
 

 

 
“ORREAGAKO AMA IKASTETXEA” 2018/2019 

 
Lehen Hezkuntza 4. maila 

 
MATEMATIKA Asteko saioak: 4 Ikasturteko saioak: 130 
 

HELBURU DIDAKTIKOAK 
Gure helburu nagusiena pentsaera matematikoa sortzea da; hori dela eta, garrantzi handiago ematen diogu 

prozedurari eta arrazonamenduari edukiei baino. Dena dela, pauso zehatzak, eragiketak ongi eginak, kontzeptu 

berrien azalpenak, eta abarrekoak eskatuko zaizkie. 
Orokorrean hau landuko da: 

● Zenbakien eragina eta eguneroko bizitzan dituzten funtzioak ezagutzea.  

● Eguneroko bizitzan planteatzen diren problemei aurre egiteko estrategiak lantzea  

● Zenbaki-sistema hamartarraren funtzionamendua ezagutzea eta horri esker buru eta kalkulu 

algoritmikoa menperatzea.  

● Neurri sistemaren ezaugarriak eta bizitzarako beharrezko erlazioak ulertzea eta erabiltzea  

● Ikusten diren figura eta gorputz geometrikoak ezagutzea. 

 
EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 
Zenbakiak eta eragiketak: 
Zenbaki-sistema hamartarraren 

egitura ezagutzea. 

Zenbakikuntza: 6 zifrako 

zenbakiak: deskonposatu, 

konposatu,  idatzi zifraz eta 

letraz, irakurri, biribildu, 

ordenatu, sortu, seriatu, posizioa 

adierazi.  

Zenbaki ordinalak erabiltzea. 
Kontzeptu batzuk modu egokian 

erabiltzea.  

Zatiketaren hastapena eta 

biderkaketak (bi zifra)  

Buruzko kalkulua: bost zifrako 

edozein zenbakiri ehuneko oso bat 

+ edo -.  

Propietateak :trukatzea eta 

elkartzekoa. 
Neurria eta geometria: 
Lerro motak.  

Gorputz geometrikoak sortu. 

Txanponen arteko baliokidetza. 
Luzera: metroa baino txikiagoa. 

Unitateen laburdurak ezagutu eta 

erabiltzea. 
Masa: kilogramo eta gramoa. 

Baliokidetza eta erabilera. 
Denbora: neurri unitateak (hilak, 

asteak, egunak, egutegia) 
Tresnak.Erlojua eta bere 

elementuak. 
Informazioaren antolaera eta 

problemak: 
Grafikoak eginez. 
Problema aritmetikoak eta 

geometrikoak. 

 

Zenbakiak eta eragiketak: 
Zenbaki-sistema hamartarraren 

egitura ezagutzea. 

Zenbakikuntza: 7 zifrako zenbakiak: 

deskonposatu, konposatu,  idatzi 

zifraz eta letraz, irakurri, biribildu, 

ordenatu, sortu, seriatu, posizioa 

adierazi.  

Zenbaki ordinalak erabiltzea. 
Kontzeptu batzuk modu egokian 

erabiltzea.  

Zatiketaren froga gauzatu. 

Biderketak (hiru zifra) 

Banatze legea. 

Buruzko kalkulua: estrategiak landu. 

Zenbakizko zuzenean zenbakiak 

kokatu. 

Neurria eta geometria: 
Poligonoak irudikatu/sailkatu.  
Luzera. Neurri-unitateak: metroa 

baino handiagoak (dam, hm eta km). 

Baliokidetza 
Edukiera. Ontzi ezberdinetako 

edukiera konparatu. 
Masa. Pertzepzioaren bidez objetu 

batzuen masa konparatzea: balantza. 
Erloju analogikoa  eta  digitala.  

Informazioaren antolaera eta 

problemak: 
Problema aritmetikoak egitea.  
Aurrekoan baino kantitate handiagoak 

erabiliz. 
Konparazizkoak.  
Biderkatu edo zatitzeko.  
Problema geometrikoak egitea: 
Pieza ezberdinak hartuz, beste figura 

geometriko osatzea. 

Zenbakiak eta eragiketak: 
Zenbakikuntza:  zenbakiak 

deskonposatu, konposatu,  idatzi 

zifraz eta letraz, irakurri, 

biribildu, ordenatu, sortu, seriatu, 

posizioa adierazi.  

Zatiketak egitea, zatiduran zifra 

bi edo gehiagoko zenbakiarekin. 

Zatiki sinpleak ezagutu eta 

errepresentatu grafiko bidez. 

Zenbakizko zuzenean zatikiak 

kokatu. 

Neurria eta geometria: 
Unitateak modu egokian 

erabiltzen ikasta. 

Lerro zuzenak: Binaka agertzen 

direnean posizio erlatiboa: 

paraleloak eta ebakitzaileak. 
Poligonoen sailkapena, elementuak 

eta izenak ikasi. 

Gorputz geometrikoak sailkatu 

eta elementuak ikasi. 
Konpasaren erabilera. 
Zirkulu eta zinkunferentzia 

desberdintzea, osatu eta 

konpasarekin egin. 
Elementu batzuk irudikatu eta 

izendatu 
Informazioaren antolaera 

eta problemak: 
Ulertzeko estrategia  erabiltzea: 

grafikoen  erabilera, erregistro 

taulak, … 
Polikuboak erabiliz egitura 

ezberdin gauzatzea. 
Bideak deskribatu edo marraztea 

sare koadrikulatu batean. 
 

 



EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  

LANA Gelan eta taldean egindakoa 
Bakarkako lana  % 30 

EDUKIAK Azterketa/ariketen bidez erakusten duena 
Eguneroko lanaren balorazioa % 50 

JARRERA Besteekiko 
Lanarekiko % 20 

 
EUSKARA  Asteko saioak: 5 Ikasturteko saioak: 154 

 
HELBURU DIDAKTIKOAK 

Euskararen ezagutza eta erabilera sustatzea da gure helburu nagusiena, ahozkoan nahiz idazterakoan ere. Hau 

dela eta, helburu nagusi hauek lortu nahi ditugu: 
● Jariotasuna eta koherentziaz mintzatzea  

● Zerbait adierazteko baliabideak eskuratzea komunikaziorako trebetasuna lortuz. 

● Irakurri eta idazteko ohitura hartzea  

● Ahozko zein idatzizko testu mota ezberdin ezagutu eta hauen egituraz ohartzea. 

● Hizkuntzaren oinarrizko elementu eta kontzeptuaz jabetzea eta zuzentasunez erabiltzea. 

 
EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 
Testuak:  
- Pertsonen deskribapenak. 

- Egunerokoa. 

- Gutuna/postala. 

- Asmakizunak 

 

Ulermena:  

- Galdera zehatzak 

- Instrukzioak 

- Eskaerak 

- Sinonimoak 

 

Adierazpena: 

- Gertaerak  azaltzea. 

- Instrukzioak zuzentasunez 

- Nahiak, gogoetak,... garbi 

adieraztea. 

 

Hizkuntza formala: 

- Hiztegi zehatza 

- Sinonimoak 

- Aditza 

- Deklinabidea 

- Perpausen egitura 

Testuak: 
- Lekuen deskribapenak.  

- Narrazioak. 

- Testu etenak. 

- Olerkiak, hizkuntz literarioa... 

 

Ulermena:  

- Ulermen globala eta zehatza. 

- Iturri ezberdinetatik jasotakoa. 

 

Adierazpena: 

- Gertaera kronologikoak. 

- Denboralizaioa 

- Nahiak, gogoetak,... garbi 

adieraztea. 

 

Hizkuntza formala: 

- Hiztegi zehatza 

- Sinonimoak 

- Hitz familiak 

- Aditza 

- Deklinabidea 

- Perpausen egitura: galderak 

 

Testuak:   

- Laburpenen hastapenak 

- Albistea 

- Iragarkia 

- Bertsoak 

 

Ulermena:  

- Paragrafoko ideia nagusia. 

- Ulermen globala eta zehatza. 

- Iturri ezberdinetatik jasotakoa. 

 

Adierazpena: 

- Gertaera kronologikoak. 

- Denboralizazioa 

- Nahiak, gogoetak,... garbi adieraztea. 

 

Hizkuntza formala: 

- Hiztegi zehatza 

- Sinonimoak eta antonimoak 

- Hitz familiak 

- Aditza 

- Deklinabidea 

- Perpausen egitura: denborazko 

esaldiak. 

 

 
 

EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  

LANA Gelan eta taldean egindakoa 
Bakarkako lana  % 30 

EDUKIAK Azterketa/ariketen bidez erakusten duena 
Eguneroko lanaren balorazioa % 50 



JARRERA Besteekiko 
Lanarekiko % 20 

 
 

GAZTELERA Asteko saioak: 4 Ikasturteko saioak: 124 
 

HELBURU DIDAKTIKOAK 
Hizkuntzaren ezagutza eta erabilera sustatzea da gure helburu nagusiena, ahozko nahiz idazterakoan ere. Hau 

dela eta, helburu hauek lortu nahi ditugu: 
● Jariotasuna eta koherentziaz mintzatzea  

● Zerbait adierazteko baliabideak eskuratzea komunikaziorako trebetasuna  lortuz  

● Irakurri eta idazteko ohitura hartzea  

● Ahozko zein idatzizko testu mota ezberdin ezagutu eta hauen egituraz ohartzea.  

● Hizkuntzaren  oinarrizko elementu eta kontzeptuaz jabetzea eta zuzentasunez erabiltzea.  

● Ortografia arauak ezagutu eta erabiltzea. 

 
EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 

Comprensión: 
Identificar tiempo y lugar  
Los personajes: protagonista y otros 
Buscar información directa. 
Ampliación de vocabulario. 
Expresión: 
Textos narrativos: cuentos,  relatos, 

biografias. 
Textos descriptivos: presentación de 

personas. 
Gramática: nombres, adjetivos, 

artículos, familia de palabras y campo 

semántico. 

Ortografía: 
Uso de la mayúscula. 
Signos de puntuación. 

Ortografía natural: los sonidos z, c. 

 
 

 
 

Comprensión: 
Elegir título o inventar. 
Escribir en una frase el tema de 

lo leído.   
Expresión:  
Textos narrativos:inventar 

historias con ayuda de viñetas.  
Buscar finales diferentes a una 

historia que se ha leído.  
Textos descriptivos: personas. 
Gramática: estructuración de la 

oración. Género y 

número,Sinónimos y antónimos, 

Palabras polisémicas y 

compuestas.  
Ortografía 
Ortografía natural: los sonidos 

G,J 
M  antes de “p” y “b” 
La H en los verbos hacer y 

haber. 
 

 

Comprensión: 
Buscar relaciones entre los 

personajes y el lugar.  
Trabajar sobre el significado de 

expresiones.  
Expresión: 
Textos narrativos: 
Estructura del cuento. Creación. 
Textos descriptivos: 
Descripción de animales. 
Gramática: Verbos: conjugaciones y 

tiempos verbales. 

Diminutivos/aumentativos. 

Ortografía:  
Uso de la h: palabras que empiezan 

por hum y por hie,hue. 
Ortografía natural: los sonidos “r” y 

“rr”suave y fuerte. 

Iniciación a la tilde 

Verbos 

 

 

EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  

LANA Gelan eta taldean egindakoa 
Bakarkako lana  % 30 

EDUKIAK Azterketa/ariketen bidez erakusten duena 
Eguneroko lanaren balorazioa % 50 

JARRERA Besteekiko 
Lanarekiko % 20 

 
 
 
 
 



INGURUNE 

 

Asteko saioak: 4 Ikasturteko saioak: 128 

 
HELBURU DIDAKTIKOAK 

 

*Ikasleen jakingura aprobetxatuz, naturan gertatzen diren fenomenoei buruzko informazioa lortzea 
*Ereduak bilatzea eta kontzeptuak eraikitzea legeak orokortuz. 
*Hiztegi zientifikoa erabiliz ikasitakoa azaltzen ikastea. 
*Pentsaera zientifikoa eraikitzea. 

 

 
EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

 1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 
 
GIZA GORPUTZA 

 

Bizidunak/bizigabeak 

Bizi funtzioak 

● Nutrizio funtzioa 

* Elikagaiak eta energi 

iturriak 

* Digestio aparatua 

* Arnas aparatua 

* Zirkulazio aparatua 

* Iraitz aparatua 

● Harreman funtzioa: 

zentzumenak, nerbio 

sistema eta lokomozio 

aparatua 

● Ugalketa funtzioa:ugal 

aparatuak. 

 

HISTORIA:   

 

Ardatz kronologikoa birpasatu. 

 

AMERIKA 

Kolonaurreko Amerika 

Amerindiarrak (definizioa) 

Tribu eta zibilizazioak: 

Ipar Amerikan: Lautada 

Handietako indiarrak, 

Basamortuko biztanleak eta 

Inuitak. 

Hego eta Erdialdekoak: 

Aztekak, Maiak eta Inkak. 

Euskal Herriko eta Ameriketako 

antzeko ohiturak (izpiritu 

txarrak uxatzeko) 

Kolonizazioa. Kolonen eragina 

Amerikan. 

Amerika garaikidea:  

Euskaldunak Ameriketan eta 

amerikarrak Euskal Herrian. 

Amerikako pasaiak eta hiri 

handiak. 

 

FLOTAZIOA 

 

1. Flotatuko du edo 

hondoratuko da? 

2. Dentsitatearen 

kontzeptua. 

3. Indarraren adierazpena.  

4. Norantza eta 

intentsitatea 

5. Bektore magnitude 

bezala: dinamometroa 

eta Newton unitatea. 

6. Pisua eta bultzadaren 

arteko erlazioa. 

Flotazioaren legea 

 

INDARRA ETA MAKINAK 

 

1. Zer dira indarrak 

2. Indarraren ondorioa: 

mugimendua eta oreka. 

3. Indarraren ondorioak: 

mugimendua eta oreka. 

4. Makina sinpleak eta 

konposatuak. 

5. Aurrerapen 

teknologikoak. 

 

 

EKOSISTEMAK 

 

1. Ekosistema: zer da eta 

osagaiak. 

2. Ekosistema motak: naturalak 

eta artifizialak. 

3.  Erlazioak ekosisteman: 

● Elika kateak. 
● Babesa. 

4. Mehatxupean dauden 

ekosistemak. 

 

 

 

LURRA: 

 

 

Lurraren geruzak 

Klima 

Ura eta airea (atmosfera) 

Erliebea 

Paisaia:  motak, osagaiak eta 

aldaketak. 

 

 

 

 



EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

LANA Gelan eta taldean egindakoa 
Bakarkako lana  % 30 

EDUKIAK Azterketa/ariketen bidez erakusten duena 
Eguneroko lanaren balorazioa % 50 

JARRERA Besteekiko 

Lanarekiko  % 20 

 
HEZKUNTZA ARRETA 

 

Asteko saioak: 2 Ikasturteko saioak: 62 

 
HELBURU DIDAKTIKOAK 

● Sentimendu eta emozioez jabetzea eta hauek identifikatzea. 

● Taldean lan egiten ikastea: besteak errespetatuz, lagunduz, entzunez…  

● Laguntza eskatzeko gai izatea.  

● Norbere burua onartzea eta maitatzea.  

● Norbere gaitasunez ohartzea eta gaitasun horiek ezagutzea.  

● Norbere mugak ezagutu eta onartzea eta hauek hobetzeko gaitasuna lantzea.  

● Esfortzuaren garrantziaz jabetzea.  

● Jokabide egokiak bultzatzea. 

 
 

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 
 

Hezkidetza:SKOLAE 

proiektua 

 

Tratu onak tailerra 

 

Baloreak lantzeko film     

laburrak 

 

*Tolerantzia: 

Toleranzia 

For the birds (pixar) 

Día y noche (Pixar)Pixar 

Danza 

Día y noche 

 

*Bullyng: 

El sanwich de Mariana 

Los pájaros (pixar) 

 

*Lagunak: 

Cuerdas 

Canción de lluvia 

El cambio de pilas 

La pobre cigüeña (pixar) 

Mi lado de la bufanda 

Mousterbox 

 

*Euskara 

El viaje de Edurne  

 

 

Hezkidetza: SKOLAE 

proiektua 

 

Jolas kooperatiboak  

 

Baloreak lantzeko film 

laburrak 

 

*Empatia 

 Raton en venta 

 

*Taldeko lana: 

 El hombre orquesta 

 

*Inmigrazioa: 

 El viaje de Said 

 Binta y la gran idea 

 Swing of change 

 

*Aniztasuna.  

 El cazo de Lorenzo 

 Por cuatro esquinitas de nada 

 Ahate itsusia 

 El toro Ferdinando 

 

*Ikasteko lanaren garrantzia 

 Pipas 

 El alfarero 

 

*Solidaritatea: 

 La flor más grande del mundo 

  

Hezkidetza: SKOLAE proiektua 

 

Baloreak lantzeko film laburrak 

 

*Beldurra 

 El circo de las mariposas 

  

*Kontsumismoa 

 El vendedor de humo 

 

 *Errespetua 

 No abuses 

 

 



EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  

LANA Gelan eta taldean egindakoa 
Bakarkako lana  % 40 

EDUKIAK Azterketa/ariketen bidez erakusten duena 
Eguneroko lanaren balorazioa % 20 

JARRERA Besteekiko 
Lanarekiko % 40 

 
PLASTIKA 

 

Asteko saioak: 1 Ikasturteko saioak:33 

 
HELBURU DIDAKTIKOAK 

● Norberaren ekoizpenekin gozatuz gaitasun artistikoa lantzea 

● Materialekin esperimentatzea eta teknika plastiko ezberdinak erabiltzea   

● Materialak erabili, zaindu eta txukun mantentzen ikastea 

● Kodigo artistiko ezberdinak ezagutu eta erabiltzeko, irudimena eta  sormena martxan jartzea. 

● Espazioa modu egokian erabiltzea 

● Teknika eta baliabideak ezagutu eta erabiltzea. 

● Naturan aurkitzen diren formak, irudiak edo egoerak aztertu eta errepresentatzeko gai izatea. 

● Proposatutako eskulanak garatzea 

● Besteen artelanekiko errespetua eta adierazi nahi duena aztertzen eta ulertzen saiatzea. 

 
 

 
EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 
 

Trazoa 

 

Psikomotrizitate 

fina:gabonetako apaingarri 

 

Eskulanak: 
Landutako gaiekin lotutakoak:  

  - Organoak  

  - Esku artikulatua. 

Artista: Angela Moreno eta 

bere artelanak aplikatu.  

 

Marrazketa:  
Trazoa eta proportzioak.   

Kolorea:argia eta itzala. 

Eskulanak: inguruneko gaiari lotua: 

● Palanka 

● Katapulta 

● Urpekoa 

 

Artista eta bere artelana 

  

Kolorea:konposaketak margo mota 

desberdinekin. 

 

Eskulanak: inguruneko gaiari lotua: 

Collage. paisai motak 

Plastilina: lurraren geruzak. 

Artista eta bere artelanak 

 

EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  

LANA 
Gelan eta taldean egindakoa 
Bakarkako lana 

% 35 

PRODUKZIOAK 
Eguneroko lanaren balorazioa 
Azken produkzioa 

% 40 

JARRERA 
Besteekiko 
Lanarekiko 

% 25 

 
 
 



 
ERLIJIO 

 

 

Asteko saioak: 2 Ikasturteko saioak:60 

 
HELBURU DIDAKTIKOAK 

1. Natura Jainkoaren dohaina dela, errespetatu eta zaindu beharrekoa. 
2. Parabola ezberdinak jakitea. 
3. Jesusen bizitza ezagutzea: Jaiotza, mirariak egiten zituela, bere heriotza eta berpiztea, Mendekoste, etab. 
4. Abrahami, Moisesi, Mariari eta Jesusi buruzko Bibliako kontaerak eta Jainkoarekin duten lotura ezagutzea.                           

Pertsonaia horiek Jainkoarengan duten fedea balioestea. 
5. Gizabidezko eta kristau balioak errespetatzea eta onartzea eguneroko bizitzan, maitasunezko mundua                       

eraikitzeko jarraibideak direlakoan. 
6. Inguruko irudi eta tenplu kristauak ezagutzea eta deskribatzea, haien edertasuna mirestea, eta zer esan nahi                               

duten jakitea. 
7. Otoitza Jainkoarekin hitz egiteko bidetzat hartzea, eta «Gure Aita eta Agur Maria» otoitzak jakitea. 
8. Hamar Aginduak aintzat hartzea, Jainkoak maitatzeko eta zoriontsu izateko emandako arau edo aholkuak diren                             

aldetik. 
9. Elizaren erritu eta ospakizunetako sinbolo batzuk ezagutzea. Igandea Jaunaren eguna dela jakitea eta                           

kristauen funtsezko ospakizuna dela ezagutzea. 
10. Sakramentuak: Bataioaren zer den eta honen ezaugarri, sinbolo nagusiak ezagutzea. 
11. Maria kristauentzat eredu dela ohartzea. 
12. Jesus maitatzen eta barkatzen irakasten duen laguntzat hartzea. 
13. Jainkoa maitatzen eta barkatzen duen Aita ona dela jakitea. 
 
 

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 
-Kreazioa. Ingurua zaindu 
-Zoriontasuna 

-Maitasuna 
-Eguberriak 

-Familia eta lagunak 
-Barkamena  
-Aste Santua eta Pazkoa 

-Maria, Jesusen Ama 
-Parrokia 
-Jairik handiena (Igandea) 

 

EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  

LANA Gelan eta taldean egindakoa 
Bakarkako lana  % 40 

EDUKIAK Azterketa/ariketen bidez erakusten duena 
Eguneroko lanaren balorazioa % 20 

JARRERA Besteekiko 
Lanarekiko % 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GORPUTZ HEZIKETA 

 

Asteko saioak: 2 Ikasturteko saioak: 72 

 
HELBURU DIDAKTIKOAK 

1. Arloari dagozkion dokumentu eta mezuak, ahozkoak, idatziak, gorputzaren bidezkoak eta ikus-entzunezkoak, 

zuzen ulertu eta adieraztea. 
2. Gorputza eta jarduera fisikoa ezagutu eta baloratzea, mugimendurako aukerak eta besteekiko harremanak 

aztertu eta horiekin gozatzeko bide diren aldetik eta aisia antolatzeko baliabide. 
3. Jarduera fisikoak ongizatea lortzen laguntzen duela aintzat hartzea, nork bere buruarentzat eta besteentzat 

jarrera arduratsua agertuz eta ariketa fisikoaren, higienearen, elikaduraren eta osasunari buruzko ohituren 

ondorioez ohartuz. Inguru eta egoera desberdinetan segurtasunez jokatzen ikastea, bai besteei begira bai 

norberari begira. 
4. Gaitasun fisikoak, mugimendu trebetasunak eta gorputzaren egiturari zein funtzionamenduari buruzko 

ezagutza erabiltzea mugimendua egoera bakoitzeko inguruabar eta baldintzetara egokitzeko. 
5. Mugimendu arazoak konpontzeko printzipio eta erregelak eskuratu, hautatu eta aplikatzea, eta jarduera 

fisikoak, kirolak eta arte zein adierazpen jarduerak egiten direnean modu eraginkor eta autonomoan jokatzea. 
6. Ahalegina erregulatu eta neurtzea, bakoitzaren ahalbideen eta zereginaren izaeraren araberako autoexijentzia 

mailara iristeko. 
7. Gorputzaren eta mugimenduaren adierazpen baliabideak modu estetiko eta sormenezkoan erabiltzea, 

sentsazio, emozio eta ideiak helaraziz. 
8. Jarduera fisikoetan parte hartzea proiektuak partekatuz, helburu komunetara iristeko lankidetzan arituz, 

sortzen ahal diren gatazkak elkarrizketaren bidez konponduz eta ezaugarri pertsonalak, generokoak, sozialak eta 

kulturalak direla-eta izaten ahal diren bereizkeriak saihestuz. 
9. Jarduera fisikoek eta jolas eta kirol jarduerek kultur elementu gisa duten aniztasuna ezagutu eta baloratzea, 

eta bai parte-hartzailearen bai ikuslearen ikuspegitik begiratuta jarrera kritikoa agertzea. 
10. Liburutegia eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzen ohitzea. 
 

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 
1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 

1.- Kurtsoa hasten da 

Gorputz heziketako lekuak, materialak 

eta arauak ezagutzea. 

2.- Gorputz eskema   

Gorputzaren atal desberdinak ezagutu 

eta izendatzea, oinarrizko 

mugimenduak egitea, garbitasun 

ohiturak lantzea eta arnas hartzeko 

faseak identifikatzea. 

3.- Oreka  

Oreka estatiko eta dinamikoak 

ziurtatzea. 

4.- Koordinazio dinamiko orokorra: 

ibiltzea eta korrika egitea  

Ibiltzea eta lasterketaren 

koordinazioa hobetzea eta jokoetan 

erabiltzea. ezagutu eta praktikatu. 

 

5.- Jauziak 

Jauziak modu koordinatuan egitea 

eta altuera jauzien teknikan hastea: 

indar hartzea, fosbury eta errodiloa.  

6.- Birak   

Bira desberdinetako koordinazioa 

hobetzea: errodatu eta jiratu. 

7.- Begi-esku arteko koordinazioa  

Esku-besoen koordinazio dinamikoa 

hobetzea: boteak, paseak eta 

jaurtiketak. 

8.- Begi-oin arteko koordinazioa 

Oinekin objektu bat erabiltzeko 

gaitasuna hobetzea: paseak egitea. 

9.- Kolpaketak   

Egoera estatiko eta dinamikoan 

objektuak egoki kolpatzea. 

10.- Gorputz adierazpena 

Gorputzaren mugimenduak 

aztertzea eta espresibitatea 

ezagutzea. Mugimendu 

erritmikoaren aukerak 

erabiltzea. 

11.- Kirol alternatiboak 

Ez ohikoak diren kirolak 

ezagutu eta praktikatu. 

12.- Herri kirolak 

Gure kulturaren eta beste 

kulturen kirolak eta jolasak 

ezagutu eta praktikatu. 

13.- Jokoak  

Joko mota desberdinak 

ezagutzea eta haiekin 

disfrutatzea. 

 

*Kurtso osoan zehar, hiru 

saiotik behin,  gorputz 
adierazpena, gorputz jarrera, 

erlaxazioa eta jolas 

kooperatiboen jarduerak 

burutuko dira.  

 

EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  

LANA Gelan eta taldean egindakoa 
Bakarkako lana  % 30 



EDUKIAK Azterketa/ariketen bidez erakusten duena 
Eguneroko lanaren balorazioa % 30 

JARRERA 

Besteekiko 
Lanarekiko (parte hartzea aktiboa) 

Materialarekiko 

Arauekiko 

Higienea 

% 40 

 
 
 

MUSIKA 

 

Asteko saioak: 1 Ikasturteko saioak: 31 

 
 

 

 

HELBURUAK: 

 

● Ahotsak, gorputzak eta objektuek (instrumentuek eta abar) soinua sortzeko dituzten aukerak 

aztertzea. 

● Landutako notak ezagutzea eta identifikatzea. 

● Abesti ezberdinak egoki intonatu zein kantatzea.  

● Kantuak dramatizatzea. 

● Kantu ezberdinei laguntzeko asmoz, gorputz perkusioa erabiltzea.  

● Nota ezberdinak (bidun, hirudunak, laudunak) egoki intonatzea.  

● Mugimenduzko jokoak eta dantza zein koreografia erberdinak ikastea. 

● Inguruneko soinuen ezaugarriak identifikatzea.  

● 2, 3 zein 4 denborako eskema errazak inprobisatzea.  

● Entzunaldietan, entzundako elementu ezberdinak bereiztea zein identifikatzea.  

● Musika tresna den txirularen aukerak ezagutzea.  

● Musika saioetan izan beharreko jokabide arauak ezagutzea eta errespetatzea. 

● Ikaskideen iritziak errespetatzea.  

● Kontzertu edo jaialdi batean izan beharreko jokabide arauak ezagutzea.  

● Musika, hautemateko zein adierazteko modu erabiltzea eta norberaren aukeratan konfiantza izatea.  

● Musikarekiko interesa piztea.  

 

 

EDUKIAK: 

 

Ikasturtean zehar honako edukiak landuko dira unitate ezberdinetan: 

 

1. DANTZA ETA MUGIMENDUA: 

 

● Gorputz adierazpena: musika elementuak eta alderdiak.  

● Keinuz lagundutako kantua.  

● Dantza/koreografia (asmatutako mugimenduak): Orientazioa espazioan eta denboran; aurrera, 

atzera, zirkulua, bikoteak, lerroak,  lateralitatea zein biraketak. 

 

     2. INTERPRETAZIOA: 

 

● Ahotsa: adierazpenerako baliabideak zein arnasketa (ahoskera, artikulazioa, zainketa). 

● Kantua: haurrena, AB forma musikala, estrofa errepika, unisonoa, kanona. 

● Musika elementua (tempoa) zein ñabardurak. 

● Erritmo-ostinatoak. 

● Instrumentuak: Gorputza, perkusio txikia (Orff perkusioko instrumentuak), sortutako instrumentua, 

intonazio zehaztugabeko perkusioa (zura, metala, partxea eta abar), txirula (Do, re´). 

● Musika hizkuntza: oinarrizko erritmoak (pultsua, azentua (bitarra/hirutarra)), ezohiko grafiak, 

erritmoaren ohiko grafiak (zuria, beltza, kortxeak, beltzeko isilunea,zuriaren isilunea zein zuria eta 

puntu), errepikatze puntuak, barra bikoitza... 

● Melodiaren ohiko grafiak: pentagramaenea (do, re, mi, fa, sol, la, si eta re´). 

 

     3. ENTZUTEA: 



 

● Soinuen nolakotasunak: haiek bereiztea, izendatzea eta grafikoz adieraztea.  

● Estilo, garai eta kultura desberdinetako musika-tresnen eta ahotsen bidezko pieza sorta batzuk 

modu aktiboan entzutea.  

● Orkestrako zein bandako instrumentu batzuen oinarrizko sailkapena, familiaka.  

● Ahozko talde ezberdinak identifikatzea. .  

● Musika egitura: esaldiak (errepikapena/kontrastea), ABA forma musikala, AABB eta abar.  

● Musika jarduera eta lanbideak: musikagilea, zuzendaria, interpreteak eta abar.  

● Entzunaldietako portaera arauak.  

 

 

 

 

 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK: 

 

● Entzundako soinu mezua gorputzaren eta mugimenduaren bidez adieraztea, ñabardurak kontutan 

izanik. 

● Dantza/koreografia koordinatuki interpretatzea, kontuan izanik espazioko eta denborako 

orientazioak. 

● Inguruneko dantzak ikasten eta interpretatzen ditu.  

● Ahotsaren soinu aukerak erabiltzea, aurkitzea eta baloratzea, arnasketa kontrolatuz. Ongi 

ahoskatzea eta artikulatzea.  

● Haur melodia zein bertzelako melodia  errazak kantatzea, eremu melodiko egokian eta bitarte 

errazekin. (bidunetik zortzidunetara). 

● Melodiak unisonoan eta kanonean kantatzea.  

● Inguruneko folkloreko kanta batzuk kantatzea eta ezagutzea.  

● Perkusio instrumentuek eta txirulak akonpainamendu gisa dituzten soinu aukerak aurkitzea eta 

erabiltzea.  

● Erritmo eskema errazak, pultsazioan eta azentuan  oinarrituak, interpretatzea eta melodia 

ezberdinei laguntzea.  

● Txirulako notak, do-tik re´bitarterarte, egoki interpretatzea.  

● “Do, re´”bitarteko  notak egoki identifikatzea (irakurmenean).  

● Soinu mezuak asmatzea, interpretatzea zein irudikatzea (grafia ezohikoarekin) eta ikaskideen zein 

norberaren interpretazioak baloratzea.  

● Soinuen ezaugarriak identifikatzea.  

● Entzunaldi batean musika elementu eta alderdiak (esaldiak eta abar) bereiztea eta ezagutzea.  

● Entzunaldi aktiboan izandako sentipenak eta inpresioak adierazteko hizkera egokia erabiltzea.  

● Soinuen nolakotasunak bereiztea: iraupena (luzea, laburra), intentsitatea (indartsua, leuna) eta 

altuera (goranzkoa, beheranzkoa), izan entzunaldi, jostaketa edo aplikazio informatikoen bidez. 

● Gelan zein entzunaldi ezberdinetan erabiltzen diren musika-tresnak bereiztea eta identifikatzea.   

● Konpositorearen, zuzendariaren, interpretearen zein entzulearen figurak ezagutzea.  

● Entzunaldietako arauak barneratzea, denen ekarpena baloratuaz eta errespetatuaz.  

 
 

EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  

LANA Gelan eta taldean egindakoa 
Bakarkako lana (gelan eta etxean (etxeko lana)) % 30 

EDUKIAK 
Azterketa/jarduera ezberdinen bidez erakusten 

duena 
Eguneroko lanaren balorazioa 

% 30 

JARRERA 
Besteekiko 
Lanarekiko 

Parte-hartzea.  

% 40 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGELERA 

 

Asteko saioak: 5 Ikasturteko saioak: 166 

 
HELBURU DIDAKTIKOAK 

1.- Aurretiko hiztegia sendotzea 
2.- Abestiak ikastea 
3.- Ahozko prozedurak zein ez-ahozkoak erabiltzea, egoera jakin batzuetan komunikatzeko. 
4.- Testu laburrak eta errazak irakurtzea eta horiei buruzko informazio orokorra eta espezifikoa lortzea. 
5.- Hizkuntza praktikatzea Total physical response erabiliz 
6.- Idatzizko testu errazak, ulergarriak eta laburrak egitea. 
7.- Atzerriko hizkuntzaren berezko intonazio-, erritmo-, ahoskera- eta azentuazio-alderdiak identifikatzea eta 

erreproduzitzea. 
8.-Atzerriko hizkuntzaren komunikazio-balioa balioestea, eta hizkuntza horren hiztunekiko eta horien 

kulturarekiko jakin-mina eta errespetua izatea. 
9.- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea, ikaskuntza garatzeko eta finkatzeko. 
 

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

Errutinak: asteko egunak, hilabeteak, zenbakiak, eguraldia, urtaroa, nola sentitzen zara? 

Egiturak: What day/date/month/season is today?, What’s the weather like in Garralda? How do you feel today? 

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 
Aurreko ikasturteko hiztegia 

birpasatu. 

Hiztegia: herriko lekuak eta 
garraioak (bus stop, cinema, 

café, museum, newsagent’s, 

police station, shops, train 

station, bicyble, canal, 

double-decker bus, gondola, 

underground, water bus…), 

pertsonen deskribapenak 

(beard, curly hair, fair hair, 

glasses, moustache, brave, 

clever, imaginative, kind, 

strong…) eta denbora libreko 
ekintzak (collecting stickers, 

dancing, going to museums, 

shopping, taking photos, art 

gallery, machine, robot, 

sculpture…) 
 

Egiturak: 
There’s / There are (a)...on the 

street 

Is there a…? Are there…? 

Yes, there is / No, there isn’t 

Yes, there are / No, there aren’t 

She’s got.../ She hasn’t got 

Has she got…? 

Yes, she has / No, she hasn’t 

Is your favourite activity…? 

Yes, it is / No, it isn’t 

Hiztegia: lanbideak (farmer, 

fashion designer, firefighter, 

nurse, police officer, pop star, vet, 

sheepdog, harness, whistle) eta 

eskolako irakasgaiak eta gelak 

(art and design, drama, English, 

geography, history,  PE, ICT, 

canteen, classroom, gym, library, 

playground…) 
 

Egiturak: 
What does she do? 

She’s a… 

Is she a…? 

Yes, she is / No, she isn’t 

She works… 

Does she work with (animals)? 

Yes, she does / No, she doesn’t 

We’ve got...at… 

We haven’t got… 

Have we got...today? 

Yes, we have/ No, we haven’t 

What have we got at…? 

We’ve got... 

 

Present simple 

Past simple (hasiera bat) 

 

Testu lanketa 

- Biografia 

Hiztegia: paisaiak (bridge, campsite, 

farm, forest, gate, lake, nest, fungus, 

parasite, poisonous…) eta antzezlanak 

(actress, camera, clapperboard, 

director, make-up artist, screenplay, 

special effects, wigs, shoot, digital 

camera) 
Egiturak: 
Turn (left) at the… 

Don’t turn (right) 

Go to the end of the path 

Do I go (straight on)? 

Do we go (over the bridge)? 

+ 

Aurretik ikasitako egituren errepasoa 

 

Testu lanketa: 

- Liburuxka informatiboa 

 



Do you like…? 

Yes, I do / No, I don’t 

She likes/ doesn’t like… 

 

Present simple 

 

 

Testu lanketa 

- Deskribapena 

- Mapa / Norberaren liburuxka 

- Ordutegiaren liburuxka 

 
 

 

EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  

LANA Gelan eta taldean egindakoa 
Bakarkako lana  % 30 

EDUKIAK Azterketa/ariketen bidez erakusten duena 
Eguneroko lanaren balorazioa % 50 

JARRERA Besteekiko 
Lanarekiko % 20 

 
 
 

ERREKUPERAZIO IRIZPIDEAK 
Ikasleak ez dira hurrengo mailara pasatuko baldin eta ondorengo ikasgaietako bat gainditu ez badu edo hiru 

irakasgaitik gora  kalifikazio negatiboa izan badu: gaztelera, euskara eta matematika. 
 
Hurrengo mailara ikasgairen bat gainditu gabe pasatzen badira, ikasleei berreskuratzeko plan bat egingo zaie 

familien laguntzarekin. 
 
 


