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1.ZIKLOA
ARLOAREN GUTXIENEKO HELBURUAK GAITASUN MODUAN ADIERAZITA

1. Mundua, Jainkoaren oparia dela ulertzea, gizakion ondasuna dela kontuan hartzea, eguneroko
bizitzan bertan dauden elementuak (ura, lurra, animaliak,landareak...) defendatzearen eta
zaintzearen aldeko jokabideak bultzatzeko
2. Talde-jardueretan parte hartzea, beti ere erantzukizunaz eta era konstruktiboan jokatuz, besteei
lagunduz eta elkartasunez jokatuz, guztion helburuak lortzeko.
3. Kontakizun biblikoak irakurtzea eta entzutea,informazio garrantzitsuena jasotzeko eta beste
egoera batzuetan aplikatzeko
4. Eguberriak Jesusen jaiotzaren ospakizuna dela ulertzea eta gaur egungo tradizioekin eta jaiekin
erlazionatzeko gai izatea,
5. Kristauen baloreak, jarrerak eta arauak aztertzea eta ulertzea bizitzako hainbat egoeratan
aplikatzeko
6. Gatazkaren existentzia onartzea; ezberdintasunak gainditzeko mekanismo demokratiko gisa eta
taldeen barne.aldaketarako faktore gisa erabiltzea, tratu txarrak eta jazarpenak eragozteko eta
bizikidetza onuragarria lortzeko.
7. Berezko nortasuna eratzea, norberaren lorpen, esfortzu eta hobetzen-motibazioa sustatuko duten
estrategien alde eginez, gizaki autonomo eta besteekin harremanean ari den gizartekide gisa
garatzeko.
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EDUKIEN DENBORALIZAZIOA
1. ebaluazioa

2. ebaluazioa

● Jesus
● Maria
● Aste Santua
● Pazkoa

● Kreazioa
● Jainkoaren lagunak
● Gabonak

3. ebaluazioa

● Adiskidetasuna,
errespetua, berdintasuna
● Familia aniztasuna

EBALUAZIO- IRIZPIDEAK ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK
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EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Gelan erabili ohi diren ahozko testuen informazio orokorra eta informazio zehatz batzuk ulertzen ditu.
2. Entzundako testu baten oinarrizko ideia batzuk gogoratzen ditu, eta ahoz adierazten ditu, galdera
zuzenei erantzunez.
3. Emandako aginduei edo jarraibideei jarraitzen die, jarduerak egiteko.
4. Gogoz entzuteko jarrera dauka.
5. Ahozko testu labur eta errazak sortzea, ereduei jarraituz. Testu horiek ohiko generoaren batekoak
izan behar dute, eta gelako jarduera arruntekin lotura zuzena izan.
6. Gelan, irakasleak zuzendutako ahozko elkarrizketetan parte hartzea, elkarrizketetako oinarrizko
arauak betez eta gainerako pertsonekiko errespetua adieraziz.
7. Kristauen balore-hierarkia, jarrera eta arauak aztertzen ditu eta bizitzako hainbat egoeratan aplikatzen
ditu.

KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK
Ebaluaketa jarraia egingo da talde lanetan eta bakarkako lanetan oinarrituta. Hala ere, kontutan izango
ditugun irizpideak hauek izango dira.
PROZEDURAK: %50
● Talde lanak: marrazkiak, fitxak,muralak
● Lan indibiduala: koadernoa, garbitasuna
JARRERA: % 50
●

Atentzioa, parte hartzea

