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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.

36

egiten jakin
amaierako ataza

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

Izaki bizidunak
1

M”argot€ izak^ biziduna§.

2

Idatz^ izak^ bizidu>e> iΩena§.

A”nimalia§
L”anda®ea§
3

	Pentsat€ animal^e^ etå landa®æe^ buruΩ, etå markat€ izak^
bizidu>e> ezaugarr^ komuna§.
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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Nolakoak diren animaliak
tigrea

kaioa

hegoak
isatsa

mokoa
hankak muturra

isatsa

hankak

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

isatsa

hegalak

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.
1

	M”arkat€ gorputΩ biluziå d€e> animaliå.

pangolina
38

igela

otsoa

4
2

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

i¬eΩ

3

lumaΩ

ezkataΩ

Nolå ¬ekualdatΩe> då animaliå bakoitzå? Osat€.

marrazoå

katuå

zikoinå

oi>eΩ ibiltΩe> då, lur®ea>.

4

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

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

elefantea

hienak

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.

txinpanzea

1

	Z�e® ja†e> du†æ animal^e§? Ingurat€.

landa®ea§
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haragiå

∫±s†æ elikaga^ batzu§

4
2

3

	L”ot€.

∫±larja¬ea§

•

H”aragiΩ elikatΩe> dirå.

haragija¬ea§

•

De>etari§ ja†e> du†æ.

oroja¬ea§

•

L”anda®ea§ ja†e> dituz†æ.

	Ikus^ Ωe® ja†e> d€e> animaliå ho>e§, etå osat€.

Bison†eå animaliå
då,
bait¤.
4

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

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

trikua

ostruka

A”nimaliå bibiparoa§
Obiparoa§ arrautΩetati§
ama®e> sa∫±¬eti§ jaiotΩe> sortΩe> dirå. Hegazt^
dirå.
guztia§ dirå obiparoa§.
1

2

Idatz^ animaliå bibiparø±> iΩena§.

	Bibiparoå alå obiparøå då? Pentsat€ nolå jaiotΩe> ∂e>
animaliå bakoitzå etå osat€.

A”ha†eå
B<asur∂eå
42

då,
baitå.
då,
baitå.

4
3

4

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

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

arkumea

txahala

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

∫±hiå
untxiå

ardiå
t≈erriå

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

2

44

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

	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§?

4
EGITEN JAKIN

Animalia baten fitxa betetzea
1

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

krokodiloa

IZENA:
No> biz^ då?
Nolå ¬ekualdatΩe> då?
Ze®eΩ estalitå daukå gorputzå?
ZertaΩ elikatΩe> då?
Nolå ugaltΩe> då?
B’es†æ ezaugarr^ batzu§:
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BERRIKUSKETA
1

Laburpena.

jaiø

Gogorat€ ikasitakoå etå osat€.

biziduna§

Gizakia§,
landa®ea§ izak^
Izak^ biziduna§
ugald¤ etå
2

hi¬

animalia§

etå
garå.
, haz^,
egi†e> garå.

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

hankak

hegoak

hanka§
3

Idatz^ animal^e> iΩena§.
Ilea du.
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Lumak ditu.

Ezkatak ditu.

4

4

Ingurat€ la€ animaliå obiparoa§.

5

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

∫±larja¬ea§

haragija¬ea§

oroja¬ea§

Pertsono§ animaliå

garå;

iza> e®æ,
6

7

	Idatz^ animaliå hon^ buruΩ dakizu> guztiå.

Nolå ¬ekualdatΩe> då su@eå? Idatz^.
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