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Eta askoz ere 
gehiago!

  Oso motibatzaileak diren gai berriak.

  Metodo zientifikoaren bidezko lerro berritzailea.

  Zikloetara egokitutako gaiak. Zuk aukeratu!

  Proiektuen fase bakoitzean ibilbide ugari.

  Curriculumeko arlo guztiak lantzen ditu.
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Bitakora koadernoa

Ipuina IKUSTEN? digitala

Euriarekin ametsetan

Prestatu eta girotu

•	 Ipuina kontatzea ipuinaren jabe egitea da, eta umeak istorioarekin «lot» ditzakeen baliabide 

guztiak erabiltzea. Horretarako, irakasleak ipuina aurretik irakurri eta ezagutu behar du, bere 

egitekoak eta emozioak transmititzeko eta aurreratzeko gai izateko.

•	 Komeni da ikasgelako atean kartelen bat jartzea honelako mezuren batekin: «Mesedez, ez 

sartu; ipuina entzuten ari gara». Hala, narrazioan etenak saihestuko ditugu; izan ere, zalan-

tzarik gabe, sortutako giroa hautsiko lukete.

•	 Uraren inguruko espazio bat presta dezakegu zelofan paperez egindako tantekin.

•	 Ipuinak entzuteko txokoa oihal urdinez eta urarekin lotutako beste elementu batzuekin giro-

tzea iradokitzen dugu; hala, istorioak kontatzeko edo irakurtzeko leku atsegina izango dugu.

•	 Ipuinaren ordua hasiko dela iragartzeko, urarekin lotutako melodia erlaxagarria aukera de-

zakegu (Estekak, 100. orria). Ikasgelako argia ere leunduko dugu. Horrek lagunduko die 

umeei zentzumenak argiago izaten eta behar dugun arreta eta entzuteko jarrera lortzen.

•	 Lurrean zirkuluerdia eginez, esertzeko eskatuko diegu. Hala daudenean, kaxa aterako dugu, 

ireki eta ontzian topatu dugun ur tantak eta ipuinaren izenburuak zer esanahi izan dezakeen 

azter dezakegu.

Narrazioaren 
aurretik

(Melodia jarriko dugu. Melodia jaisten denean, narrazioa hasiko da).

Itsasori kristalean behera doan euriari begiratzea gustatzen zaio.

Bereziki maite du tanten isla eta ortzadarraren koloreak asmatzen ditu eguzkiak argi  

egiten dienean.

(Eskatu umeei begiak ixteko eta irudikatzeko euri tantak kristalean).

Euria atertzean, asko gustatzen zaio atera eta lokatzetan eta putzuetan jolas egitea.  

Uraren ispiluetan bere buruari begiratuz gozatzen du eta urrutiko itsaso batean  

belaontzian nabigatzen ari den pirata dela imajinatzen du.

(Eskatu umeei lurrera begiratzeko eta irudikatzeko putzuan beren isla).

—Itsaso! Etxera etortzeko ordua da! —egin dio oihu amak leihotik—. Utzi uretan jolasteari! 

Afaria mahaian dago. 

—Banoa, ama!

Narrazio testua / Dramatizazioaren oharrak

(Pozezko oihua)»

(Poztasun ahotsa)»

PENTSAMENDURAKO ERRUTINAK ETA TREBEZIAK

Behatzen dut, pentsatzen dut, gustatuko litzaidake jakitea…

Ondo behatzen diot ikusten dudanari, eta ikusten dudanari buruz zer da-

kidan, zer jakitea gustatuko litzaidakeen… pentsatzen dut.

Begiratu ipuineko azalaren ilustrazioari, eta aipatu zer iradokitzen dien, 

zer gustatuko litzaiekeen gertatzea ipuinean. Ez dugu esku hartuko haien 

ekarpenak ez aldatzeko.

(Zirrara ahotsa)»
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Ura
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Materialak: Euriarekin ametsetan ipuina, oihala, ontzi gardena, zilar koloreko opari papera, begizta urdina,  

etiketa, kotoia, azetato urdina eta azal urdina duen koadernoa

Galdutako tanta

Jarduera:

Aldez aurretik, prestatu ontzia lainoekin, kotoi txikiak 

sartuta (ikasle bakoitzak bat) eta azetato urdin tanta bat, 

ondo ezkutatuta.

Liburua liburutegiko espazioan agertuko da, oihalez es-

talita. Alboan, zilar koloreko opari paperean bildutako 

ontzia jarriko dugu, begizta urdinarekin eta honela dioen 

etiketa batekin: «ADI: ireki ipuina irakurri ondoren».

Hitz egin umeekin, eta galdetu zer izan daitekeen. 

Irakurri ipuina.

Gero, ireki paketea, eta irakurri gutuna:

Koadernoa erabil daiteke liburu bidaiari gisa. Arratsalde-

ro, ume batek etxera eramango du eta uraren inguruko 

bere ametsa marraztuko du.

1. lamina egin dezakezu.

Ume maiteak:

Itsaso naiz, ipuineko protagonista. Kotoizko lainoak 

dituen ontzi hau utzi dizuet. Bakoitzak kotoi bana 

hartu behar duzue. Nire lagun Tanta topatzen duenak 

begiak itxiko ditu eta irudikatu duen lainoetako bidaia 

bat kontatuko du. Koaderno bat ere utzi dizuet, zuen 

amets bidaiariak marraz ditzazuen.

Itsaso

PENTSAMENDURAKO ERRUTINAK ETA TREBEZIAK

Behatzen dut, pentsatzen dut, gustatuko litzaidake jakitea…

Ondo behatzen diot ikusten dudanari, eta ikusten dudanari buruz zer dakidan, 

zer jakitea gustatuko litzaidakeen… pentsatzen dut.

Eskatu ikasleei Itsasok, ipuineko protagonistak, egindako gutunari begiratzeko 

eta aztertzeko. Mintzatu behatzen dutenari, pentsatzen dutenari eta lainoei, 

zeruari, urari… buruz jakin nahi dutenari buruz.
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Proiektu bakoitzerako karpeta bat,  sinplea eta praktikoa, eduki honekin:

Zer topatuko 
duzu proiektu 
bakoitzean?

  Proposamen argia, sinplea  
eta kudeatzeko erraza

  Behar beste materialekin  
eta IKTekin

  Iradokizunekin. Airea sartzen 
uzten duten eta gauzei pasatzen 
uzten dieten leihoak dira 
iradokizun horiek

Ikusten? ez ikusten?

Udare berde-berdea.

Distraituta dabilen txoria.

Zaldizkoz mozorrotutako

bi dragoi.

Ikusten? ez ikusten?

Letxuga desiragarri batzuk.

Bi baloi koloretsu.

Azenario-hegazkina.

Ikusten? ez ikusten?

Limoia eta haren lehengusuak:

laranjak.

Geldo samarra den suziria.

Oso hegazti dibertigarriak.

Ikusten? zer ikusten?

Hasi jolasten! Bai, orain.

Koadernoa zabaldu aurretik. 

Lanean hasi aurretik. 

Begiratu azaleko irudiari, eta 

lagundu umeei bertan ezkutatuta 

dagoen guztia ikus dezaten. 

Hasi zu… baina utzi haiei irudimena 

aska dezaten. 

Ziur, egunero, ezustekoren bat  

izango duzula.

DASTATZEKO PR
EST!

JOLASA
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JOLASA

Laneko koadernoa
 Laneko laminak.

 Eranskailuak eta trokelak.

 Nahi den moduan erabili ahal izateko 
laminak, ikasgela bakoitzaren beharren 
arabera.

 Laminak atera ahal izateko prestatuta 
daude, orri solteekin lan egitea gustatzen 
bazaizu.

 Koaderno bakoitzean azaleko irudiekin 
jolas egitera gonbidatzen zaitugu.  
Begiratu arretaz! Itxura batean dirudiena 
baino gehiago dagoela ikus dezakezu?

DASTATZEKO PR
EST!

Sukaldaritza  
eta elikagaiak

IBAIZABAL 
PROIEKTUKA
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Informazio liburua
 Proiektuko gaia ikuspegi ugaritatik 

lantzen du: zientifikoa, literarioa, 
kulturala…

Material espezifikoaren laminak
 Proiektuaren txokoko jardueretan eta 

tailerretako proposamenetan erabiltzeko.

 Gai bakoitzak berea.

*Materiala ez dago eskuragarri Zientzia ekinean lerrorako.

Material pertsonalizagarria
 Familiarentzako gutuna, informatzeko eta 

haien lankidetza eskatzeko. 

 Proiektua amaitzean entregatzeko Diploma.

 «Ikerlari» bakoitzerako Txartela, proiektuaren 
hasieran pertsonalizatzeko.

Narrazio ipuina
 Proiektuaren gaia du ardatz eta 

motibaziorako proposatutako 
ibilbideetako bat da.

Janaria prestatzea, elikagaiak ezagutzea 

eta dieta osasungarria izaten ikastea  

oso dibertigarria izan daiteke: 

Liburu honetan sukaldaritzari, elikadurari, errezetei, 

teknikei… eta sukaldaritzaren artearen inguruko askoz 

ere gauza gehiagori buruzko informazioa topatuko duzu.

 Elikatu beharra al dugu? 

 Dieta orekatua 

 Elikagaien jatorria 

 Janariaren bidea 

 Elikagai dendak 

 Nola prestatzen dugu janaria? 

 Sukaldariak eta tresnak 

 Sukaldearen historia 

 Zentzumenak eta janaria 

 Sukaldea eta artea 

SUKALDARITZA  
ETA ELIKAGAIAK

SUKALDARITZA  

ETA ELIKAGAIAK
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Familia agurgarriak: 

Sukaldaritza eta elikagaiak proiektuarekin ari gara 

lanean.   

Zuen laguntza behar dugu informazioa bilatzeko eta 

sortzen zaizkigun zalantzak argitzeko. Ideiaren bat edo 

jardueraren bat proposatu nahi baduzue edo tailerretan 

parte hartu nahi baduzue, esan lasai.  

Jaso ezazue agur bero bat eta mila esker! 

Sinadura

IBAIZABAL  
PROIEKTUKA
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OGI BEREZIA

Urtebetetze bat. Sukaldari aditu bat. 

Bihurri samarrak diren bi sukalde laguntzaile. 

Batzuetan, gauza arruntetatik, benetako artelanak ateratzen dira.

OGI BEREZIA
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parte hartu izanagatik, diploma hau eman zaio honi: 

 (e)n 20   (e)ko  
 ren   (e)(a)n

Sukaldaritza eta elikagaiak proiektuan 

arrakastaz

Sinadura

IB
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L
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Sukaldaritza eta 

elikagaiak

Izena 

IKERKETA 
TXARTELA

Sinadura     

Maila     
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Proiektuko faseetako horma irudiak 
 Bide hori errazteko, Ikusten? proiektuak funtsezko faseak biltzeko horma irudiak proposatzen ditu. 

Horma irudiak idazteko eta ezabatu ahal izateko prestatuta daude.

Sukaldaritza  Sukaldaritza Sukaldaritza 
eta elikagaiak eta elikagaiak eta elikagaiak

Inurriak Inurriak Inurriak

Baratzea Baratzea Baratzea

Ura Ura Ura

Konstelazioak Konstelazioak Konstelazioak

Dragoiak Dragoiak Dragoiak

METODO 
ZIENTIFIKOA   

urte3 urte4 urte5
ZIKLOKO 

PROIEKTUA

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

IBAIZABAL  
PROIEKTUKA    

PROIEKTUKA  
LAN EGITEA

GORPUTZA  
ETA ELIKADURA  

ANIMALIAK   

LANDAREAK

MUNDU  
ZIENTIFIKO 
TEKNOLOGIKOA 

FANTASIA

ARDATZ 
BERRIA

Zer dakigu?
Zer jakin nahi dugu?

Antola gaitezen

Antola gaitezen Zer ikasi dugu?

Behatzen dut, pentsatzen dut, 
gustatuko litzaidake jakitea...

Alderatzea

Zatiak eta osoa

Metakognizioaren eskailera

Erabakiak hartzea

Pentsamenduaren errutinak eta trebeziak horma irudietan 
 Horiekin ikasleen pentsamendua bistaratuko dugu ikasgelan errutinen bidez. 

Ur errotulagailuekin idatz daiteke eta arazorik gabe ezabatu ahal izango dugu.

Bitakora koaderno bat, eduki honekin:

Proposamen pedagogikoa
 Proposamen irekia, gela bakoitzeko ibilbidea jasotzea ahalbidetzen baitizu. Zure oharrak 

egiteko eta proposamena pertsonalizatzeko espazioak ditu.

 Ibilbide ugari ditu, zure bidea aukeratu 
eta osatzeko: zer motibaziorekin hasi 
nahi duzun, zer informazio zabaldu behar 
duzun, zer tailer eta txokoko jarduera 
garatu nahi dituzun.

Gaiarekin lotutako irudiak
 Haurrekin proiektua egin ahala, haren mapa 

kontzeptuala eraiki ahal izango duzu.

 Deskargatu programazioak 
eta ebaluazioak Word eta PDF 
formatuetan gai bakoitzera sartuta.

 Izan beti eskura proiektuko 
proposamenak eta baliabideak.

Liburu 
markatzaileek azkar 
eramango zaituzte 
joan nahi duzun 

lekura

Proiektu bakoitza 
hastean, mapa mentala 
batek lagunduko dizu 

proposamenaren 
orokortasuna ikusten

Lankidetzarako 
proposamenekin

Errutinak eta 
trebeziak

Ikusten? digitala

  Narrazio ipuin animatuak, orrialdeak 
pasatzeko formatuan. Haurrek ipuina 
entzuteko edo soinurik gabe irakurtzeko 
aukera izango dute.

  Proiektuaren abestia, karaokearekin.

  Ikaslearen koadernoa, proiektatzeko.

  Informazio liburua grabatuta eta 
orrialdeak pasatzeko formatuan, estekekin 
aberastuta.

  Irudien galeria argazki guztiekin, proiekta 
ditzazun.

  Dokumentu editagarriak eta 
inprimagarriak proiektuko fase 
bakoitzerako.

 Horma irudiak proiektuan zehar 
proiektatzeko eta osatzen joateko.

    - Proiektuaren faseak

    - Pentsamendurako errutinak eta 
trebeziak

 Mapa kontzeptualen sorgailua.  
Umeekin zuen proiektuko mapa 
kontzeptuala sor dezakezu, testuak eta 
irudiak gehituta. Gorde egin dezakezu, 
osatzen joateko eta gero inprimatzeko.

 Lizentziaren bidez  
eta hemen eskuragarri:

Erosoa eta erabiltzeko erraza 
da, proiektuko faseen arabera 

egituratuta baitago

ikusten.ibaizabal.com
lookandsee.edelvives.es

*Zientzia ekinean lerroko gaietan, horma irudiak material digitaletik soilik daude eskuragarri.

ZIENTZIA 
EKINEAN! Soinua Soinua Soinua

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

ARDATZ 
BERRIA

LERRO 
BERRIA

PROJECTS BY 
EDELVIVES

GRADED 
PROJECT

GRADED 
PROJECT

GRADED 
PROJECT

PROJECTS BY

PROJECT BASED 
LEARNING

Food and cooking Food and cooking Food and cooking

Constellations Constellations Constellations

Water Water Water
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egitekoak eta emozioak transmititzeko eta aurreratzeko gai izateko.

•	 Komeni da ikasgelako atean kartelen bat jartzea honelako mezuren batekin: «Mesedez, ez 

sartu; ipuina entzuten ari gara». Hala, narrazioan etenak saihestuko ditugu; izan ere, zalan-

tzarik gabe, sortutako giroa hautsiko lukete.

•	 Uraren inguruko espazio bat presta dezakegu zelofan paperez egindako tantekin.

•	 Ipuinak entzuteko txokoa oihal urdinez eta urarekin lotutako beste elementu batzuekin giro-

tzea iradokitzen dugu; hala, istorioak kontatzeko edo irakurtzeko leku atsegina izango dugu.

•	 Ipuinaren ordua hasiko dela iragartzeko, urarekin lotutako melodia erlaxagarria aukera de-

zakegu (Estekak, 100. orria). Ikasgelako argia ere leunduko dugu. Horrek lagunduko die 

umeei zentzumenak argiago izaten eta behar dugun arreta eta entzuteko jarrera lortzen.

•	 Lurrean zirkuluerdia eginez, esertzeko eskatuko diegu. Hala daudenean, kaxa aterako dugu, 

ireki eta ontzian topatu dugun ur tantak eta ipuinaren izenburuak zer esanahi izan dezakeen 

azter dezakegu.

Narrazioaren 
aurretik

(Melodia jarriko dugu. Melodia jaisten denean, narrazioa hasiko da).

Itsasori kristalean behera doan euriari begiratzea gustatzen zaio.

Bereziki maite du tanten isla eta ortzadarraren koloreak asmatzen ditu eguzkiak argi  

egiten dienean.

(Eskatu umeei begiak ixteko eta irudikatzeko euri tantak kristalean).

Euria atertzean, asko gustatzen zaio atera eta lokatzetan eta putzuetan jolas egitea.  

Uraren ispiluetan bere buruari begiratuz gozatzen du eta urrutiko itsaso batean  

belaontzian nabigatzen ari den pirata dela imajinatzen du.

(Eskatu umeei lurrera begiratzeko eta irudikatzeko putzuan beren isla).

—Itsaso! Etxera etortzeko ordua da! —egin dio oihu amak leihotik—. Utzi uretan jolasteari! 

Afaria mahaian dago. 

—Banoa, ama!

Narrazio testua / Dramatizazioaren oharrak

(Pozezko oihua)»

(Poztasun ahotsa)»

PENTSAMENDURAKO ERRUTINAK ETA TREBEZIAK

Behatzen dut, pentsatzen dut, gustatuko litzaidake jakitea…

Ondo behatzen diot ikusten dudanari, eta ikusten dudanari buruz zer da-

kidan, zer jakitea gustatuko litzaidakeen… pentsatzen dut.

Begiratu ipuineko azalaren ilustrazioari, eta aipatu zer iradokitzen dien, 

zer gustatuko litzaiekeen gertatzea ipuinean. Ez dugu esku hartuko haien 

ekarpenak ez aldatzeko.

(Zirrara ahotsa)»
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Ura
66

Materialak: Euriarekin ametsetan ipuina, oihala, ontzi gardena, zilar koloreko opari papera, begizta urdina,  

etiketa, kotoia, azetato urdina eta azal urdina duen koadernoa

Galdutako tanta

Jarduera:

Aldez aurretik, prestatu ontzia lainoekin, kotoi txikiak 

sartuta (ikasle bakoitzak bat) eta azetato urdin tanta bat, 

ondo ezkutatuta.

Liburua liburutegiko espazioan agertuko da, oihalez es-

talita. Alboan, zilar koloreko opari paperean bildutako 

ontzia jarriko dugu, begizta urdinarekin eta honela dioen 

etiketa batekin: «ADI: ireki ipuina irakurri ondoren».

Hitz egin umeekin, eta galdetu zer izan daitekeen. 

Irakurri ipuina.

Gero, ireki paketea, eta irakurri gutuna:

Koadernoa erabil daiteke liburu bidaiari gisa. Arratsalde-

ro, ume batek etxera eramango du eta uraren inguruko 

bere ametsa marraztuko du.

1. lamina egin dezakezu.

Ume maiteak:

Itsaso naiz, ipuineko protagonista. Kotoizko lainoak 

dituen ontzi hau utzi dizuet. Bakoitzak kotoi bana 

hartu behar duzue. Nire lagun Tanta topatzen duenak 

begiak itxiko ditu eta irudikatu duen lainoetako bidaia 

bat kontatuko du. Koaderno bat ere utzi dizuet, zuen 

amets bidaiariak marraz ditzazuen.

Itsaso

PENTSAMENDURAKO ERRUTINAK ETA TREBEZIAK

Behatzen dut, pentsatzen dut, gustatuko litzaidake jakitea…

Ondo behatzen diot ikusten dudanari, eta ikusten dudanari buruz zer dakidan, 

zer jakitea gustatuko litzaidakeen… pentsatzen dut.

Eskatu ikasleei Itsasok, ipuineko protagonistak, egindako gutunari begiratzeko 

eta aztertzeko. Mintzatu behatzen dutenari, pentsatzen dutenari eta lainoei, 

zeruari, urari… buruz jakin nahi dutenari buruz.
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Proiektu bakoitzerako karpeta bat,  sinplea eta praktikoa, eduki honekin:

Zer topatuko 
duzu proiektu 
bakoitzean?

  Proposamen argia, sinplea  
eta kudeatzeko erraza

  Behar beste materialekin  
eta IKTekin

  Iradokizunekin. Airea sartzen 
uzten duten eta gauzei pasatzen 
uzten dieten leihoak dira 
iradokizun horiek

Ikusten? ez ikusten?

Udare berde-berdea.

Distraituta dabilen txoria.

Zaldizkoz mozorrotutako

bi dragoi.

Ikusten? ez ikusten?

Letxuga desiragarri batzuk.

Bi baloi koloretsu.

Azenario-hegazkina.

Ikusten? ez ikusten?

Limoia eta haren lehengusuak:

laranjak.

Geldo samarra den suziria.

Oso hegazti dibertigarriak.

Ikusten? zer ikusten?

Hasi jolasten! Bai, orain.

Koadernoa zabaldu aurretik. 

Lanean hasi aurretik. 

Begiratu azaleko irudiari, eta 

lagundu umeei bertan ezkutatuta 

dagoen guztia ikus dezaten. 

Hasi zu… baina utzi haiei irudimena 

aska dezaten. 

Ziur, egunero, ezustekoren bat  

izango duzula.

DASTATZEKO PR
EST!

JOLASA
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Zaldizkoz mozorrotutako

Ikusten? ez ikusten?

Letxuga desiragarri batzuk.

Bi baloi koloretsu.

Azenario-hegazkina.

Ikusten? ez ikusten?

Udare berde-berdea.

Distraituta dabilen txoria.

Zaldizkoz mozorrotutako

bi dragoi.

Ikusten? ez ikusten?

Letxuga desiragarri batzuk.

Bi baloi koloretsu.

Azenario-hegazkina.

Ikusten? ez ikusten?

Limoia eta haren lehengusuak:

laranjak.

Geldo samarra den suziria.

Oso hegazti dibertigarriak.

Ikusten? zer ikusten?

Hasi jolasten! Bai, orain.

Koadernoa zabaldu aurretik. 

Lanean hasi aurretik. 

Begiratu azaleko irudiari, eta 

lagundu umeei bertan ezkutatuta 

dagoen guztia ikus dezaten. 

Hasi zu… baina utzi haiei irudimena 

aska dezaten. 

Ziur, egunero, ezustekoren bat  

izango duzula.

DASTATZEKO PR
EST!

JOLASA
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DASTATZEKO PR
EST!

Ikusten? 

Udare berde-berdea.

Distraituta dabilen txoria.

Zaldizkoz mozorrotutako

bi dragoi.

JOLASA

Laneko koadernoa
 Laneko laminak.

 Eranskailuak eta trokelak.

 Nahi den moduan erabili ahal izateko 
laminak, ikasgela bakoitzaren beharren 
arabera.

 Laminak atera ahal izateko prestatuta 
daude, orri solteekin lan egitea gustatzen 
bazaizu.

 Koaderno bakoitzean azaleko irudiekin 
jolas egitera gonbidatzen zaitugu.  
Begiratu arretaz! Itxura batean dirudiena 
baino gehiago dagoela ikus dezakezu?

DASTATZEKO PR
EST!

Sukaldaritza  
eta elikagaiak

IBAIZABAL 
PROIEKTUKA
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Informazio liburua
 Proiektuko gaia ikuspegi ugaritatik 

lantzen du: zientifikoa, literarioa, 
kulturala…

Material espezifikoaren laminak
 Proiektuaren txokoko jardueretan eta 

tailerretako proposamenetan erabiltzeko.

 Gai bakoitzak berea.

*Materiala ez dago eskuragarri Zientzia ekinean lerrorako.

Material pertsonalizagarria
 Familiarentzako gutuna, informatzeko eta 

haien lankidetza eskatzeko. 

 Proiektua amaitzean entregatzeko Diploma.

 «Ikerlari» bakoitzerako Txartela, proiektuaren 
hasieran pertsonalizatzeko.

Narrazio ipuina
 Proiektuaren gaia du ardatz eta 

motibaziorako proposatutako 
ibilbideetako bat da.

Janaria prestatzea, elikagaiak ezagutzea 

eta dieta osasungarria izaten ikastea  

oso dibertigarria izan daiteke: 

Liburu honetan sukaldaritzari, elikadurari, errezetei, 

teknikei… eta sukaldaritzaren artearen inguruko askoz 

ere gauza gehiagori buruzko informazioa topatuko duzu.

 Elikatu beharra al dugu? 

 Dieta orekatua 

 Elikagaien jatorria 

 Janariaren bidea 

 Elikagai dendak 

 Nola prestatzen dugu janaria? 

 Sukaldariak eta tresnak 

 Sukaldearen historia 

 Zentzumenak eta janaria 

 Sukaldea eta artea 

SUKALDARITZA  
ETA ELIKAGAIAK

SUKALDARITZA  

ETA ELIKAGAIAK
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Familia agurgarriak: 

Sukaldaritza eta elikagaiak proiektuarekin ari gara 

lanean.   

Zuen laguntza behar dugu informazioa bilatzeko eta 

sortzen zaizkigun zalantzak argitzeko. Ideiaren bat edo 

jardueraren bat proposatu nahi baduzue edo tailerretan 

parte hartu nahi baduzue, esan lasai.  

Jaso ezazue agur bero bat eta mila esker! 

Sinadura

IBAIZABAL  
PROIEKTUKAPROIEKTUKA
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OGI BEREZIA

Urtebetetze bat. Sukaldari aditu bat. 

Bihurri samarrak diren bi sukalde laguntzaile. 

Batzuetan, gauza arruntetatik, benetako artelanak ateratzen dira.

OGI BEREZIA
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proiektuarekin ari gara 

Zuen laguntza behar dugu informazioa bilatzeko eta 

sortzen zaizkigun zalantzak argitzeko. Ideiaren bat edo 

jardueraren bat proposatu nahi baduzue edo tailerretan 

parte hartu izanagatik, diploma hau eman zaio honi: 

 (e)n 20   (e)ko  
 ren   (e)(a)n

Sukaldaritza eta elikagaiak proiektuan 

arrakastaz

Sinadura
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 ren   (e)(a)n (e)(a)n

Sukaldaritza eta 

elikagaiak

Izena 

IKERKETA 
TXARTELA

Sinadura     

Maila     

Hatz marka
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Proiektuko faseetako horma irudiak 
 Bide hori errazteko, Ikusten? proiektuak funtsezko faseak biltzeko horma irudiak proposatzen ditu. 

Horma irudiak idazteko eta ezabatu ahal izateko prestatuta daude.

Sukaldaritza  Sukaldaritza Sukaldaritza 
eta elikagaiak eta elikagaiak eta elikagaiak

Inurriak Inurriak Inurriak

Baratzea Baratzea Baratzea

Ura Ura Ura

Konstelazioak Konstelazioak Konstelazioak

Dragoiak Dragoiak Dragoiak

METODO 
ZIENTIFIKOA   

urte3 urte4 urte5
ZIKLOKO 

PROIEKTUA

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

IBAIZABAL  
PROIEKTUKA    

PROIEKTUKA  
LAN EGITEA

GORPUTZA  
ETA ELIKADURA  

ANIMALIAK   

LANDAREAK

MUNDU  
ZIENTIFIKO 
TEKNOLOGIKOA 

FANTASIA

ARDATZ 
BERRIA

Zer dakigu?
Zer jakin nahi dugu?

Antola gaitezen

Antola gaitezen Zer ikasi dugu?

Behatzen dut, pentsatzen dut, 
gustatuko litzaidake jakitea...

Alderatzea

Zatiak eta osoa

Metakognizioaren eskailera

Erabakiak hartzea

Pentsamenduaren errutinak eta trebeziak horma irudietan 
 Horiekin ikasleen pentsamendua bistaratuko dugu ikasgelan errutinen bidez. 

Ur errotulagailuekin idatz daiteke eta arazorik gabe ezabatu ahal izango dugu.

Bitakora koaderno bat, eduki honekin:

Proposamen pedagogikoa
 Proposamen irekia, gela bakoitzeko ibilbidea jasotzea ahalbidetzen baitizu. Zure oharrak 

egiteko eta proposamena pertsonalizatzeko espazioak ditu.

 Ibilbide ugari ditu, zure bidea aukeratu 
eta osatzeko: zer motibaziorekin hasi 
nahi duzun, zer informazio zabaldu behar 
duzun, zer tailer eta txokoko jarduera 
garatu nahi dituzun.

Gaiarekin lotutako irudiak
 Haurrekin proiektua egin ahala, haren mapa 

kontzeptuala eraiki ahal izango duzu.

 Deskargatu programazioak 
eta ebaluazioak Word eta PDF 
formatuetan gai bakoitzera sartuta.

 Izan beti eskura proiektuko 
proposamenak eta baliabideak.

Liburu 
markatzaileek azkar 
eramango zaituzte 
joan nahi duzun 

lekura

Proiektu bakoitza 
hastean, mapa mentala 
batek lagunduko dizu 

proposamenaren 
orokortasuna ikusten

Lankidetzarako 
proposamenekin

Errutinak eta 
trebeziak

Ikusten? digitala

  Narrazio ipuin animatuak, orrialdeak 
pasatzeko formatuan. Haurrek ipuina 
entzuteko edo soinurik gabe irakurtzeko 
aukera izango dute.

  Proiektuaren abestia, karaokearekin.

  Ikaslearen koadernoa, proiektatzeko.

  Informazio liburua grabatuta eta 
orrialdeak pasatzeko formatuan, estekekin 
aberastuta.

  Irudien galeria argazki guztiekin, proiekta 
ditzazun.

  Dokumentu editagarriak eta 
inprimagarriak proiektuko fase 
bakoitzerako.

 Horma irudiak proiektuan zehar 
proiektatzeko eta osatzen joateko.

    - Proiektuaren faseak

    - Pentsamendurako errutinak eta 
trebeziak

 Mapa kontzeptualen sorgailua.  
Umeekin zuen proiektuko mapa 
kontzeptuala sor dezakezu, testuak eta 
irudiak gehituta. Gorde egin dezakezu, 
osatzen joateko eta gero inprimatzeko.

 Lizentziaren bidez  
eta hemen eskuragarri:

Erosoa eta erabiltzeko erraza 
da, proiektuko faseen arabera 

egituratuta baitago

ikusten.ibaizabal.com
lookandsee.edelvives.es

*Zientzia ekinean lerroko gaietan, horma irudiak material digitaletik soilik daude eskuragarri.

ZIENTZIA 
EKINEAN! Soinua Soinua Soinua

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

ARDATZ 
BERRIA

LERRO 
BERRIA

PROJECTS BY 
EDELVIVES

GRADED 
PROJECT

GRADED 
PROJECT

GRADED 
PROJECT

PROJECT BASED 
LEARNING

Food and cooking Food and cooking Food and cooking

Constellations Constellations Constellations

Water Water Water
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Bitakora koadernoa

Ipuina IKUSTEN? digitala

Euriarekin ametsetan

Prestatu eta girotu

•	 Ipuina kontatzea ipuinaren jabe egitea da, eta umeak istorioarekin «lot» ditzakeen baliabide 

guztiak erabiltzea. Horretarako, irakasleak ipuina aurretik irakurri eta ezagutu behar du, bere 

egitekoak eta emozioak transmititzeko eta aurreratzeko gai izateko.

•	 Komeni da ikasgelako atean kartelen bat jartzea honelako mezuren batekin: «Mesedez, ez 

sartu; ipuina entzuten ari gara». Hala, narrazioan etenak saihestuko ditugu; izan ere, zalan-

tzarik gabe, sortutako giroa hautsiko lukete.

•	 Uraren inguruko espazio bat presta dezakegu zelofan paperez egindako tantekin.

•	 Ipuinak entzuteko txokoa oihal urdinez eta urarekin lotutako beste elementu batzuekin giro-

tzea iradokitzen dugu; hala, istorioak kontatzeko edo irakurtzeko leku atsegina izango dugu.

•	 Ipuinaren ordua hasiko dela iragartzeko, urarekin lotutako melodia erlaxagarria aukera de-

zakegu (Estekak, 100. orria). Ikasgelako argia ere leunduko dugu. Horrek lagunduko die 

umeei zentzumenak argiago izaten eta behar dugun arreta eta entzuteko jarrera lortzen.

•	 Lurrean zirkuluerdia eginez, esertzeko eskatuko diegu. Hala daudenean, kaxa aterako dugu, 

ireki eta ontzian topatu dugun ur tantak eta ipuinaren izenburuak zer esanahi izan dezakeen 

azter dezakegu.

Narrazioaren 
aurretik

(Melodia jarriko dugu. Melodia jaisten denean, narrazioa hasiko da).

Itsasori kristalean behera doan euriari begiratzea gustatzen zaio.

Bereziki maite du tanten isla eta ortzadarraren koloreak asmatzen ditu eguzkiak argi  

egiten dienean.

(Eskatu umeei begiak ixteko eta irudikatzeko euri tantak kristalean).

Euria atertzean, asko gustatzen zaio atera eta lokatzetan eta putzuetan jolas egitea.  

Uraren ispiluetan bere buruari begiratuz gozatzen du eta urrutiko itsaso batean  

belaontzian nabigatzen ari den pirata dela imajinatzen du.

(Eskatu umeei lurrera begiratzeko eta irudikatzeko putzuan beren isla).

—Itsaso! Etxera etortzeko ordua da! —egin dio oihu amak leihotik—. Utzi uretan jolasteari! 

Afaria mahaian dago. 

—Banoa, ama!

Narrazio testua / Dramatizazioaren oharrak

(Pozezko oihua)»

(Poztasun ahotsa)»

PENTSAMENDURAKO ERRUTINAK ETA TREBEZIAK

Behatzen dut, pentsatzen dut, gustatuko litzaidake jakitea…

Ondo behatzen diot ikusten dudanari, eta ikusten dudanari buruz zer da-

kidan, zer jakitea gustatuko litzaidakeen… pentsatzen dut.

Begiratu ipuineko azalaren ilustrazioari, eta aipatu zer iradokitzen dien, 

zer gustatuko litzaiekeen gertatzea ipuinean. Ez dugu esku hartuko haien 

ekarpenak ez aldatzeko.

(Zirrara ahotsa)»
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Ura
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Materialak: Euriarekin ametsetan ipuina, oihala, ontzi gardena, zilar koloreko opari papera, begizta urdina,  

etiketa, kotoia, azetato urdina eta azal urdina duen koadernoa

Galdutako tanta

Jarduera:

Aldez aurretik, prestatu ontzia lainoekin, kotoi txikiak 

sartuta (ikasle bakoitzak bat) eta azetato urdin tanta bat, 

ondo ezkutatuta.

Liburua liburutegiko espazioan agertuko da, oihalez es-

talita. Alboan, zilar koloreko opari paperean bildutako 

ontzia jarriko dugu, begizta urdinarekin eta honela dioen 

etiketa batekin: «ADI: ireki ipuina irakurri ondoren».

Hitz egin umeekin, eta galdetu zer izan daitekeen. 

Irakurri ipuina.

Gero, ireki paketea, eta irakurri gutuna:

Koadernoa erabil daiteke liburu bidaiari gisa. Arratsalde-

ro, ume batek etxera eramango du eta uraren inguruko 

bere ametsa marraztuko du.

1. lamina egin dezakezu.

Ume maiteak:

Itsaso naiz, ipuineko protagonista. Kotoizko lainoak 

dituen ontzi hau utzi dizuet. Bakoitzak kotoi bana 

hartu behar duzue. Nire lagun Tanta topatzen duenak 

begiak itxiko ditu eta irudikatu duen lainoetako bidaia 

bat kontatuko du. Koaderno bat ere utzi dizuet, zuen 

amets bidaiariak marraz ditzazuen.

Itsaso

PENTSAMENDURAKO ERRUTINAK ETA TREBEZIAK

Behatzen dut, pentsatzen dut, gustatuko litzaidake jakitea…

Ondo behatzen diot ikusten dudanari, eta ikusten dudanari buruz zer dakidan, 

zer jakitea gustatuko litzaidakeen… pentsatzen dut.

Eskatu ikasleei Itsasok, ipuineko protagonistak, egindako gutunari begiratzeko 

eta aztertzeko. Mintzatu behatzen dutenari, pentsatzen dutenari eta lainoei, 

zeruari, urari… buruz jakin nahi dutenari buruz.
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Proiektu bakoitzerako karpeta bat,  sinplea eta praktikoa, eduki honekin:

Zer topatuko 
duzu proiektu 
bakoitzean?

  Proposamen argia, sinplea  
eta kudeatzeko erraza

  Behar beste materialekin  
eta IKTekin

  Iradokizunekin. Airea sartzen 
uzten duten eta gauzei pasatzen 
uzten dieten leihoak dira 
iradokizun horiek

Ikusten? ez ikusten?

Udare berde-berdea.

Distraituta dabilen txoria.

Zaldizkoz mozorrotutako

bi dragoi.

Ikusten? ez ikusten?

Letxuga desiragarri batzuk.

Bi baloi koloretsu.

Azenario-hegazkina.

Ikusten? ez ikusten?

Limoia eta haren lehengusuak:

laranjak.

Geldo samarra den suziria.

Oso hegazti dibertigarriak.

Ikusten? zer ikusten?

Hasi jolasten! Bai, orain.

Koadernoa zabaldu aurretik. 

Lanean hasi aurretik. 

Begiratu azaleko irudiari, eta 

lagundu umeei bertan ezkutatuta 

dagoen guztia ikus dezaten. 

Hasi zu… baina utzi haiei irudimena 

aska dezaten. 

Ziur, egunero, ezustekoren bat  

izango duzula.

DASTATZEKO PR
EST!

JOLASA
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Ikusten? ez ikusten?

Udare berde-berdea.

Distraituta dabilen txoria.

Zaldizkoz mozorrotutako

bi dragoi.

Ikusten? ez ikusten?

Letxuga desiragarri batzuk.

Bi baloi koloretsu.

Azenario-hegazkina.

Ikusten? ez ikusten?

Limoia eta haren lehengusuak:

laranjak.

Geldo samarra den suziria.

Oso hegazti dibertigarriak.

Ikusten? zer ikusten?

Hasi jolasten! Bai, orain.

Koadernoa zabaldu aurretik. 

Lanean hasi aurretik. 

Begiratu azaleko irudiari, eta 

lagundu umeei bertan ezkutatuta 

dagoen guztia ikus dezaten. 

Hasi zu… baina utzi haiei irudimena 

aska dezaten. 

Ziur, egunero, ezustekoren bat  

izango duzula.

DASTATZEKO PR
EST!

JOLASA
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JOLASA

Laneko koadernoa
 Laneko laminak.

 Eranskailuak eta trokelak.

 Nahi den moduan erabili ahal izateko 
laminak, ikasgela bakoitzaren beharren 
arabera.

 Laminak atera ahal izateko prestatuta 
daude, orri solteekin lan egitea gustatzen 
bazaizu.

 Koaderno bakoitzean azaleko irudiekin 
jolas egitera gonbidatzen zaitugu.  
Begiratu arretaz! Itxura batean dirudiena 
baino gehiago dagoela ikus dezakezu?

DASTATZEKO PR
EST!

Sukaldaritza  
eta elikagaiak

IBAIZABAL 
PROIEKTUKA
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Informazio liburua
 Proiektuko gaia ikuspegi ugaritatik 

lantzen du: zientifikoa, literarioa, 
kulturala…

Material espezifikoaren laminak
 Proiektuaren txokoko jardueretan eta 

tailerretako proposamenetan erabiltzeko.

 Gai bakoitzak berea.

*Materiala ez dago eskuragarri Zientzia ekinean lerrorako.

Material pertsonalizagarria
 Familiarentzako gutuna, informatzeko eta 

haien lankidetza eskatzeko. 

 Proiektua amaitzean entregatzeko Diploma.

 «Ikerlari» bakoitzerako Txartela, proiektuaren 
hasieran pertsonalizatzeko.

Narrazio ipuina
 Proiektuaren gaia du ardatz eta 

motibaziorako proposatutako 
ibilbideetako bat da.

Janaria prestatzea, elikagaiak ezagutzea 

eta dieta osasungarria izaten ikastea  

oso dibertigarria izan daiteke: 

Liburu honetan sukaldaritzari, elikadurari, errezetei, 

teknikei… eta sukaldaritzaren artearen inguruko askoz 

ere gauza gehiagori buruzko informazioa topatuko duzu.

 Elikatu beharra al dugu? 

 Dieta orekatua 

 Elikagaien jatorria 

 Janariaren bidea 

 Elikagai dendak 

 Nola prestatzen dugu janaria? 

 Sukaldariak eta tresnak 

 Sukaldearen historia 

 Zentzumenak eta janaria 

 Sukaldea eta artea 

SUKALDARITZA  
ETA ELIKAGAIAK

SUKALDARITZA  

ETA ELIKAGAIAK
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Familia agurgarriak: 

Sukaldaritza eta elikagaiak proiektuarekin ari gara 

lanean.   

Zuen laguntza behar dugu informazioa bilatzeko eta 

sortzen zaizkigun zalantzak argitzeko. Ideiaren bat edo 

jardueraren bat proposatu nahi baduzue edo tailerretan 

parte hartu nahi baduzue, esan lasai.  

Jaso ezazue agur bero bat eta mila esker! 

Sinadura

IBAIZABAL  
PROIEKTUKA
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OGI BEREZIA

Urtebetetze bat. Sukaldari aditu bat. 

Bihurri samarrak diren bi sukalde laguntzaile. 

Batzuetan, gauza arruntetatik, benetako artelanak ateratzen dira.

OGI BEREZIA
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parte hartu izanagatik, diploma hau eman zaio honi: 

 (e)n 20   (e)ko  
 ren   (e)(a)n

Sukaldaritza eta elikagaiak proiektuan 

arrakastaz

Sinadura

IB
A

IZ
A

B
A

L
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Sukaldaritza eta 

elikagaiak

Izena 

IKERKETA 
TXARTELA

Sinadura     

Maila     

Hatz marka
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Proiektuko faseetako horma irudiak 
 Bide hori errazteko, Ikusten? proiektuak funtsezko faseak biltzeko horma irudiak proposatzen ditu. 

Horma irudiak idazteko eta ezabatu ahal izateko prestatuta daude.

Sukaldaritza  Sukaldaritza Sukaldaritza 
eta elikagaiak eta elikagaiak eta elikagaiak

Inurriak Inurriak Inurriak

Baratzea Baratzea Baratzea

Ura Ura Ura

Konstelazioak Konstelazioak Konstelazioak

Dragoiak Dragoiak Dragoiak

METODO 
ZIENTIFIKOA   

urte3 urte4 urte5
ZIKLOKO 

PROIEKTUA

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

IBAIZABAL  
PROIEKTUKA    

PROIEKTUKA  
LAN EGITEA

GORPUTZA  
ETA ELIKADURA  

ANIMALIAK   

LANDAREAK

MUNDU  
ZIENTIFIKO 
TEKNOLOGIKOA 

FANTASIA

ARDATZ 
BERRIA

Zer dakigu?
Zer jakin nahi dugu?

Antola gaitezen

Antola gaitezen Zer ikasi dugu?

Behatzen dut, pentsatzen dut, 
gustatuko litzaidake jakitea...

Alderatzea

Zatiak eta osoa

Metakognizioaren eskailera

Erabakiak hartzea

Pentsamenduaren errutinak eta trebeziak horma irudietan 
 Horiekin ikasleen pentsamendua bistaratuko dugu ikasgelan errutinen bidez. 

Ur errotulagailuekin idatz daiteke eta arazorik gabe ezabatu ahal izango dugu.

Bitakora koaderno bat, eduki honekin:

Proposamen pedagogikoa
 Proposamen irekia, gela bakoitzeko ibilbidea jasotzea ahalbidetzen baitizu. Zure oharrak 

egiteko eta proposamena pertsonalizatzeko espazioak ditu.

 Ibilbide ugari ditu, zure bidea aukeratu 
eta osatzeko: zer motibaziorekin hasi 
nahi duzun, zer informazio zabaldu behar 
duzun, zer tailer eta txokoko jarduera 
garatu nahi dituzun.

Gaiarekin lotutako irudiak
 Haurrekin proiektua egin ahala, haren mapa 

kontzeptuala eraiki ahal izango duzu.

 Deskargatu programazioak 
eta ebaluazioak Word eta PDF 
formatuetan gai bakoitzera sartuta.

 Izan beti eskura proiektuko 
proposamenak eta baliabideak.

Liburu 
markatzaileek azkar 
eramango zaituzte 
joan nahi duzun 

lekura

Proiektu bakoitza 
hastean, mapa mentala 
batek lagunduko dizu 

proposamenaren 
orokortasuna ikusten

Lankidetzarako 
proposamenekin

Errutinak eta 
trebeziak

Ikusten? digitala

  Narrazio ipuin animatuak, orrialdeak 
pasatzeko formatuan. Haurrek ipuina 
entzuteko edo soinurik gabe irakurtzeko 
aukera izango dute.

  Proiektuaren abestia, karaokearekin.

  Ikaslearen koadernoa, proiektatzeko.

  Informazio liburua grabatuta eta 
orrialdeak pasatzeko formatuan, estekekin 
aberastuta.

  Irudien galeria argazki guztiekin, proiekta 
ditzazun.

  Dokumentu editagarriak eta 
inprimagarriak proiektuko fase 
bakoitzerako.

 Horma irudiak proiektuan zehar 
proiektatzeko eta osatzen joateko.

    - Proiektuaren faseak

    - Pentsamendurako errutinak eta 
trebeziak

 Mapa kontzeptualen sorgailua.  
Umeekin zuen proiektuko mapa 
kontzeptuala sor dezakezu, testuak eta 
irudiak gehituta. Gorde egin dezakezu, 
osatzen joateko eta gero inprimatzeko.

 Lizentziaren bidez  
eta hemen eskuragarri:

Erosoa eta erabiltzeko erraza 
da, proiektuko faseen arabera 

egituratuta baitago

ikusten.ibaizabal.com
lookandsee.edelvives.es

*Zientzia ekinean lerroko gaietan, horma irudiak material digitaletik soilik daude eskuragarri.

ZIENTZIA 
EKINEAN! Soinua Soinua Soinua

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

ARDATZ 
BERRIA

LERRO 
BERRIA

PROJECTS BY 
EDELVIVES

GRADED 
PROJECT

GRADED 
PROJECT

GRADED 
PROJECT

PROJECT BASED 
LEARNING

Food and cooking Food and cooking Food and cooking

Constellations Constellations Constellations

Water Water Water
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Bitakora koadernoa

67

Bitakora koadernoa

Ipuina IKUSTEN? digitala

Euriarekin ametsetan

Prestatu eta girotu

•	 Ipuina kontatzea ipuinaren jabe egitea da, eta umeak istorioarekin «lot» ditzakeen baliabide 

guztiak erabiltzea. Horretarako, irakasleak ipuina aurretik irakurri eta ezagutu behar du, bere 

egitekoak eta emozioak transmititzeko eta aurreratzeko gai izateko.

•	 Komeni da ikasgelako atean kartelen bat jartzea honelako mezuren batekin: «Mesedez, ez 

sartu; ipuina entzuten ari gara». Hala, narrazioan etenak saihestuko ditugu; izan ere, zalan-

tzarik gabe, sortutako giroa hautsiko lukete.

•	 Uraren inguruko espazio bat presta dezakegu zelofan paperez egindako tantekin.

•	 Ipuinak entzuteko txokoa oihal urdinez eta urarekin lotutako beste elementu batzuekin giro-

tzea iradokitzen dugu; hala, istorioak kontatzeko edo irakurtzeko leku atsegina izango dugu.

•	 Ipuinaren ordua hasiko dela iragartzeko, urarekin lotutako melodia erlaxagarria aukera de-

zakegu (Estekak, 100. orria). Ikasgelako argia ere leunduko dugu. Horrek lagunduko die 

umeei zentzumenak argiago izaten eta behar dugun arreta eta entzuteko jarrera lortzen.

•	 Lurrean zirkuluerdia eginez, esertzeko eskatuko diegu. Hala daudenean, kaxa aterako dugu, 

ireki eta ontzian topatu dugun ur tantak eta ipuinaren izenburuak zer esanahi izan dezakeen 

azter dezakegu.

Narrazioaren 
aurretik

(Melodia jarriko dugu. Melodia jaisten denean, narrazioa hasiko da).

Itsasori kristalean behera doan euriari begiratzea gustatzen zaio.

Bereziki maite du tanten isla eta ortzadarraren koloreak asmatzen ditu eguzkiak argi  

egiten dienean.

(Eskatu umeei begiak ixteko eta irudikatzeko euri tantak kristalean).

Euria atertzean, asko gustatzen zaio atera eta lokatzetan eta putzuetan jolas egitea.  

Uraren ispiluetan bere buruari begiratuz gozatzen du eta urrutiko itsaso batean  

belaontzian nabigatzen ari den pirata dela imajinatzen du.

(Eskatu umeei lurrera begiratzeko eta irudikatzeko putzuan beren isla).

—Itsaso! Etxera etortzeko ordua da! —egin dio oihu amak leihotik—. Utzi uretan jolasteari! 

Afaria mahaian dago. 

—Banoa, ama!

Narrazio testua / Dramatizazioaren oharrak

(Pozezko oihua)»

(Poztasun ahotsa)»

PENTSAMENDURAKO ERRUTINAK ETA TREBEZIAK

Behatzen dut, pentsatzen dut, gustatuko litzaidake jakitea…

Ondo behatzen diot ikusten dudanari, eta ikusten dudanari buruz zer da-

kidan, zer jakitea gustatuko litzaidakeen… pentsatzen dut.

Begiratu ipuineko azalaren ilustrazioari, eta aipatu zer iradokitzen dien, 

zer gustatuko litzaiekeen gertatzea ipuinean. Ez dugu esku hartuko haien 

ekarpenak ez aldatzeko.

(Zirrara ahotsa)»
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Materialak: Euriarekin ametsetan ipuina, oihala, ontzi gardena, zilar koloreko opari papera, begizta urdina,  

etiketa, kotoia, azetato urdina eta azal urdina duen koadernoa

Galdutako tanta

Jarduera:

Aldez aurretik, prestatu ontzia lainoekin, kotoi txikiak 

sartuta (ikasle bakoitzak bat) eta azetato urdin tanta bat, 

ondo ezkutatuta.

Liburua liburutegiko espazioan agertuko da, oihalez es-

talita. Alboan, zilar koloreko opari paperean bildutako 

ontzia jarriko dugu, begizta urdinarekin eta honela dioen 

etiketa batekin: «ADI: ireki ipuina irakurri ondoren».

Hitz egin umeekin, eta galdetu zer izan daitekeen. 

Irakurri ipuina.

Gero, ireki paketea, eta irakurri gutuna:

Koadernoa erabil daiteke liburu bidaiari gisa. Arratsalde-

ro, ume batek etxera eramango du eta uraren inguruko 

bere ametsa marraztuko du.

1. lamina egin dezakezu.

Ume maiteak:

Itsaso naiz, ipuineko protagonista. Kotoizko lainoak 

dituen ontzi hau utzi dizuet. Bakoitzak kotoi bana 

hartu behar duzue. Nire lagun Tanta topatzen duenak 

begiak itxiko ditu eta irudikatu duen lainoetako bidaia 

bat kontatuko du. Koaderno bat ere utzi dizuet, zuen 

amets bidaiariak marraz ditzazuen.

Itsaso

PENTSAMENDURAKO ERRUTINAK ETA TREBEZIAK

Behatzen dut, pentsatzen dut, gustatuko litzaidake jakitea…

Ondo behatzen diot ikusten dudanari, eta ikusten dudanari buruz zer dakidan, 

zer jakitea gustatuko litzaidakeen… pentsatzen dut.

Eskatu ikasleei Itsasok, ipuineko protagonistak, egindako gutunari begiratzeko 

eta aztertzeko. Mintzatu behatzen dutenari, pentsatzen dutenari eta lainoei, 

zeruari, urari… buruz jakin nahi dutenari buruz.
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Proiektu bakoitzerako karpeta bat,  sinplea eta praktikoa, eduki honekin:

Zer topatuko 
duzu proiektu 
bakoitzean?

  Proposamen argia, sinplea  
eta kudeatzeko erraza

  Behar beste materialekin  
eta IKTekin

  Iradokizunekin. Airea sartzen 
uzten duten eta gauzei pasatzen 
uzten dieten leihoak dira 
iradokizun horiek

Ikusten? ez ikusten?

Udare berde-berdea.

Distraituta dabilen txoria.

Zaldizkoz mozorrotutako

bi dragoi.

Ikusten? ez ikusten?

Letxuga desiragarri batzuk.

Bi baloi koloretsu.

Azenario-hegazkina.

Ikusten? ez ikusten?

Limoia eta haren lehengusuak:

laranjak.

Geldo samarra den suziria.

Oso hegazti dibertigarriak.

Ikusten? zer ikusten?

Hasi jolasten! Bai, orain.

Koadernoa zabaldu aurretik. 

Lanean hasi aurretik. 

Begiratu azaleko irudiari, eta 

lagundu umeei bertan ezkutatuta 

dagoen guztia ikus dezaten. 

Hasi zu… baina utzi haiei irudimena 

aska dezaten. 

Ziur, egunero, ezustekoren bat  

izango duzula.

DASTATZEKO PR
EST!

JOLASA
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Ikusten? ez ikusten?

Udare berde-berdea.

Distraituta dabilen txoria.

Zaldizkoz mozorrotutako

bi dragoi.

Ikusten? ez ikusten?

Letxuga desiragarri batzuk.

Bi baloi koloretsu.

Azenario-hegazkina.

Ikusten? ez ikusten?

Limoia eta haren lehengusuak:

laranjak.

Geldo samarra den suziria.

Oso hegazti dibertigarriak.

Ikusten? zer ikusten?

Hasi jolasten! Bai, orain.

Koadernoa zabaldu aurretik. 

Lanean hasi aurretik. 

Begiratu azaleko irudiari, eta 

lagundu umeei bertan ezkutatuta 

dagoen guztia ikus dezaten. 

Hasi zu… baina utzi haiei irudimena 

aska dezaten. 

Ziur, egunero, ezustekoren bat  

izango duzula.

DASTATZEKO PR
EST!

JOLASA
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JOLASA

Laneko koadernoa
 Laneko laminak.

 Eranskailuak eta trokelak.

 Nahi den moduan erabili ahal izateko 
laminak, ikasgela bakoitzaren beharren 
arabera.

 Laminak atera ahal izateko prestatuta 
daude, orri solteekin lan egitea gustatzen 
bazaizu.

 Koaderno bakoitzean azaleko irudiekin 
jolas egitera gonbidatzen zaitugu.  
Begiratu arretaz! Itxura batean dirudiena 
baino gehiago dagoela ikus dezakezu?

DASTATZEKO PR
EST!

Sukaldaritza  
eta elikagaiak

IBAIZABAL 
PROIEKTUKA
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Informazio liburua
 Proiektuko gaia ikuspegi ugaritatik 

lantzen du: zientifikoa, literarioa, 
kulturala…

Material espezifikoaren laminak
 Proiektuaren txokoko jardueretan eta 

tailerretako proposamenetan erabiltzeko.

 Gai bakoitzak berea.

*Materiala ez dago eskuragarri Zientzia ekinean lerrorako.

Material pertsonalizagarria
 Familiarentzako gutuna, informatzeko eta 

haien lankidetza eskatzeko. 

 Proiektua amaitzean entregatzeko Diploma.

 «Ikerlari» bakoitzerako Txartela, proiektuaren 
hasieran pertsonalizatzeko.

Narrazio ipuina
 Proiektuaren gaia du ardatz eta 

motibaziorako proposatutako 
ibilbideetako bat da.

Janaria prestatzea, elikagaiak ezagutzea 

eta dieta osasungarria izaten ikastea  

oso dibertigarria izan daiteke: 

Liburu honetan sukaldaritzari, elikadurari, errezetei, 

teknikei… eta sukaldaritzaren artearen inguruko askoz 

ere gauza gehiagori buruzko informazioa topatuko duzu.

 Elikatu beharra al dugu? 

 Dieta orekatua 

 Elikagaien jatorria 

 Janariaren bidea 

 Elikagai dendak 

 Nola prestatzen dugu janaria? 

 Sukaldariak eta tresnak 

 Sukaldearen historia 

 Zentzumenak eta janaria 

 Sukaldea eta artea 

SUKALDARITZA  
ETA ELIKAGAIAK

SUKALDARITZA  

ETA ELIKAGAIAK
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Familia agurgarriak: 

Sukaldaritza eta elikagaiak proiektuarekin ari gara 

lanean.   

Zuen laguntza behar dugu informazioa bilatzeko eta 

sortzen zaizkigun zalantzak argitzeko. Ideiaren bat edo 

jardueraren bat proposatu nahi baduzue edo tailerretan 

parte hartu nahi baduzue, esan lasai.  

Jaso ezazue agur bero bat eta mila esker! 

Sinadura

IBAIZABAL  
PROIEKTUKA
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OGI BEREZIA

Urtebetetze bat. Sukaldari aditu bat. 

Bihurri samarrak diren bi sukalde laguntzaile. 

Batzuetan, gauza arruntetatik, benetako artelanak ateratzen dira.

OGI BEREZIA

150113_150114_150115_Cub_Cto_LV_IBAI.indd   1

24/01/18   11:29

parte hartu izanagatik, diploma hau eman zaio honi: 

 (e)n 20   (e)ko  
 ren   (e)(a)n

Sukaldaritza eta elikagaiak proiektuan 

arrakastaz

Sinadura

IB
A
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A

B
A

L
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Sukaldaritza eta 

elikagaiak

Izena 

IKERKETA 
TXARTELA

Sinadura     

Maila     

Hatz marka
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Proiektuko faseetako horma irudiak 
 Bide hori errazteko, Ikusten? proiektuak funtsezko faseak biltzeko horma irudiak proposatzen ditu. 

Horma irudiak idazteko eta ezabatu ahal izateko prestatuta daude.

Sukaldaritza  Sukaldaritza Sukaldaritza 
eta elikagaiak eta elikagaiak eta elikagaiak

Inurriak Inurriak Inurriak

Baratzea Baratzea Baratzea

Ura Ura Ura

Konstelazioak Konstelazioak Konstelazioak

Dragoiak Dragoiak Dragoiak

METODO 
ZIENTIFIKOA   

urte3 urte4 urte5
ZIKLOKO 

PROIEKTUA

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

IBAIZABAL  
PROIEKTUKA    

PROIEKTUKA  
LAN EGITEA

GORPUTZA  
ETA ELIKADURA  

ANIMALIAK   

LANDAREAK

MUNDU  
ZIENTIFIKO 
TEKNOLOGIKOA 

FANTASIA

ARDATZ 
BERRIA

Zer dakigu?
Zer jakin nahi dugu?

Antola gaitezen

Antola gaitezen Zer ikasi dugu?

Behatzen dut, pentsatzen dut, 
gustatuko litzaidake jakitea...

Alderatzea

Zatiak eta osoa

Metakognizioaren eskailera

Erabakiak hartzea

Pentsamenduaren errutinak eta trebeziak horma irudietan 
 Horiekin ikasleen pentsamendua bistaratuko dugu ikasgelan errutinen bidez. 

Ur errotulagailuekin idatz daiteke eta arazorik gabe ezabatu ahal izango dugu.

Bitakora koaderno bat, eduki honekin:

Proposamen pedagogikoa
 Proposamen irekia, gela bakoitzeko ibilbidea jasotzea ahalbidetzen baitizu. Zure oharrak 

egiteko eta proposamena pertsonalizatzeko espazioak ditu.

 Ibilbide ugari ditu, zure bidea aukeratu 
eta osatzeko: zer motibaziorekin hasi 
nahi duzun, zer informazio zabaldu behar 
duzun, zer tailer eta txokoko jarduera 
garatu nahi dituzun.

Gaiarekin lotutako irudiak
 Haurrekin proiektua egin ahala, haren mapa 

kontzeptuala eraiki ahal izango duzu.

 Deskargatu programazioak 
eta ebaluazioak Word eta PDF 
formatuetan gai bakoitzera sartuta.

 Izan beti eskura proiektuko 
proposamenak eta baliabideak.

Liburu 
markatzaileek azkar 
eramango zaituzte 
joan nahi duzun 

lekura

Proiektu bakoitza 
hastean, mapa mentala 
batek lagunduko dizu 

proposamenaren 
orokortasuna ikusten

Lankidetzarako 
proposamenekin

Errutinak eta 
trebeziak

Ikusten? digitala

  Narrazio ipuin animatuak, orrialdeak 
pasatzeko formatuan. Haurrek ipuina 
entzuteko edo soinurik gabe irakurtzeko 
aukera izango dute.

  Proiektuaren abestia, karaokearekin.

  Ikaslearen koadernoa, proiektatzeko.

  Informazio liburua grabatuta eta 
orrialdeak pasatzeko formatuan, estekekin 
aberastuta.

  Irudien galeria argazki guztiekin, proiekta 
ditzazun.

  Dokumentu editagarriak eta 
inprimagarriak proiektuko fase 
bakoitzerako.

 Horma irudiak proiektuan zehar 
proiektatzeko eta osatzen joateko.

    - Proiektuaren faseak

    - Pentsamendurako errutinak eta 
trebeziak

 Mapa kontzeptualen sorgailua.  
Umeekin zuen proiektuko mapa 
kontzeptuala sor dezakezu, testuak eta 
irudiak gehituta. Gorde egin dezakezu, 
osatzen joateko eta gero inprimatzeko.

 Lizentziaren bidez  
eta hemen eskuragarri:

Erosoa eta erabiltzeko erraza 
da, proiektuko faseen arabera 

egituratuta baitago

ikusten.ibaizabal.com
lookandsee.edelvives.es

*Zientzia ekinean lerroko gaietan, horma irudiak material digitaletik soilik daude eskuragarri.

ZIENTZIA 
EKINEAN! Soinua Soinua Soinua

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

ZIKLOKO 
PROIEKTUA

ARDATZ 
BERRIA

LERRO 
BERRIA

PROJECTS BY 
EDELVIVES

GRADED 
PROJECT

GRADED 
PROJECT

GRADED 
PROJECT

PROJECT BASED 
LEARNING

Food and cooking Food and cooking Food and cooking

Constellations Constellations Constellations

Water Water Water
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Bitakora koadernoa

Ipuina IKUSTEN? digitala

Euriarekin ametsetan

Prestatu eta girotu

•	 Ipuina kontatzea ipuinaren jabe egitea da, eta umeak istorioarekin «lot» ditzakeen baliabide 

guztiak erabiltzea. Horretarako, irakasleak ipuina aurretik irakurri eta ezagutu behar du, bere 

egitekoak eta emozioak transmititzeko eta aurreratzeko gai izateko.

•	 Komeni da ikasgelako atean kartelen bat jartzea honelako mezuren batekin: «Mesedez, ez 

sartu; ipuina entzuten ari gara». Hala, narrazioan etenak saihestuko ditugu; izan ere, zalan-

tzarik gabe, sortutako giroa hautsiko lukete.

•	 Uraren inguruko espazio bat presta dezakegu zelofan paperez egindako tantekin.

•	 Ipuinak entzuteko txokoa oihal urdinez eta urarekin lotutako beste elementu batzuekin giro-

tzea iradokitzen dugu; hala, istorioak kontatzeko edo irakurtzeko leku atsegina izango dugu.

•	 Ipuinaren ordua hasiko dela iragartzeko, urarekin lotutako melodia erlaxagarria aukera de-

zakegu (Estekak, 100. orria). Ikasgelako argia ere leunduko dugu. Horrek lagunduko die 

umeei zentzumenak argiago izaten eta behar dugun arreta eta entzuteko jarrera lortzen.

•	 Lurrean zirkuluerdia eginez, esertzeko eskatuko diegu. Hala daudenean, kaxa aterako dugu, 

ireki eta ontzian topatu dugun ur tantak eta ipuinaren izenburuak zer esanahi izan dezakeen 

azter dezakegu.

Narrazioaren 
aurretik

(Melodia jarriko dugu. Melodia jaisten denean, narrazioa hasiko da).

Itsasori kristalean behera doan euriari begiratzea gustatzen zaio.

Bereziki maite du tanten isla eta ortzadarraren koloreak asmatzen ditu eguzkiak argi  

egiten dienean.

(Eskatu umeei begiak ixteko eta irudikatzeko euri tantak kristalean).

Euria atertzean, asko gustatzen zaio atera eta lokatzetan eta putzuetan jolas egitea.  

Uraren ispiluetan bere buruari begiratuz gozatzen du eta urrutiko itsaso batean  

belaontzian nabigatzen ari den pirata dela imajinatzen du.

(Eskatu umeei lurrera begiratzeko eta irudikatzeko putzuan beren isla).

—Itsaso! Etxera etortzeko ordua da! —egin dio oihu amak leihotik—. Utzi uretan jolasteari! 

Afaria mahaian dago. 

—Banoa, ama!

Narrazio testua / Dramatizazioaren oharrak

(Pozezko oihua)»

(Poztasun ahotsa)»

PENTSAMENDURAKO ERRUTINAK ETA TREBEZIAK

Behatzen dut, pentsatzen dut, gustatuko litzaidake jakitea…

Ondo behatzen diot ikusten dudanari, eta ikusten dudanari buruz zer da-

kidan, zer jakitea gustatuko litzaidakeen… pentsatzen dut.

Begiratu ipuineko azalaren ilustrazioari, eta aipatu zer iradokitzen dien, 

zer gustatuko litzaiekeen gertatzea ipuinean. Ez dugu esku hartuko haien 

ekarpenak ez aldatzeko.

(Zirrara ahotsa)»
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Materialak: Euriarekin ametsetan ipuina, oihala, ontzi gardena, zilar koloreko opari papera, begizta urdina,  

etiketa, kotoia, azetato urdina eta azal urdina duen koadernoa

Galdutako tanta

Jarduera:

Aldez aurretik, prestatu ontzia lainoekin, kotoi txikiak 

sartuta (ikasle bakoitzak bat) eta azetato urdin tanta bat, 

ondo ezkutatuta.

Liburua liburutegiko espazioan agertuko da, oihalez es-

talita. Alboan, zilar koloreko opari paperean bildutako 

ontzia jarriko dugu, begizta urdinarekin eta honela dioen 

etiketa batekin: «ADI: ireki ipuina irakurri ondoren».

Hitz egin umeekin, eta galdetu zer izan daitekeen. 

Irakurri ipuina.

Gero, ireki paketea, eta irakurri gutuna:

Koadernoa erabil daiteke liburu bidaiari gisa. Arratsalde-

ro, ume batek etxera eramango du eta uraren inguruko 

bere ametsa marraztuko du.

1. lamina egin dezakezu.

Ume maiteak:

Itsaso naiz, ipuineko protagonista. Kotoizko lainoak 

dituen ontzi hau utzi dizuet. Bakoitzak kotoi bana 

hartu behar duzue. Nire lagun Tanta topatzen duenak 

begiak itxiko ditu eta irudikatu duen lainoetako bidaia 

bat kontatuko du. Koaderno bat ere utzi dizuet, zuen 

amets bidaiariak marraz ditzazuen.

Itsaso

PENTSAMENDURAKO ERRUTINAK ETA TREBEZIAK

Behatzen dut, pentsatzen dut, gustatuko litzaidake jakitea…

Ondo behatzen diot ikusten dudanari, eta ikusten dudanari buruz zer dakidan, 

zer jakitea gustatuko litzaidakeen… pentsatzen dut.

Eskatu ikasleei Itsasok, ipuineko protagonistak, egindako gutunari begiratzeko 

eta aztertzeko. Mintzatu behatzen dutenari, pentsatzen dutenari eta lainoei, 

zeruari, urari… buruz jakin nahi dutenari buruz.
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Proiektu bakoitzerako karpeta bat,  sinplea eta praktikoa, eduki honekin:

Zer topatuko 
duzu proiektu 
bakoitzean?

  Proposamen argia, sinplea  
eta kudeatzeko erraza

  Behar beste materialekin  
eta IKTekin

  Iradokizunekin. Airea sartzen 
uzten duten eta gauzei pasatzen 
uzten dieten leihoak dira 
iradokizun horiek

Ikusten? ez ikusten?

Udare berde-berdea.

Distraituta dabilen txoria.

Zaldizkoz mozorrotutako

bi dragoi.

Ikusten? ez ikusten?

Letxuga desiragarri batzuk.

Bi baloi koloretsu.

Azenario-hegazkina.

Ikusten? ez ikusten?

Limoia eta haren lehengusuak:

laranjak.

Geldo samarra den suziria.

Oso hegazti dibertigarriak.

Ikusten? zer ikusten?

Hasi jolasten! Bai, orain.

Koadernoa zabaldu aurretik. 

Lanean hasi aurretik. 

Begiratu azaleko irudiari, eta 

lagundu umeei bertan ezkutatuta 

dagoen guztia ikus dezaten. 

Hasi zu… baina utzi haiei irudimena 

aska dezaten. 

Ziur, egunero, ezustekoren bat  

izango duzula.

DASTATZEKO PR
EST!

JOLASA

150113_150114_150115_Cub_Cno_LV_IBAI.indd   2

24/01/18   11:49
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Ikusten? zer ikusten?

Hasi jolasten! Bai, orain.

Koadernoa zabaldu aurretik. 

Lanean hasi aurretik. 

Begiratu azaleko irudiari, eta 

lagundu umeei bertan ezkutatuta 

dagoen guztia ikus dezaten. 
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JOLASA
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JOLASA

Laneko koadernoa
 Laneko laminak.

 Eranskailuak eta trokelak.

 Nahi den moduan erabili ahal izateko 
laminak, ikasgela bakoitzaren beharren 
arabera.

 Laminak atera ahal izateko prestatuta 
daude, orri solteekin lan egitea gustatzen 
bazaizu.

 Koaderno bakoitzean azaleko irudiekin 
jolas egitera gonbidatzen zaitugu.  
Begiratu arretaz! Itxura batean dirudiena 
baino gehiago dagoela ikus dezakezu?

DASTATZEKO PR
EST!

Sukaldaritza  
eta elikagaiak

IBAIZABAL 
PROIEKTUKA
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Informazio liburua
 Proiektuko gaia ikuspegi ugaritatik 

lantzen du: zientifikoa, literarioa, 
kulturala…

Material espezifikoaren laminak
 Proiektuaren txokoko jardueretan eta 

tailerretako proposamenetan erabiltzeko.

 Gai bakoitzak berea.

*Materiala ez dago eskuragarri Zientzia ekinean lerrorako.

Material pertsonalizagarria
 Familiarentzako gutuna, informatzeko eta 

haien lankidetza eskatzeko. 

 Proiektua amaitzean entregatzeko Diploma.

 «Ikerlari» bakoitzerako Txartela, proiektuaren 
hasieran pertsonalizatzeko.

Narrazio ipuina
 Proiektuaren gaia du ardatz eta 

motibaziorako proposatutako 
ibilbideetako bat da.

Janaria prestatzea, elikagaiak ezagutzea 

eta dieta osasungarria izaten ikastea  

oso dibertigarria izan daiteke: 

Liburu honetan sukaldaritzari, elikadurari, errezetei, 

teknikei… eta sukaldaritzaren artearen inguruko askoz 

ere gauza gehiagori buruzko informazioa topatuko duzu.

 Elikatu beharra al dugu? 

 Dieta orekatua 

 Elikagaien jatorria 

 Janariaren bidea 

 Elikagai dendak 

 Nola prestatzen dugu janaria? 

 Sukaldariak eta tresnak 

 Sukaldearen historia 

 Zentzumenak eta janaria 

 Sukaldea eta artea 

SUKALDARITZA  
ETA ELIKAGAIAK

SUKALDARITZA  

ETA ELIKAGAIAK
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Familia agurgarriak: 

Sukaldaritza eta elikagaiak proiektuarekin ari gara 

lanean.   

Zuen laguntza behar dugu informazioa bilatzeko eta 

sortzen zaizkigun zalantzak argitzeko. Ideiaren bat edo 

jardueraren bat proposatu nahi baduzue edo tailerretan 

parte hartu nahi baduzue, esan lasai.  

Jaso ezazue agur bero bat eta mila esker! 

Sinadura

IBAIZABAL  
PROIEKTUKA
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OGI BEREZIA

Urtebetetze bat. Sukaldari aditu bat. 

Bihurri samarrak diren bi sukalde laguntzaile. 

Batzuetan, gauza arruntetatik, benetako artelanak ateratzen dira.

OGI BEREZIA
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parte hartu izanagatik, diploma hau eman zaio honi: 

 (e)n 20   (e)ko  
 ren   (e)(a)n

Sukaldaritza eta elikagaiak proiektuan 

arrakastaz

Sinadura

IB
A

IZ
A

B
A

L
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Proiektuko faseetako horma irudiak 
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Pentsamenduaren errutinak eta trebeziak horma irudietan 
 Horiekin ikasleen pentsamendua bistaratuko dugu ikasgelan errutinen bidez. 

Ur errotulagailuekin idatz daiteke eta arazorik gabe ezabatu ahal izango dugu.
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Errutinak eta 
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  Narrazio ipuin animatuak, orrialdeak 
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entzuteko edo soinurik gabe irakurtzeko 
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  Informazio liburua grabatuta eta 
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proiektatzeko eta osatzen joateko.

    - Proiektuaren faseak

    - Pentsamendurako errutinak eta 
trebeziak
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osatzen joateko eta gero inprimatzeko.

 Lizentziaren bidez  
eta hemen eskuragarri:

Erosoa eta erabiltzeko erraza 
da, proiektuko faseen arabera 

egituratuta baitago

ikusten.ibaizabal.com
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*Zientzia ekinean lerroko gaietan, horma irudiak material digitaletik soilik daude eskuragarri.
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IBAIZABAL  
PROIEKTUKA

ingelesez!

Soinua

Food and cooking 

metodo zientifikoa
Eta gainera...

Eta gai gehiago 

IBAIZABAL  
PROIEKTUKA

ZIENTZIA 
EKINEAN!

IBAIZABAL  
PROIEKTUKA

Animaliak
Gorputza  

eta  
elikadura

Ibaizabal proiektuka 

Espero zenituen  
gaiak!

Ardatz  
berriak!

Buru argientzako 
sormen  

proiektuak

IBAIZABAL  
PROIEKTUKA

ikusten.ibaizabal.com
lookandsee.edelvives.es

Eta askoz ere 
gehiago!

  Oso motibatzaileak diren gai berriak.

  Metodo zientifikoaren bidezko lerro berritzailea.

  Zikloetara egokitutako gaiak. Zuk aukeratu!

  Proiektuen fase bakoitzean ibilbide ugari.

  Curriculumeko arlo guztiak lantzen ditu.

IBAIZABAL 

hazten du!jarraitzen
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