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Edukien mapa

Unitateak Informazioa eta jarduerak Irakurri  
eta ulertu

Balioetan 
heztea

Egiten  
jakin

1  Gure gorputza 

Aurpegia Gorputz atalak Bost 
zentzumenak

Berdinak gara, 
baina bereziak

Besteen lekuan 
jartzea

Arropa egokia 
aukeratzea

2  Osasuna zaintzen 
dugu 

Osasuntsu 
egon nahi 
dugu

Gorputza 
zaintzen dugu

Kirola egiten 
dugu

Oztoporik gabe Ahalegina 
balioestea

Hortz-haginak 
zaintzen jakitea

3  Ongi elikatzen  
gara 

Eguneko 
otorduak

Elikadura 
osasungarria

Elikagaien 
jatorria

Elikagaiak 
guztiontzat

Solidarioak 
izatea

Menu 
osasungarri bat 
aukeratzea

4  Honelakoak dira 
animaliak 

Izaki bizidunak Nolakoak 
diren animaliak

Animaliak 
elikatu egiten 
dira

Animaliak 
ugaldu egiten 
dira

Harrizko gorpuak Zientziaz 
interesatzea

Animalia baten 
fitxa betetzea

5  Oso animalia 
desberdinak 

Non bizi diren 
animaliak

Animalia 
basatiak eta 
etxekoak

Ugaztunak eta 
hegaztiak

Arrainak, 
anfibioak eta 
narrastiak

Animalia bitxi bat Animaliak 
babestea

Maskota bat 
aukeratzea

6  Honelakoak dira 
landareak 

Landareen 
bizitza

Landareen 
atalak

Basalandareak 
eta 
landatutakoak

Landareen 
erabilerak

Landare 
haragijaleak

Gauza berriak 
ikasteko grina 
izatea

Fruta eta 
barazkiak 
sailkatzea

7  Materialak 
ezagutzen ditugu 

Zerez daude 
eginda 
gauzak?

Askotariko 
materialak

Materialak 
birziklatzen 
ditugu

Kontserbatu 
ditzagun basoak!

Papera alferrik ez 
xahutzea

Materialen 
aldaketei 
behatzea

8  Makinak erabiltzen 
ditugu 

Makinak 
lagungarri 
zaizkigu

Zenbait 
motatako 
makinak

Ordenagailua Oso robot 
desberdinak

Segurtasun 
arauak 
errespetatzea

Makina baten 
piezak 
identifikatzea

9  Gure proiektua Arriskuan dauden animaliak

AMAIERAKO BERRIKUSKETA 

GEHIAGO IRAKURRI
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Ordenagailuaren erabilera

Ikono honen bidez seinalatutako 
jarduerak ordenagailuz egin 
daitezke, pertsona helduren 
batek gainbegiratuta. 

Oinarrizko gaitasunak

Liburuan zehar, HEZIBERRIren araberako 
oinarrizko gaitasunen ikurrak ikusiko dituzu 
zenbait jardueraren ondoan. Ikur horiek 
kasu bakoitzen zer gaitasun lantzen den 
adierazten digute.

Hizkuntza- eta literatura-
komunikaziorako gaitasuna

Matematikarako gaitasuna

Zientziarako gaitasuna

Teknologiarako gaitasuna

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Arterako gaitasuna gaitasuna

Mugimendurako gaitasuna

Hitzez, hitzik gabe eta era digitalean 
komunikatzeko gaitasuna

Ikasten eta pentsatzen 
ikasteko gaitasuna

Elkarbizitzarako gaitasuna

Ekimenerako eta ekintzaile-
sena garatzeko gaitasuna

Izaten ikasteko gaitasuna

Arloko gaitasunak

Zehar-gaitasunak
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Honelakoak dira animaliak

 Deskribatu irudiko paisaia eta aipatu bertan 
ikus daitezkeen animaliak. 

 Aukeratu eta alderatu irudiko bi animalia. 
Esan zertan duten antza eta zertan 
bereizten diren.

 Zer animalia duzu gustukoen? Azaldu 
ikaskideei animalia horri buruz dakizuna.

 egiten jakin

amaierako ataza

Animalia bat aukeratu, 
eta hari buruzko fitxa 
bat osatuko duzu.

4
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Izaki bizidunak

1  M”argot€ izak^ biziduna§.

2  Idatz^ izak^ bizidu>e> iΩena§.

3   Pentsat€ animal^e^ etå landa®æe^ buruΩ, etå markat€ izak^ 
bizidu>e> ezaugarr^ komuna§.

A”nimalia§

L”anda®ea§

 Jaiø egi†e> dirå.

 Lekualdat¤ egi†e> dirå.

 E”likat¤ egi†e> dirå.

 Ugald¤ egi†e> dirå.

 I¬eå du†æ. 

 H”itΩ egi> ∂eza§e†æ.

 H”i¬ egi†e> dirå.

 L”ø egi†e> du†æ.
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1   M”arkat€ gorputΩ biluziå d€e> animaliå.

Nolakoak diren animaliak

pangolina igela otsoa

isatsa

hegalak

A”nimaliå batz¤e§ hanka§ 
dituz†æ etå oi>eΩ ibiltΩe> 
dirå, lur®ea>. Gorputzå  
i¬eΩ estalitå dauka†æ.  

mokoa

hankak

hegoak

isatsa

isatsa hankak muturra

Zenbai†e§ ™egoa§ dituz†æ 
etå ™ega> egi†e> du†æ. 
Gorputzå lumaΩ estalitå 
dauka†æ. 

B’es†æ batz¤e§ ™egala§ 
dituz†æ etå i@er^ egi†e> 
du†æ, u®eta>. Gorputzå 
ezkataΩ estalitå dauka†æ.

B<adirå gorputΩ biluziå du†e> animalia§ e®æ.

tigrea

urraburua

kaioa
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2  Z�e®eΩ dauka†æ ba∫±stutå gorputzå? M”argot€.

 i¬eΩ  lumaΩ  ezkataΩ

3  Nolå ¬ekualdatΩe> då animaliå bakoitzå? Osat€.

4  E”sa> hankari§ eΩ du†e> animal^e> iΩena§.

marrazoå katuå zikoinå

A”nimal^e§ i¬eΩ, lumaΩ edø ezkataΩ ba∫±stutå  
dauka†æ gorputzå.

            oi>eΩ ibiltΩe> då, lur®ea>.
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elefantea

txinpanzea

hienak

1   Z�e® ja†e> du†æ animal^e§? Ingurat€.

Animaliak elikatu egiten dira

 landa®ea§  haragiå  ∫±s†æ elikaga^ batzu§

A”nimaliå batzu§ 
landa®eΩ elikatΩe> dirå. 
B’elarja¬ea§ dirå. 

Zenbai†e§ ∫±s†æ animaliå 
batz¤e> haragiå ja†e> 
du†æ. H”aragija¬ea§ dirå. 

B’es†æ batz¤e§ ∂e>etari§ 
ja†e> du†æ. A”nimaliå 
oroja¬ea§ dirå.
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3   Ikus^ Ωe® ja†e> d€e> animaliå ho>e§, etå osat€.

2   L”ot€.

E”likadurå kontua> hartutå, animalia§ oroja¬ea§, 
∫±larja¬ea§ edø haragija¬ea§ iza> dai†ez§æ.

Bison†eå animaliå

 då, 

 bait¤.

 landa®ea§  haragiå  ∫±s†æ elikaga^ batzu§

• H”aragiΩ elikatΩe> dirå.

• De>etari§ ja†e> du†æ.

• L”anda®ea§ ja†e> dituz†æ.

4  Ipin^ Ωenbakia§ etå azald€ Ωe® @ertat€ ∂e>.

∫±larja¬ea§

haragija¬ea§

oroja¬ea§
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2   Bibiparoå alå obiparøå då? Pentsat€ nolå jaiotΩe> ∂e> 
animaliå bakoitzå etå osat€.

1  Idatz^ animaliå bibiparø±> iΩena§.

Animaliak ugaldu egiten dira

A”nimaliå bibiparoa§ 
ama®e> sa∫±¬eti§ jaiotΩe> 
dirå.

Obiparoa§ arrautΩetati§ 
sortΩe> dirå. Hegazt^ 
guztia§ dirå obiparoa§.

A”ha†eå  då, 

 baitå.

B<asur∂eå  då, 

 baitå.

trikua ostruka
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3   Nolå jaiotΩe> dirå ¬ehoia§? Jarr^ eranskailua§ or∂ena>.

4  L”ot€ animaliå bakoitzå ∫±®æ kuµea®eki>. 

∫±hiå  

untxiå  t≈erriå  

ardiå  

untxikumea

txerrikumea

arkumea

txahala

  Idatz^ nolå esa†e> zaio> animaliå bakoitza®e> kuµear^.

A”nimaliå bibiparoa§ ama®e> sa∫±¬eti§ jaiotΩe> 
dirå, etå obiparoa§, arrautΩetati§.
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irakUrri eta ULertU

H”arrizkø gorp€a§
Gizakia§ L”ur®ea> a@ert¤ bainø  
askoΩ ¬e™enagø ∂esa@ert¤ zi®e>  
dinosauroa§. Fosi¬e^ es§e® dakig¤  
nolakoa§ zi®e>.

Fosi¬ esa†e> za^æ izak^ bizidu>e>  
gorp¤e^, lurπerat¤ etå ∂enbora®eki>  
harr^ bihurtΩe> di®e>ea>.

Fosila§ az†ertutå argit¤ du†æ  
z^entzialar^e§ Ωe® motatakø  
dinosauroa§ Ωeu∂e>, nolå  
elikatΩe> zi®e>...

1  A”zald€ zu®æ hitΩeki> Ωe® di®e> fosila§.

2   Balioetan heztea. Z”^entziaΩ in†e®esatΩe> naiΩ.

  Z”u®æ us†eΩ, garrantzitsuå a¬ då z^entzialar^e> lanå?

   Ze® i§ert¤ nahikø Ωenu§æ zu§?
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 egiten jakin

         IZENA: 

No> biz^ då? 

Nolå ¬ekualdatΩe> då? 

Ze®eΩ estalitå daukå gorputzå? 

ZertaΩ elikatΩe> då? 

Nolå ugaltΩe> då? 

B’es†æ ezaugarr^ batzu§: 

animalia baten fitxa betetzea

1   A”u§erat€ animaliå ha€etakø ba†, i§ert€ etå  
osat€ ‡itxå.

zebra krokodiloa
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jaiø biziduna§ hi¬ animalia§

BerrikUSketa

3  Idatz^ animal^e> iΩena§.

Ilea du. Lumak ditu. Ezkatak ditu.

1   Laburpena. Gogorat€ ikasitakoå etå osat€.

Gizakia§,  etå

landa®ea§ izak^  garå. 

Izak^ biziduna§ , haz^,

ugald¤ etå  egi†e> garå.

2  GorputΩekø Ωe® ata¬ erabiltΩe> du†æ ¬ekualdatΩekø? Idatz^.

hegalak hankak hegoak

hanka§
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4  Ingurat€ la€ animaliå obiparoa§.

5  Pentsat€ ΩertaΩ elikatΩe> ga®e>, au§erat€ etå osat€.

Pertsono§ animaliå  garå; 

∫±larja¬ea§ haragija¬ea§ oroja¬ea§

6   Idatz^ animaliå hon^ buruΩ dakizu> guztiå.

 iza> e®æ,

7  Nolå ¬ekualdatΩe> då su@eå? Idatz^.


