituen. Argazki hau bidali zion
anaiari.



Urte batzuk geroago
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Gaur egun

1968an Inazio ezkondu egin zen. Gaur egun Maria amona da. Hor agertzen
da bere ilobekin.

7. Zenbat urte zituen Inaziok?

8. Zenbat urte ote ditu Mariak?

Zenbat urte falta dira XXI. mendea amaitzeko?

Historiaren taula honetan, aipatu ditugun bost kideen jaioteguna kokatu dugu.

9. Koka itzazu historiaren taula honetan zure etxekoen jaiotegunak.

1910 1920 1930 1940 1950

Fermin
1919

Juanita
1923

Martin
1929

Inazio
1941

Maria
1946

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000



10. Ordena itzazu zenbaki bidez gertaera hauek zaharrenetik berrienera:
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Eskolaurrean hasi nintzen.

Lehen hortza irten zitzaidan.

Lehen Hezkuntzako bigarren mailan hasi nintzen.

Oinez ikasi nuen.

Nire izena lehen aldiz idatzi nuen.

Bizikletan ibiltzen ikasi nuen.

Lehen hortza erori zitzaidan.

Historia berreraikitzeko, informazio-iturriez
baliatzen gara. Informazio-iturriak hainbat
eratakoak izan daitezke:
– Gurasoek, aitona-amonek, anaia-arrebek…
kontatzen dizkiguten gauzak ahozko iturriak
izango dira.
– Zenbait dokumentutatik ere lor genezake
informazioa: famili liburua, eskola-liburua,
eskutitzak, liburuak…; hauek iturri idatziak
dira.
– Umetan egindako marrazkiak, argazkiak… iturri

grafikoak dira.

Bestalde, historia ongi berreraikitzeko, denbora nola neurtzen den jakin behar da.
Dagoeneko, denbora neurtzeko unitate batzuk ezagutzen dituzu: eguna, astea, hilabetea,
urtea… Hamar urtekoari hamarkada deitzen zaio. Eta horrela ditugu 80ko hamarkada, 90eko
hamarkada… Ehun urtekoari mendea deitzen zaio eta zenbaki erromatarrez adierazten da.
Gaur egun XXI. mendean gaude.

11. Erantzun galdera hauei:

– Zenbat hamarkada ditu mendeak?

– Zein hamarkadatan jaio zinen?

– Eta zure gurasoak?



Gure bizitzaren historia beste pertsona batzuen historiarekin batera gertatzen da. Besteen
historia ezagutzeak gurea ere hobeto ulertzen eta ezagutzen laguntzen digu.

12. Ezagutzen dituzun datuak eta informazio-iturri erabiliz, osa itzazu zeure guraso eta
anai-arreben histori taulak. Kontuan izan taula guztietan, pareko marretan, urte berberak
jarri behar dituzula, eta marra bakoitzak hamar urte adierazten dituela.
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13. Zertan egiten zuten lan zure gurasoek zu jaio zinenean?

Zein urtetan ezagutu zuten elkar zure gurasoek?

Zer egiten zuten zure anai-arrebek zu Lehen Hezkuntzan hasi zinenean?

Zenbat urte zituzten zure gurasoek zu jaio zinenean?

Zenbat urte zituen zure aitak ama jaio zenean?

Non bizi ziren zure gurasoak 1970ean?

Eta 1980. urtean?

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Aita

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Ama

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Ni

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Anaia
................

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Arreba
edo ahizpa
................

(jarri izena)

(jarri izena)



14. Koka itzazu gertaera hauek azpian duzun historiaren taulan. Gertaera batzuek data
daramate baina beste batzuek ez. Informazio-iturri desberdinak erabili beharko dituzu
gertaera horien data jakiteko. Zure ustez XX. mendean garrantzi handia izan duten
beste gertaera batzuk ere koka itzazu bertan.
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GERTAERA HISTORIKOAK

Vannevar Bush ingeniariak lehen
konputagailu modernoa asmatu zuen (1925),
aurrez Hollarith amerrikarrak datuak
ordenatzeko asmatu zuen argazkiko

tabulatzailearen ondoren.

Gernikako bonbardeaketa (...................)

Hiroshiman lehen bonba atomikoa bota
zuten (......................)

Telebista asmatu zuten (1926)

1900 1910 1920 1930 1940 1950
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Gizona Ilargira iritsi zen (.......................) Joane Somarribak bere lehenengo Tourra
irabazi zuen (.......................)

Euroa abiarazi zen (.......................) Bernardo Atxagak Espainiako Literatura
Sari Nazionala irabazi zuen (.......................)

1960 1970 1980 1990 2000



Familiako kideen hurrenkera eta elkarrekiko erlazioa azaltzen dituen irudikapen grafikoa da
famili zuhaitza. Zuhaitz adardun baten itxura hartzen duelako ematen zaio izen hori.
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NIRE FAMILI ZUHAITZA

15. Osa ezazu zure famili zuhaitza.

Zure aiton-amonak, gurasoak eta anai-arrebak, familia hurbila dituzu. Baina gurasoek ere
izan ditzakete anai-arrebak. Horiek zure osaba-izebak dira. Zure osaba-izeben
seme-alabak, zure lehengusu-lehengusinak dira.

16. Osa itzazu esaldi hauek.

Zure amaren aita, zure.....................................da.

Zure izeba, zure aitaren edo amaren...................................da.

Zure aitaren anaia, zure.............................da.

Zure osaba-izeben semeak, zure.......................................dira.

Zure lehengusuaren ama, zure........................................da.



Talde guztiak era desberdinean egoten dira antolatuta, eta taldekideek zeregin desberdinak
betetzen dituzte.

17. Idatz ezazu zure familiako kide bakoitzaren jarduera nagusia.

Aitaren lanbidea:

Amaren lanbidea:

Nire jarduera:

Anai-arrebena:

Bestalde, etxe guztietan, lan eta zeregin ugari izaten dira: arropak garbitu, erosketak egin,
janariak prestatu, oheak egin, konponketak egin… Nola banatzen dituzue lan horiek zure
etxean?
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NOLA BANATZEN DITUGU ETXEKO ARDURAK?

18. Idatz ezazu familiako kide bakoitzak etxean normalean egiten dituen lanen zerrenda.

Aitak:

Amak:

Zuk:

Anai-arrebek eta besteek:

19. Nork egiten du lan gehiena?

Zergatik uste duzu horrela dela?

Nola banatuko zenituzke zuk etxeko lanak?



Askotan ez da erraza izaten elkarrekin bizitzea. Pertsonok desberdin pentsatzen dugunez,
askotan errietan egiten dugu eta haserretu egiten gara.
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20. Idatz itzazu zure guraso, anai-arrebak eta etxean bizi diren beste pertsonekin
haserretzeko eta errietan egiteko zergatiak.
Gurasoekin:

Anai-arrebekin:

Nola amaitzen da guztia?:

Nola gustatuko litzaizuke amaitzea?:

21. Aitak bizikleta bat agindu zion alabari ikasturtean zehar asko ikasten eta lanak ongi
egiten bazituen. Alaba asko saiatu da eta bere eginkizunak ongi bete ditu. Ikasturtea
amaitu denean agindutako bizikleta eskatu dio aitari. Alabak agindutakoa bete duela
onartzen du aitak, baina bizikleta erosteko zuen dirua bere gogoko futbol-taldeak
urrunean jokatzen duen partida bat ikustera joaten gastatu behar duela erantzuten dio.
Zer iruditzen zaizu aitaren jokaera? Zergatik?

Eta alabarena bizikleta eskatzean?

Agindutakoa beti bete behar al da? Zergatik?

Antzeko egoerarik gertatu al zaizu inoiz? Konta ezazu.

Eztabaida ezazue gai hau taldean, eta idatz itzazu dauden iritziak eta ondorioak.

Jarri beste
kate bat Ez! Hau ikusi

nahi dut
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ADELAISIREN FAMILI BIZITZA
Adelaisi 28 urteko emakumea da eta Kamerunen bizi da. Ezkonduta dago eta 5
seme-alaba ditu: 12 urteko neska bat, 10, 8 eta 5 urteko hiru mutil eta 2 urteko
neskato bat. Herriko emakume guztiek bezala, berak arduratu behar du familiaren
beharrak aseko dituzten elikagaiak lortzeaz.

Goizeko 4:30ean jaiki, etxea garbitu, sua piztu eta gosaria prestatzen du.
Batzuetan 12 urteko alabak laguntzen dio. Etxean ez dute ez elektrizitaterik ez
urik. 5:30ean senarra eta bi seme nagusiak iratzartzen ditu; gero, gosaria ematen
die eta, azkenez, berak hartzen du gosaria.

6:00etan sorora joaten da; 4 kilometro ibili behar ditu, eta eguzkia gogor jotzen
hasi baino lehen, lanean hasten da. Bere senarrak sasiak kendu eta lurra goldatzen
du. Adelaisik erein eta laboreak babesten ditu izurriten aurka.

11:00etan berriro etxera bazka-
ria prestatzeko; bidean egurra
biltzen du sua pizteko. Bazkaria
hartu eta etxetik kilometro erdi-
ra dagoen putzu bateraino hur-
biltzen da ur pixka baten bila.
Soroetara eramaten du dena.
Soroetan bazkaltzen dute.

Herriko emakumeek, haurdun daudenean ere, lan egin behar izaten dute. Eta hau-
rrez erditu ondoren, soroetara eramaten dituzte beraiekin. 13:30etan lanari eki-
ten diote berriro ere, 16:30ak arte. Etxera iritsi eta gero, Adelaisik afaria presta-
tzen hasi behar du. Etxeko lanak egiten ari den bitartean, alaba zaharrenak lagu-
tzen dio neskatoa zaintzen.

5 urtetik 12ra bitarteko haurrak eskolara joan ohi dira.
Senarra sarritan elkartzen da herriko gizonekin, laboreetan egin daitezkeen hobe-
kuntzei buruz hitz egiteko.



22. Komikia irakurri ondoren erantzun galdera hauei:

Adelaisiren bizitzan zein jarduera dira lanekoak?

Zein jarduera atseden hartzeko, aisialdirako edo bere burua apaintzekoak?

Zer pentsatzen duzu beraren bizitzari buruz?

Konta ezazu zure amak egunean zehar egin ohi duena: zer ordutan jaikitzen den, zer
egiten duen lanera joan baino lehen (etxetik kanpo lan egiten badu), zenbat denbora
ematen duen aisialdian, atseden hartzen, bere burua apaintzen, e. a.

Konpara ezazu Adelaisik egiten duena zure amak egiten duenarekin.
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19:00etan afaltzen dute. Adelaisik etxea garbitu eta ordenatzen du, eta
azkeneko orduan, unetxoren bat libre izaten duenez, josten aritzen da.

21:30ean ohean sartzen da, biharamunean goiz jaiki behar du eta.



1. Osa ezazu eskema hau izen bakoitza dagokion tokian jarriz.

Ni Idoia naiz eta bi anai-arreba ditut, Mikel eta Sara. Nire gurasoak Maite eta Jon dira.
Nire amaren gurasoak Marcos eta Marisa dira, eta aitarenak Iñaki eta Ana. Nire amak anaia
bakarra du, Angel, eta Arantxarekin ezkondu zen eta bi seme-alaba dituzte, Alaitz eta Josu.
Nire aitak, aldiz, bi arreba ditu, Bego eta Marta. Bego Joxanekin bizi da eta haur bat dute,
Maddi.
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Idoia

ZER IKASI DUGU?

2. Adieraz ezazu egia ala gezurra den.

– Hamar urtekoari mendea deitzen zaio.

– Ehun urtekoari hamarkada deitzen zaio.

– Gaur egun XXI. mendean gaude.

– Argazkiak idatzizko informazio iturriak dira.

3. Zer da niretzat:

– lehengusuaren osaba?

– aitonaren/amonaren semea?

– anaiaren/nebaren aita?

– osaba-izeben alabaren neba?

Adieraz itzazu aukerak.

4. Adierazi zertarako balio duten informazio-iturriek eta zenbat informazio-mota dauden.
Adibideak jarri.

Egia Gezurra


