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baita oraino egiteko!

Zuzendaria: 
Aines Dufau
Elkarteburua: 
Maite Erdozaintzi-Etxart
Katalogo honen apailatzeak: Xabier Elizondo,  
Ixabel Erremundegi, eta Ikaseko lankideak
Azaleko ilustrazioa: Anne Baskaran
© 2022, Ikas euskal pedagogia zerbitzua

Euskararen 
erakunde 
publikoa

   Ikasen berean: Iparraldeko 
ikastetxeek ikasmaterial 
gehiena urririk har dezakete

  liburu azoketan
  liburu dendetan

  33 000 bat liburu
  DVDak, CDak
  Prentsa

Orori irekia, eta bereziki
irakasleei zuzendua.

Solaskidea:
Elise Dilet 

 elise@ikas.eus

Solaskidea:
Fred Larrondo

 fred@ikas.eus

MEDIATEKA 

HEDAPENA 
euskal pedagogia zerbitzua

    Lapurdiko bizkondeen
        karrika, 81
        64 480 Uztaritze

   +33 (0)5 59 93 24 80

 info@ikas.eus

        www.ikas.eus

Bereziki irakasleei
zuzenduak:
  mintzaldiak
   ikasmaterialaren erabileran 

trebatzeko saioak

ANIMAZIOAK 



zi
klo

a
2. 

zi
klo

a
3. 

zi
klo

a
4. 

zi
klo

a 
   

   
 He
ld

ua
k

Liz
eo

a

IKASMATERIALA

HAUR ETA GAZTE LITERATURA

3 urtetik goiti (PS-MS-GS-CP) 3-6 urte  ......................................  6. or.

6 urtetik goiti (CP-CE1)  6-7 urte  .................................................. 8. or.

8 urtetik goiti (CE2tik kolegioko 6. mailara)  8-11 urte  ................. 12. or.

9 urtetik goiti (CM1etik kolegioko 3. mailara)  9-14 urte  .............. 13. or.

Historia eta geografia  ................................ 20. or.

Arteen historia  ..........................................  22. or.

Matematikak  .............................................  23. or.

Zientziak  ...................................................  27. or.

Gorputz eta kirol heziketa  .......................... 29. or.

Orotarik  ...................................................... 30. or.

Helduen euskalduntzea  ............................. 31. or.

Argitalpen digitalak ikas.eus webgunean

Baliabide gehigarriak ikas.eus webgunean

Entzungaiak ikas.eus webgunean

Bideoak ikas.eus webgunean

CDa liburuarekin betan salgai

Zubereraz ere argitaratua

Hizkuntza  ................................................... 16. or.

 AURKIBIDEA

IKURRAK
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Hartxoa baratzean  
gaindi   
Xantal Barnetxe, Laure Gomez

Har ttipia etxetik sobera urrundu 
da; lo egin behar du eta aterpea 
baratzeko fruitu batean bilatzen 
du.

PS  GS | 3-5 urte    5 e 

Beldartxo lagunkina
Xantal Barnetxe, Laure Gomez

Beldartxoa aspertzen da; lagun 
bat aurkitu nahi du, baina 
marmutxek bizkar ematen diote. 
Itxuraldatu eta, zorte hobea 
gertatzen zaio.
 
PS  GS | 3-5 urte     6 e

Beldar gosetia  
Eric Carle

Pinpirin bilakatu artean,  
beldar ttipia jan eta jan  
ari da.

Zera  
Stéphane Servant, Cécile Bonbon

Behin, aintzira hegian, Bobo elefanteak zera bitxi 
bat bildu zuen. Alde guzietara itzulikatu eta, txanoa 
zitekeela zioen.
Baina animalia guziek ez dute iritzi bera.

MS  CP | 4-6 urte      5 e

3 urtetik goiti
Ha

ur
 li

te
ra

tu
ra

Muzaren loaldia  
Zemanel

Muza mutiko ttipiak loaldia egin nahi du. Begiak 
abantzu hetsiak dituelarik, animalia zenbait 
 bederazka heldu zaizkio. Ezin pausa! Baina Muza  
abila da eta - kasik - denen haizatzeko manera  
atzeman du.

MS  CP | 4-6 urte      5 e 

Hartzaño eskolara doa  
Alain Broutin, Fredéric Stehr

Eskolako bidean Hartzañok basurdea,  
axeria eta apoa aurkitzen ditu.  
Bakoitzak jarduera interesgarria  
proposatzen dio.
Hartzaño berant heldu da eskolara. 

PS  GS | 3-5 urte     12 e

Haserre  
gorria    
Mireille d’Allancé

Peiok biziki egun txarra ira-
gan du. Ez da umore onean, 
eta gainera aitak erasiatu du.
Orduan Peiok Gauza ikara-

garria hazten sentitu du bere baitan. Gauza horrek 
makur handiak egin  ditzake...

MS  GS | 4-5 urte     12 e

GS  CE1 | 5-7 urte    6 e
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Hartza iratzarri da!  
Xantal Barneix Elizagarai

Primadera heldu da. Negu guzian lo egin  
ondoan, iratzartzen da Hartza.
Oihanean ibiliz, zenbait animaliarekin topo egiten du.  
Denak ihauterietara joaten dira; zergatik berak ere ez luke bestan 
parte hartuko?

PS  CE2 | 3-8 urte     7 e

Basajauna  
Xantal Barneix Elizagarai

Basajaun neguko lotik iratzartzen da. Aurten Mattin artzaina ez zaio ager-
tu bortuan, eta urtaroak joan ahala, nahiz lagun zenbait heldu zaizkion, 
Basajaun enoatzen da.  Mattin berriz itzuliko dea noizbait?

PS  CE2 | 3-8 urte     7 e

Gatu ttipi galdua
Natacha 

«Pixka bat gose naiz» dio gatu ttipi 
 galduak.
«Habil laborarisarengana» ihar-
desten dio xakurrak...

PS  GS | 3-5 urte   5 e   

Ilurre kixkur eta hiru hartzak 
Errusiar tradiziozko ipuina, Rose Cellik kontatua

Ilurre kixkur izeneko neskatoak amari 
 desobeditzen dio eta oihanean galdurik, hartzen 
etxean egoten da berean balitz bezala. Hara non 
hiru hartzak etxera itzultzen diren...

MS  CE1 | 4-7 urte    10 e

Hiru xerri ttipi 
Gerda

«Behin baziren hiru xerri ttipi, 
 baserrian  enoatzen zirenak.
Beren etxea ukan nahi zuten. 
Baina bakoitzak bere gisan eraiki 
nahi zuen...»

MS  CE1 |  4-7 urte   5 e

Adiskide onak
Paul François 

«Elurra ari da eta ari: xuri-xuria 
da kanpo guzia.
Untxi ttipi horrek ez du deus jateko.
Atea irekitzen du:
«Bru... Zer hotza!»

MS  CE1 | 4-7 urte     5 e
  

Ahuntza eta pitikak 
Gerda

«Behin bazen ahuntz bat xuria, 
haren hiru pitika xuriekin: hortxe-
tako etxe ttipian bizi ziren.
Goiz batez, merkatura zoala, 
 ahuntzak...»

MS  CE1 | 4-7 urte   5 e 

3 urtetik goiti
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Sagu berdeak bera bezalako adiskide bat 
xerkatzen du, baina  animalia guziak bizkarrez 
jartzen zaizkio. Elefantearekin zorte  hobea 
ukanen ote du?

CP  CE1 | 6-7 urte        5 e

Adrienen lagunak zernahiren beldur dira; hura ez: 
deusen beldur ez da. Horregatik lagunak aspertzen 
ditu eta azkenean haiek  baztertzen dute. Lagunik 
gabe, nola izanen da Adrien?

CP  CE1 | 6-7 urte        5 e

6 urtetik goiti
Ha

ur
 li

te
ra

tu
ra

Behin bazen, nonbait, han, oihan xoko batean, 
Amatxiño bat zinez pollita. Amatxiño horrek eguna 
zeraman trikotan,  trikotan, bereziki alabasoarentzat.

CP  CE1 | 6-7 urte       5 e

Gerezien denbora laburra da, eta aitatxik landatu 
gereziondo txikiak handitzeko behar duena hain 
luzea!
Nola lagunduko du Maiderrek bere arbolañoa 
handitzen?

CP  CE1 | 6-7 urte       5 e

Ene adiskidea izan nahi duzu? 
Eric Battut

Nor zeren  
beldur da? 
Coralie Saudo

Gorri!
Alice Brière
Elise Carpentier

Gereziondoa 
Alba Garcia-Puig
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Otsoa itzuli da! 
Geoffroy de Pennart

Otsoa herrira itzultzeko kinkan dela, tradiziozko ipuine-
tako protagonista ezagunak  - hiru txerrikumeak ahun-
tza eta zazpi pitikak, Txanogorritxu, Pello -  biltzen dira 
ihardukitzeko xedez.

CP  CE1 | 6-7 urte    9 e 

Otso bihozbera   
Geoffroy de Pennart

Lukas otsoari burasoen etxea uzteko unea heldu zaio.
Burasoen aholkuetarik bat, aitak emanik: jateko on dena-
ren zerrenda. Hartan, ipuin batzuetako pertsonaiak azaltzen 
dira: Txanogorritxu, hiru txerrikumeak zazpi pitikak…

CP  CE1 | 6-7 urte    9 e

Pintzel magikoa  
Txinako ipuina,
Didier Dufresnek kontatua

Wang Lik, Ipar Txinako
laborari gaztea, munduko
edertasunak margotu nahi
lituzke. Baina pobreegi da 
pintzel baten erosteko...

CP  CE1 | 6-7 urte   10 e

Eskuzorroa 
Errusiar ipuina,
Robert Giraudek kontatua

Errusiako negu izigarrian, 
laborariak galdu eskuzorroa 
animalien goxatzeko lekua 
bilakatzen da.

CP  CE1 | 6-7 urte    10 e

Elur -Xuri 
Grimm anaien ipuinaren
arabera

Elur-Xurik amaizunaren jelosia 
jasaten du; beharrik zazpi 
ipotxek lagunduko dutela.

CP  CE1 | 6-7 urte   5 e

6 urtetik goiti
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Samurgoa 
Claude Boujon

Grisu eta Gaztaina untxiak bakean
bizi ziren, bakoitza bere ziloan eta
elkarren ondoan.
Baina noizbait samurtu ziren.
Hara non, borrokan ari ziren aldi
batez, azeri gose-hamikatu bat
hurbiltzen zaien...

CP  CE1 | 6-7 urte   11 e

Lapindizita 
Christine Naumann-Villemin
Arnaud Nebbache

Gaixo gure Imanol!
Ez du ulertzen zer gertatzen zaion:
BIZIKI min du tripan.
Menturaz Hanibal gaiztoarengatik...
Egunero haren mehatxuak jasaten ditu
Imanolek, eta tripako mina gero eta
bortitzagoa zaio.

CP  CE1 | 6-7 urte      12 e

Maider Gerezi tomatea! 
Laure Monloubou

A! Zein hastiala den herabe izatea!
Bere kuskutik jalgitzen ahal balitz Maider,
denak bezala jostatzen aritzeko!

CP   CE1 | 6-7 urte   12 e

Lagun bila 
Audrey Poussier

Uda da, eta Batita enoatzen da; lagun
bila dabil. Lau haizetara zabaldu
gomitari Joana auzoak baizik ez dio
ihardetsi. Batita ohartuko dea hura
duela azkenean lagunik hoberena?

CE1  CE2 | 7-8 urte   12 e

6 urtetik goiti
Ha

ur
 li
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ra

tu
ra

ELKARBIZITZA saila



6 urtetik goiti

Harri eltzekaria
Anais Vaugelade

Otso zahar bat animalien herrira heldu da. Animalia bakoitzak eltzekariaren 
egiteko osagai bat ekartzea kausitzen du abilki. Denek arrats goxoa iraga-
ten dute. Ororen buru, otsoa bizkarkin da ala ongilea?

CP  CE2 | 6-8 urte    12 e

Hiru Otso trilogia 
Amaia Hennebute-Millard

Haurren beldurrak agerian
ematen dituzten otsoen
istorioak hiru liburutan eta
disko batean bilduak.

CP  CE2 | 6-8 urte  

Otso gosetua ................................13 e
Hiru xerri ttipi ...............................13 e
Otsoa, axeria eta ahuntzak ......13 e
Diskoa ..............................................11 e

Ami-Ami
Rascal

Otso baten eta untxi baten arteko
adiskidetasun istorioa da.
Baina adiskideak izaten ahal direa biak, 
usaian otsoek untxiak jaten dituztelarik?

CP  CE2 | 6-8 urte   12,50 e

Axuri bihurria 
Didier Jean

Otsoak ardiak klikatzen ditu betidanik.
Horretan denak ados. Beraz, otsoak ardi
eria eramaten duelarik, nehork ez du ihardukitzen, 
beste nehor ez delakoan eri...

CP  6.a | 6-11 urte     13 e
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Hiru bidaiariak

Katilua

Behruz

Madasa 
Michel Séonnet  
Cécile Geiger

Zigomar-en Afrika
Philippe Corentin 

Yakouba 
Thierry Dedieu 

Dorre luze 
iluna
Françoise  
Guillaumond, 
Philippe Goossens

Dutearen trilogia
Paxkal Bourgoin  
Xalbat Itzaina

Ipuinen bidez, urruneko paisaien 
eta kulturen  ezagutzeko para-
da, Ipar  Afrikako basamortuan, 
 Japonian eta Teheranen gaindi 
ibiliz.

CE2  CM2 | 8-10 urte   

Behruz  .......................  11 e

Katilua  .......................  11 e

Hiru bidaiariak  ........  11 e

Idazlana
Antonio Skármeta, 
Alfonso Ruano

Pedro 9 urteko mutila da. Ohartua 

Triste da Madasa; ez daki 
 irakurtzen ez eta ere idazten. 
 Hitzak nola beregana,  beldurrak 
eta haserreak gogoa osoki 
 hartzen dutelarik?

CM1  CM2 | 9-10 urte    12 e

8 urtetik goiti

Afrikako herri ttipi batean, besta 
eguna da, egun sakratua: gerlari 
bilakatzeko adina duten haurrak 
hautatzen dira. Yakoubarentzat 
egun handia da.

CE2  CM2 | 8-10 urte   11 e

Zigomar zozoak Afrikara joan 
gogo du bi lagunekin. Hara 
 helduko ote dira?

CE2  CM2 | 8-10 urte   12 e

da egunero aitak irratia piztu eta  berriak arreta 
handiz  hartzen dituela. Egun batez, bere lagun baten 
aitaren  atxilotze bortitzaren lekuko izatea gertatzen 
zaio.

CM1  5.a | 9-12 urte   13 e

Margolari batek ipuin bat 
 asmatzen eta marrazten du: dorre 
batean bakarrik  bizi den neska 
gazte batena. Egun batez...

CE2  CM2 | 8-10 urte   3,80 e

Ozeanoaren 
konkista 
Haize Othondo

Amets izeneko haurrak Lagun xakurrarekin 
urpeko munstroa harrapatzeko gogoa du, 
animalia dela frogatzeko... Egia ala ametsa?

CM1  6.a | 9-11 urte   8 e
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Izar saltzailea
Eneko Bidegain, Anne Baskaran

Xubani ideia gaitza bururatu zaio diruaren irabazteko: izarren bil-
tzea eta haien saltzea. Hastapeneko lilura eta arrakasta iragan eta, 
ondare naturalaren ustiatzeak ondoriorik izanen du ingurumenean 
nola jendeengan. Ontasunak, dirua, zoriona, moda, legea, erresis-
tentzia, zuzentasuna eta ondare komuna bezalako gaiak molde 
poetiko eta ulerterrazean aipatzen dira album horretan.

CM1  6.a | 9-11 urte     9 e 

zar 
saltzailea 
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9 urtetik goiti

Berria

Intza eta Tomas
Elise Dilet, Antton Hariñordoki eta Laure Gomez

Herrian sorginei buruzko ikuskizun baten prestatzen 
hasi direnetik, gauza bitxiak gertatzen dira.
Biziko dituzten abenturei esker, Intzak eta Tomasek 
ulertuko dute sorginen denbora ez dela hain aspaldikoa.

Muga guzien gainetik 
Xalbat Itzaina, Paxkal Bourgoin

Eleberri honek sorterria utzirik Europa amets duten lau maliar gazteren 
bidaia kontatzen du. 
Emigrazioaren gai korapilatsuak dagozkion nahigabeak agerian ematen 
ditu idazleak, eta halaber gazteen esperantza.
Ustiapen pedagogiari esker, hizkuntza lant daiteke (irakurketa, ulermena 
eta idazmena), baita geografia (populazio mugimenduak) eta herritar 
heziketa ere.

5.a  3.a | 12-14 urte    12 e  

Berria

13

I. Sorginaren sekretua 

II. Laminaren iturria
Herrian, sekula agortzen ez den iturria gelditu da, eta 
gizon misteriotsu batzuk gorderik den altxor bat xer-
katzen ari dira. Emazte bilo hori luze ezezagun bat ere 
inguru-minguruka dabil... Uda hastapena uste baino 
harrotuagoa izanen dute Intzak eta Tomasek.

CM1  5.a | 9-12 urte     9 e 
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Biribil
Josiane Agerre Valencia
Philippe Albor

A3 formatuko 13 ilustrazio
bikoitz. Haien gibelean: 
testuak eta erhi / hatz jokoak 
+ CDa, doakion liburuxkarekin.

PS  GS | 3-5 urte    50 e

Barnetik
Josiane Agerre Valencia
Philippe Albor 

Biribil obraren ildotik, A3 formatuko 15 ilustrazio; 
haien gibelean testuak + CD eta liburuxka: 13 haur 
olerki musikatuak.

PS  GS | 3-5 urte  
- Maleta  ............................  35 e

- CD-liburuxka  ................  15 e

800 irudiz eta 800 hitzez osatu iruditegia 
idazkira hurbiltzeko eta irakurtzen trebatzeko 
jokoak.
MS  CP | 4-6 urte
- Fitxategia  ...................... 10 e

Gure ikasgelako
lexikoa
Jean-Claude Lebeau
Claire Quentin

12 olerki iruditan, CDarekin. Hizkuntza, bai eta 
 sentikortasuna, irudimena eta sorkuntza lehen zikloan.

PS  GS | 3-5 urte  
- Maleta  ............................  50 e
- CD-liburuxka .................17 e

Lodikroko
Amaia 
Hennebutte-Millard

1. zikloa

Adi egon!  
Pantxika Solorzano
Graxi Solorzano - Xano - Marko

Lili eta Nino
Joana Labeguerie
Marie-Josée Arostegi

Pedagogia tresna hau Pantxika 
Solorzanoren hamar kantu berri-
tan eta ariketetan oinarritzen da.
Gogoaren biltzen laguntzeaz 
gain, haurrek beren gorputzaren 

eta emozioen kontzientzia lantzea du xede.
Ustiapen pedagogikoak helburuak eta jarduerak 
zehazten ditu.

PS  CM2 | 3-10 urte     17 e

Haurrek Lilli eta Ninoren 
istorioak ordena kronologi-
koan ezarri beharko dituzte. 
Hori eginez, denbora eta 
espazioa egituratuko dituzte. 

Haurrek solas zehatz eta garbia izan beharko 
dute, bestenaz aurkari batek du irabaziko!  
1. zikloan ahozko mintzaira landuko da; 2. zikloan 
idatziz ere egin daiteke.

MS  CE1 | 4-7 urte     35 e

16
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2. zikloa

Ikasleen baliabideak
 Ikaslearen eskuliburuetan, hizkuntzaren lantzeko jardue-

rak biltzen dira dokumentu mota  desberdinak aztertuz: 
ipuinak, olerkiak, komikiak, informazio dokumentuak, etab. 

 Lehen urtekoentzat material osagarria bada: ulermena-
ren lantzeko liburuxka eta Ana eta gakotsak mini-albuma.
 2. eta 3. urtekoentzat, Atxikaraua proposatzen dugu: hizkun-

tzaren lantzeko liburuxka, «memo» idurikoa.

Irakasleen baliabideak
 Irakaslearen gidaliburuetan: urraspide pedagogikoak eta 

sekuentzien deskribapenak. Gidaren barnean, USB gakoa: 
proiektatzeko testuak, ariketa fitxak eta ebaluazioak, garaika.

 Maletan Euskara 1 eskuliburuen lantzeko baliabide osa-
garriak dira: Ana eta gakotsak albuma (ale bat), ariketa 
fitxa fotokopiagarrien bilduma, albumeko ilustrazioak, karta 
jokoa, mini-album baten eredua.

Euskara 1 - 2 - 3 Régine Elosegi Blanc, Jaki Elkano

Gidaliburuak 
+ USB gakoak

Maleta

Eskuliburuak

Baliabide 
osagarriak

Euskara 1, Eskuliburua: 1. partea 18 e

Euskara 1, Eskuliburua: 2. partea 15 e

Euskara 1, Mini-albuma  
& Ulermenaren liburuxka 

2 e

Euskara 1, Gidaliburua 33 e 

Euskara 1, Irakaslearen maleta 23 e

Euskara 2, Eskuliburua 27 e

Euskara 2, Gidaliburua 31 e

Euskara 2 & 3, Atxikaraua    2 €

Euskara 3, Eskuliburua 18 e

Euskara 3, Gidaliburua 31 e

CP  CE2 | 6-8 urte

17
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2. eta 3. zikloak

Amalurra opor  
beharretan da  
M. Zubeldia, X. Halsouet 
Ipuin musikatua: obra artistikoa 
lau urtaroen inguruan.  
CE2  CM2 | 8-10 urte   10 e

Marijane kontari 
Marijane Minaberri 
Marijane konta zan liburuko bost 
ipuinen grabaketa. 

CE2  CM2 | 8-10 urte  7,50 e  

Hala izan ala ez izan…
K. Salaberri, J. Irungarai  
2 CD eta liburuxka. Euskal 
 Herriko eta munduko 15 ipuin 
musikatuak. 
CP  6.a | 6-11 urte  15 e

Pello eta otsoa 
Sergei Prokofiev 
Pierre et le loup ipuin musikatua-
ren egokitzapena. 

GS  CM2 | 5-10 urte  20 e

Usmafin inspektorearen inkestak   
Christian Souchard

Fitxa bakoitzak «polizia» enigma baten ebaztea 
proposatzen du. 

2. zikloko fitxategia: 6-8 urte   ........................ 39,90 e
3. zikloko fitxategia:  9-11 urte  ............................... 43,00 e

Irakurgaiak 2. zikloa
D. Salaberria, M. Ernaga
Irakurtzen trebatzeko eta 
 euskararen lantzeko eskuliburua. 

CP  CE2 | 6-8 urte  15 e

Ipuin kütxatik
Atzerkilari eta musikari multzo bat
Xiberotarrezko 15 ipuin, olerki 
eta antzerki. 

CP  CM2 | 6-10 urte  9 e

Hartz arrea
Pirinioetako hartza 
Régine Elosegi Blanc, Iker Üthürralt
Hartzaren gaia alor  anitzetatik lantzen da:  
zientzia, historia eta geografia  
sailetan, eta nola ez, gure kulturako 
pertsonaia enblematiko gisa.

CP  CE1 | 6-7 urte     5 e

Berria
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Euskara kolegioan  
Nelly Challet, Itziar Madina, Irene Noriega,
irakasle talde baten laguntzaz

Landu gaitasunak
1. Entzunaren ulermena
2. Irakurriaren ulermena
3. Idatzizko adierazpena
4. Idatzizko bitartekotza
5. Ahozko adierazpena
6. Ahozko elkarreragina
7. Ahozko bitartekotza 

1. gaia: Bidaiak eta abenturak
5.ean: Abenturak (kortsarioak, itsaslapurrak,..)
4.ean: Etorkinak, kulturarteko topaketak
3.ean: Migrazioak (euskaldunen emigrazioa eta diaspora)

2. gaia: Euskal Herria eta euskara
5.ean: Euskal Herria ezagutu
4.ean: Euskara gure hizkuntza
3.ean: Euskara eskolan atzo eta gaur

3. gaia: Ondarea eta ohidurak
5.ean: Ihauteriak XXI. mendean
4.ean: Arimen gaua
3.ean: Etxea Euskal Herrian

4. gaia: Bere bidearen bilatzea eta nortasunaren eraikitzea
Maitasuna, nork bere buruaz mintzatzea, 
nork bere burua irudikatzea, egunkari intimoa...

4. zikloa

19

Ahozko ekoizpena

1 Euskara eta euskalkiak: zer dakizu gai horretaz?  Behereko bi mapak abiapuntu 

harturik,  euskararen  eta  euskalkien  historia  laburra  konta  ezazu.   Zure  ahozko 

aurkezpenak minutu bat iraun behar du. 

2 Irratian  euskararen  inguruko  eztabaida  bat  entzuten  ari  zara.  Euskara  nolako 

osagarrian den Ipar Euskal Herrian mintzo dira aditu zenbait. Batek uste du euskara 

galtzen ari dela, nehor gutxik hitz egiten duelako. Besteak aldiz, euskara fleitean 

dela pentsatzen du, arras baikorki ikusten du geroa. Irratilariak mikroa zabaltzen du 

mintzatu nahi  den orori.  Ausartzen zara eta deitzen duzu: minutu batez gaiaren 

inguruko zure ikuspuntua ematen duzu.       

1. MAPA: Louis-Lucien Bonaparteren mapa, 1863 2. MAPA: Koldo Zuazoren mapa, 2008
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4. maila
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a Bertsolaritza

1. Zer da bertsolaritza?

2. Bertsolari handi eta famatu zenbait:

3. Bertso mota nagusiak

Gai bat eman eta, kantuz eta erriman bat-batean inprobisatzeko gaitasuna. Arte bat da. Ahozko 

literaturaren atal bat da. 

Mundu zabaleko toki anitzetan aurki daitezke bertsolariak, hala nola Korsikan, Grezian, edo 

Brasilen adibidez. Halere, Euskal Herrian da gehien garatu eta bizi. Txapelketak probintziaka 

antolatuak dira, eta 4 urte guziez Euskal Herri osoko bertsolari hoberenen arteko txapelketa 

egiten da BEC (Bilbo Exhibition Center) deitu aretoan.

Euskaldunek beti maite izan dute hitzekin jostatzea, eta kantuen medioz beren sentimenduen 

eta biziaren gorabeheren kantatzea (Eperra, Bordaxuri,…). Gure historiaren zati batzuen 

lekukotasunak ere kantuen bitartez jakiten ditugu (Berterretxeren kantorea). 

Azken 30 urte hauetan lan handiak erabiltzen dira altxor horren beiratzeko. 

- Koplak: 2 lerro mutur errimatuak

Kopla ttipia (13 silaba: 7/6). 

Kopla handia (18 silaba: 5/5/8)

- Zortzikoak: 4 lerro mutur errimatuak

Zortziko ttipia (13 silaba: 7/6)

Zortziko handia (18 silaba: 5/5/8)

- Hamarrekoak: 5 lerro mutur errimatuak

Hamarreko ttipia (13 silaba: 7/6)

Hamarreko handia (18 silaba: 5/5/8)

- Beste bertso mota batzuk:

9koak, bereziak…

Mattin eta Xalbador

Andoni Egaña
(4 aldiz txapeldun)

Basarri eta Uztapide

Maialen Lujanbio

Sebastian Lizaso

Unai Iturriaga

Xabier Amuriza

Amets Arzallus
(2013ko txapelduna)

Adibide bat:

Lili bat ikusi dut / baratze batean

Desiratzen bainuke / nere sahetsean

Lorea ez du galtzen, / udan ez neguan

Haren parerik ez da / bertze bat munduan

Bertso zahar famatu hau 8ko ttipia da:

7+6 silaba lerro bakoitzean (beti eten bat 

behar da 7. eta 8. silabaren artean).

4 lerro muturrek errimatzen dute (-an).

Mota orotako dokumentuak  
ikas.eus gunetik:
testuak, bideoak, soinuak

5. gaia: Natura eta ingurumena
5.ean: Intza eta Tomas
4.ean: Trumoiaren alaba
3.ean: Klima larrialdia

6. gaia: Munduari so egitea, munduen 
asmatzea

5.ean: Ipuinak itzulipurdika
4.ean: Euskal kondairak
3.ean: Zientzia fikzioa

7. gaia: Jendartean bizitzea eta parte 
hartzea

5.ean: Eskola jazarpena
4.ean: Animalien alde
3.ean: Berdintasunaren alde



3. zikloa3. zikloa
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+ baliabide
digitalak
sarean

€

Historiaurreko aztarnak 
Euskal Herriko mendietan 
DVDa
Lionel Andia, Ikas

Euskal bortuetako irudien
bitartez gure arbasoen
bizia nolakoa zen aipatzen
da, ikertzaileen orain
arteko lanek ezagutzera
ematen diguten neurrian.

Ikaslearen liburua Gidaliburua

Geografia 3. zikloko
ariketa bilduma
Sophie Le Callenec

Lau gaitan antolatu ariketak: 
Munduari begira jendeak antolatu 
espazioak, Europako espazioak, 
 Frantziako espazioak, Frantzia mun-
dializazio garaian. 

CM1  6.a | 9-11 urte    36 e

Zientzietako eta  
geografiako 
horma-irudiak
Sei horma-irudi recto-verso
JPEG eta PDF  formatuetan 
sarean eta paperezko afixak.
70 x 100 cm.

- Uraren zikloa / Aroa 
- Mendia / Itsasbazterra 
- Ordokiak eta muinoak / Ibai-errekak 

CP  CM2 | 6-10 urte    8 e

Erdi Aroa eta Nafarroako erresuma  
Mixel Ernaga, Maialen Bidegain, Maite Erdozaintzi, Maialen 
Hiribarren, Alazne Petuya

Nafarroako erresumaren garaiko errege-erreginak, 
eguneroko bizia, gazteluak eta monasterioak, Jondoni 
Jakobeko bideak...
CM1  6.a | 9-11 urte 
Ikaslearen kaiera  .................  4 e
Gidaliburua ...........................  urririk sarean

CM1  6.a | 9-11 urte    11 e

Historia 1492-1815
Mano Curutcharry

Pizkundea, Monarkia absolutua, Iraultza eta Inperioa 
Euskal Herriko ondarean ere oinarritua.
CM1  6.a | 9-11 urte
Ikaslearen liburua  .......... 9 e
Gidaliburua  ...................... 6 e

▼  IKUSI BIDEOA



Kolegioa
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Historia eta Geografia kolegioan - Jarduera fitxak  
David Roussy, Philippe Tissot

Historia eta Geografia 2.ean  - Jarduera fitxak  
Anne Vanacore, Véronique Ziegler 

2.eko Historia eta Geografia jarduera fitxak, eskuliburu ororen osagarri: 
- Historian: kartak, ardatzak eta dokumentuak 
- Geografian: kartak eta baliabide osagarriak 

2.a  | 15 urte    3,50 e

Historia eta geografia kolegioan   
Maite Urmeneta, irakasle talde baten laguntzaz 

Historia XIX. mendean
Europa eta industria aroa
1848ko udaberria: mugimendu sozialistak eta nazionalistak
Kolonizazioa
Frantziako III. Errepublika

- Ikasleen liburuxka   
- Irakasleen gidaliburua 
- Ustiapen pedagogikoak: ariketak eta zuzenketak 
- Irudi bilduma.   
- 4 bideo

4.a  | 13 urte 

Lizeoa

Trebatzeko, ikasgelan 
baliatu eskuliburu  
ororen osagarri.
2016ko programak

6.a  3.a | 11-14 urte
Fitxategiak  ............4,60 e
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3. zikloa

Aingeru galduaren bila 
Marc Ducos

Haur ameslari bat galtzen da arte 
ederretako museo batean, eta 
 abentura fantastiko batean murgil-
tzen da obra batzuetan barna.
Arte ederretara hurbiltzeko
gutizia ematen duen albuma. 

CE2  CM2 | 8-10 urte    12 e

Ikaslearen irudi bilduma 
 Lantzen diren obrak A5 formatuko 

fitxetan. 
CM1  6.a | 9-11 urte    8 e

Sagutxo Margotxo
Stéphane Millerou & Quitterie Laborde

Auzoen harrabotsak unaturik, Margotxo sagutxoak beste bizileku bat xer-
katzen du. Baina bidean  gurutzatzen dituen animaliek ezin dute aterpetu, 
salbu batek... Ilustrazio bakoitza margolari ospetsu baten estiloan egina da 
(Seurat, Klimt, Van Gogh...).
Gidaliburuan: hizkuntza eta arte sailetako ustiapena, 1., 2. eta 3. zikloetan. 

PS  CM2 | 3-10 urte  
Albuma:  ............................15 e
Gidaliburua:  ....................20 e
   

Historiaurrea, 

Antzinatea eta 

Erdi Aroa lantzen 

dira.

Arteen historia 3. zikloa
Unai Zubeldia

Ardatz kronologikoa + baliabide gehigarriak www.ikas.eus webgunean (A5 formatuko argazkiak)

Obra adierazgarrien argazkiak doazkien ezaupideetan, ikasgelako paretan ezartzeko. 

CM1  6.a | 9-11 urte    5 e

Irakaslearen liburua 
-  Obrei buruzko argibide teorikoak 

(EHko,  Europako eta mundu mai-
lako obra adierazgarrienak).

- Ariketa fitxa fotokopiagarriak.
- Artegintzako jarduerak. 

CM1  6.a | 9-11 urte    27 e



2. eta 3. zikloak
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2. eta 3. zikloak

MATEMATIKA METODO HEURISTIKOA

Bideoak sarean

Asmakarien kutxak

Mini-fitxategiak

Baliabide fotokopiagarriak
Kutxako jokoen 

euskaratzeko baliabideak

Mini-fitxategiak CP 7 €

Mini-fitxategiak CM1 7 €

Mini-fitxategiak CM2 7 €

Baliabide fotokopiagarriak CP 25 €

Baliabide fotokopiagarriak CM1 25 €

Baliabide fotokopiagarriak CM2 25 €

Asmakarien kutxa CP 19 €

Asmakarien kutxa CM1 19 €

Asmakarien kutxa CM2 19 €

Bideoak urririk sarean

Kutxako jokoen euskaratzeko  
baliabideak

urririk sarean

 Metodo honek matematikei buruzko jakin nahia  garatzen 
du, eta ikasle bakoitzaren  erritmoa kontuan hartzen.

 Matematikako jarduerak jokoetan eta eskukatzean ber-
matzen dira, irakasgaiei zentzua emateko xedez.

 Mini-fitxategiei eta ikasgaien kaierari esker, ikasleak au-
tonomian ariko dira lanean urte guzian zehar.

 Baliabide fotokopiagarrietan, irakasleek atzemanen dute 
saio bakoitzeko materiala bakarka edo taldeka aritzeko.   

 Ikastea jostagarria izan dadin, bizpahiru minutuko anima-
zio film laburrek laguntzen dute lehen mailako matematika 
nozioen barneratzen.   

Berria
▼  IKUS BIDEOAK

Berria

Berria
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2. eta 3. zikloak
Haramat  saila CP-CM2 | 6-10 urte 

Roland Charnay, Georges Combier, Marie Paule Dussuc

24

Neurriak eta geometria kaierak

Ikaslearen eskuliburuak + Mat hiztegiak

Trebatzeko fitxategiak + Mat hiztegiak      



2. eta 3. zikloak
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 Trebatzeko fitxategiak + Mat hiztegia:
- Berrikusketen egiteko eta trebatzeko ariketak.
- Ikaskuntzen bilana, eta ikaskuntzen azkartzeko eta zailtasunen gainditzeko jarduerak.

 Neurriak eta geometria kaiera:
- Ikertzeko edo trebatzeko jarduerak.
- Bilanak.
- Kartoizko euskarri osagarriak.

 Material fotokopiagarria: (Zubereraz gunean)
- Jarduera & ebaluazio fitxak.
- Mozteko prest den materiala. 

Material fotokopiagarriak

Trebatzeko fitxategiak CP + Mat hiztegia 6 urte  8 €

Trebatzeko fitxategiak CE1  + Mat hiztegia 7 urte 8 €

Trebatzeko fitxategiak CE2  + Mat hiztegia 8 urte 8 €

Neurriak eta geometria kaierak CP 6 urte   3 €

Neurriak eta geometria kaierak CE1 7 urte 3 €

Neurriak eta geometria kaierak CE2 8 urte 3 €

Ikaslearen eskuliburua + Mat hiztegia CE2 8 urte 12 €

Ikaslearen eskuliburua + Mat hiztegia CM1 9 urte  14 €

Ikaslearen eskuliburua + Mat hiztegia CM2 10 urte 14 €

Material fotokopiagarriak CP  6 urte   32 €

Material fotokopiagarriak CE1  7 urte 32 €

Material fotokopiagarriak CE2  8 urte 32 €

Material fotokopiagarriak CM1 9 urte 28 €

Material fotokopiagarriak CM2 10 urte 28 €

2. eta 3. zikloak



M
at

em
at

ik
ak

Matematikak lantzen  saila CE1 CM2 | 7-10 urte
Rémi Brissaud, Pierre Clerc, André Ouzoulias

2. eta 3. zikloak

 Ikaslearen fitxategiak
 Eskuliburuak
 Fitxategiak

- Kalkulatzeko jokabideak.
- Problemen ebazteko atelierra.
- Geometria.

Ikaslearen fitxategia Eskuliburuak Fitxategiak

Ikaslearen fitxategia CP 6 urte  Sarean

Ikaslearen fitxategia CE2 8 urte  Sarean

Ikaslearen fitxategia CE1 7 urte  9 €

CM1 mailako eskuliburua 9 urte 13 €

CM2 mailako eskuliburua 10 urte 13 €

CM1 mailako fitxategia 9 urte 3 €

26

Kolegioa
Transmath kaierak  6.a  3.a | 11-14 urte 

Joël Malaval, Annie Plantiveau, Frédéric Puigredo

 Kaierak
- Trebatzeko, ikasgelan baliatu eskuli-
buru ororen osagarri.

6. mailako kaiera 11 urte 5,80 €

5. mailako kaiera 12 urte 5,80 €

4. mailako kaiera 13 urte 5,80 €

3. mailako kaiera 14 urte 5,80 €
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1., 2., eta 3. zikloak

Tavernier saila zientziak eta teknologia
Irakasleen gidaliburua frantsesez sarean

Teknologia eta natur 
zientziak - Jarduerak
Mixel Ernaga

Irakasle fitxategi hau  
hiru gaitan antolatua da:  
papera, tresna batzuk eta 
argindarra. 

CP  CM2 | 6-10 urte  28 e

URA burutik buru
Aturri-Garona arroko Uraren  
Agentzia

CE1etik CM2raino erabilgarri diren 
irakaslearen gidaliburua, ariketak 
eta esperimentuak.

CE1  CM2 | 7-10 urte  

Itsasbazterra
CPIE itsasbazterra 

Itsasbazterraren hobeki 
 ezagutzeko (geologia, geografia, 
klima, biologia). Irakaslearen 
gidaz eta ikasleen ariketa fitxez 
osatua da. Ikasgelan edo ate-
raldi baten prestatzeko balia 
daiteke.

CM1  CM2 | 9-10 urte  

ZU
B.

ZUB
. ZUB.

Jatea eta mugitzea, ene 
 osagarriaren alde
1. eta 2. zikloetako haurrei, elikadurak 
eta gorputz ariketek osagarrian duten 
eragina ohartaraztea du helburu.

PS  CE2 | 3-8 urte  

Eguzkiaren eragina
Hiru zikloetako haurrak eguzkiaren 
lanjerez eta onurez ohartaraztea du 
helburu.

PS  CM2 | 3-10 urte     

Pedagogia tresna hauek

urraspide zientifikoaren  

erabileran oinarrituak dira.

CP  CM2 | 6-10 urte  5,75 e 

2. eta 3. zikloak

3. zikloa

Zientzietako bideoak

3. zikloko ikasleentzat Canopék  
argitaratu bideoak euskaraz: 
- Koperniko eta Galileo
- Zer janen dugu?

- Elikagaiak zertarik heldu dira?
- Zertako dira elikagaiak?
- Ongi jan, segurki, baina nola ote?

CM1  6.a | 9-11 urte       

Garapen iraunkorra
▼  IKUS BIDEOAK
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Ene 
laborategiko  
liburuxka
Fisika eta Kimika

Ene kaiera, ene bidelaguna 
Biziaren eta Lurraren zientziak 
4. ziklo osoan erabiltzeko eta brebetaren 
 prestatzeko kaiera. Funtsezko ikaskuntzak, 
mailaren arabera  egituratuak.
Ikasia ziklo bukaeran egiaztatzeko zenbait tresna.

5.a  3.a | 12-14 urte    6,50 e

Teknologia
Bordeleko Akademiak plazaratu ezagutza-fitxen itzulpena.  
Lau gai: 

- Diseinua, berrikuntza eta sormena 
- Objektu teknikoak, zerbitzuak eta jendartean eragin aldaketak 
- Objektu eta sistema teknikoen modelizazioa eta simulazioa 
- Informatika eta programazioa

5.a  3.a | 12-14 urte   

Fisika eta kimika
Amaia Agirre, Nahikari Otaegi, Amaia Saez

4. zikloko hiru liburu, mailaka zatituak eta  
2016ko programetan oinarrituak. 
Kurtsoa, bilana, ariketak eta eginkizun konplexuak. 
Ariketen zuzenketak ikas.eus webgunean dira.

5.a  3.a | 12-14 urte

Fisika eta kimika 5.a ......................  10 e
Fisika eta kimika 4.a ......................  10 e
Fisika eta kimika 3.a ......................  10 e

4. zikloa
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Zientzietako bideoak   

4. zikloko ikasleentzat Canopék  
argitaratu bideoak euskaraz: 
- Arnasketa
- Digestioa
- Gernu eskrezioa
- Heste mikrobiota
- Spallanzani eta espermatozoideak

5.a  3.a | 12-14 urte     

4. ziklo osoko liburuxka.
Funtsezko metodoak
eta tresnak.

LA MODELISATION ET  LA SIMULATION DES 

OBJETS ET SYSTEMES TECHNIQUES

Structurer les 

connaissances
Prozedurak

>  
» Début de cycle

» Milieu de cycle

» Fin de cycle

Lanen makurrik gabe egiteko (objektuen muntatzea/desmuntatzea, 

funtzionamenduaren egiaztatzea, tresna baten baliatzea...), eginmolde egokia 

urratsez urrats deskribatzen duen prozedura finkatu behar da. 

● Prozedura hainbat gisaz aurkez daiteke: bideoz, ilustrazioz, fluxu-diagramaz, zerrendaz, taulaz.

Bideoz

Zerrendaz

Fl  uxu-diagramaz

 

 

1. Pasahitza idatzi

2. Erabiltzaile izena 

idatzi

3. “Onartu” botoian 

klikatu

● Prozeduren irakurtzeko,  ordena kronologikoan egin behar diren  urratsak atzeman behar 

dira, eta gauzatu.

● Prozedurak honela idazten dira:

1. Urratsen zerrendatzea, ekintza aditz 

jokatugabeak baliatuz.

          
    

3. Adierazteko moldearen 

hautatzea: bideoa, zerrenda, 

taula...

Prozedurak  lan  baten  kausitzeko ordena  kronologikoan  segitu  behar  diren 

urratsak deskribatzen ditu. Prozedurak hainbat moldetan adieraz daitezke: zerrenda, 

taula, fluxu-diagrama, bideoa... 

Fiche connaissance – Prozedurak, protokoloak

1 /  1
MSOST-1-1-C1

2. Urratsen ordena 

kronologikoan biltzea.

1. Fitxategia memoria txartel batean 

erregistratu

2.Txartela 3D inprimagailuan sartu

3. Inprimatze moldea hautatu

4. Fitxategia hautatu

5. Inprimatzen hasi

6. Objektu inprimatua hartu
Sélectionner lnprimatze moldea hautatu

Fitxategia hautatu

Inprimatzen hasi

Fitxategia memoria txartel batean 

erregistratu

Objektu inprimatua hartu

Txartela 3D inprimagailuan sartu

LA MODELISATION ET  LA SIMULATION DES 

OBJETS ET SYSTEMES TECHNIQUES

Structurer les connaissances Prozedurak

>  
» Début de cycle» Milieu de cycle» Fin de cycle

Lanen makurrik gabe egiteko (objektuen muntatzea/desmuntatzea, 

funtzionamenduaren egiaztatzea, tresna baten baliatzea...), eginmolde egokia 

urratsez urrats deskribatzen duen prozedura finkatu behar da. 

● Prozedura hainbat gisaz aurkez daiteke: bideoz, ilustrazioz, fluxu-diagramaz, zerrendaz, taulaz.

Bideoz

Zerrendaz

Fl  uxu-diagramaz

 

 
1. Pasahitza idatzi2. Erabiltzaile izena idatzi

3. “Onartu” botoian klikatu
● Prozeduren irakurtzeko,  ordena kronologikoan egin behar diren  urratsak atzeman behar 

dira, eta gauzatu.
● Prozedurak honela idazten dira:

1. Urratsen zerrendatzea, ekintza aditz 

jokatugabeak baliatuz.

              

3. Adierazteko moldearen 
hautatzea: bideoa, zerrenda, 
taula...

Prozedurak  lan  baten  kausitzeko ordena  kronologikoan  segitu  behar  diren 

urratsak deskribatzen ditu. Prozedurak hainbat moldetan adieraz daitezke: zerrenda, 

taula, fluxu-diagrama, bideoa... 

Fiche connaissance – Prozedurak, protokoloak
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2. Urratsen ordena kronologikoan biltzea.
1. Fitxategia memoria txartel batean 

erregistratu2.Txartela 3D inprimagailuan sartu

3. Inprimatze moldea hautatu
4. Fitxategia hautatu5. Inprimatzen hasi6. Objektu inprimatua hartu

Sélectionner lnprimatze moldea hautatu

Fitxategia hautatuInprimatzen hasiFitxategia memoria txartel batean 

erregistratuObjektu inprimatua hartu
Txartela 3D inprimagailuan sartu

 DESIGN INNOVATION ET CRÉATIVITÉ 
 

Structurer les connaissances Beharra 
 >   » début de cycle 

» milieu de cycle 

Beharra jendeari ohartuki ala oharkabean «baitezpadakoa» zaion guzia da. 

● Alabaina, egun osoan, jendeak ekintza andana bat egiten du (jaikitzea, jatea, komunikatzea, 

lanera joatea, lo egitea, …). Ekintza bakoitza jendearen behar bati dagokio, eta 

bakoitzaren burutzeko araberako objektu teknikoak edo zerbitzuak baliatzen ditu.  

● Gure beharren asetzeko, erabilera funtzioa duten objektu teknikoak edo zerbitzuak 

sortzen ditugu. 

● Erabilera funtzioaren idazteko, galde honi ihardetsi behar zaio: «Zertako balio du objektu 

teknikoak edo zerbitzuak?»  

Erantzuna honela idazten da: «Objektuak» + osagarria + aditza + -t(z)eko balio du. 

Telefonoaren adibidea: Telefonoak beste jende batzuei zuzenean eta urrundik datuen (soinu, 

irudi, testu…) helarazteko balio du.  

Etxeko banaketa zerbitzuaren adibidea: Etxeko banaketa zerbitzuak higitu gabe etxen 

hornitua izateko balio du. 

Sortzen ditugun objektu teknikoak edo zerbitzuak beti jendeak adierazi beharren 

araberakoak dira. “Objektu teknikoak edo zerbitzuak zertako balio du?” galdeari 

erantzuten dion erabilera funtzioak ditu objektu teknikoak edo zerbitzuak 

definitzen.

Komunikatzeko beharra  

 

«Telefonatzea» ekintzaren egiteko 

«telefonoa» objektu teknikoa baliatzen 

da. 

Aloitzeko beharra   

  

«Aloitzea»  ekintzaren egiteko, 

«etxea»  objektu teknikoa baliatzen 

da.

Lekuz aldatzeko beharra  

 

«Lekuz aldatzea» ekintzaren egiteko, 

«bizikleta» objektu teknikoa baliatzen 

da. 

Beharra: aterpetzea 

Erabilera funtzioa: 

Etxeak balio du fami-

lia baten eta duen 

guziaren aloitzeko eta 

zaintzeko.

Beharra: lekuz aldatzea 

Erabilera funtzioa: 

Bizikletak balio du 

distantzia ttipietan 

ibiltzeko (bideetan edo 

xendretan), giharretako 

energiari esker.

 

Objektu teknikoa:  

Etxea

 

 

Objektu teknikoa: Bizikleta 

Fiche connaissance – Besoin, contraintes et normalisation 
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LES  OBJETS  TECHNIQUES,  LES  SERVICES  ET 
LES CHANGEMENTS INDUITS DANS LA SOCIETE

Structurer les 
connaissances Objektuen bilakaera

>  
» Début de cycle
» Milieu de cycle
» Fin de cycle

Gure beharren asetzeko, objektu teknikoak sortzen eta denboran aldarazten ditugu. 
● Objektu horiek objektu familiatan eta leinutan biltzen dira:

Objektu familia erabilera funtzio bera duten objektuen multzoa da.
Telebisten familia     Erabilera funtzioa: etxetik bideoak ikusi ahal izatea.ermettre       

1926
60ko hamarkada  80ko hamarkada 2000ko hamarkada     2010eko hamarkada Geroa (holograma)

  
   
Hodi katodikoen leinua                   Pantaila lauen leinua           Hologramen leinua  

Objektu leinuak printzipio tekniko beraz  ibiltzen diren  familia bereko  objektuak  ordena 

kronologikoan biltzen ditu, zaharrenetik berrienera.Printzipio  teknikoak  objektu  teknikoa  nola  ibiltzen  den adierazten  du.  Hots,  zein 

fenomeno zientifiko edo teknika baliatzen duen.
● Objektu tekniko familia baten eta leinu baten eraikitzeko, metodo hau baliatzen da:

1. Objektuak familiatan biltzen dira (erabilera funtzio bera dutenak)
2. Ondotik, objektuak leinutan biltzen dira: printzipio teknikoa atzematen da, objektu leinua 

kronologikoki  sailkatzen  da  eta  informazioak  gehitzen  dira  (izena,  sortze  data,  baliatu 

printzipio teknikoa…).).
Adibidez: irakurgailu eramangarrien familian, erabilera funtzioa higituz musika entzun ahal izatea da.

Leinu baten eraikitzeko, printzipio teknikoa atzeman behar da; kasu honetan, biltegiratze mota da: 

                         

Walkmana
Baladeur  CD irakurgailu

 1979 
1984

Gure beharren asetzeko, objektuak etengabe aldatzen dira.

Objektuak  familiatan  biltzen  dira:  objektu  familia  erabilera  funtzio  bera  duten 

objektuen multzoa da.Objektuak leinutan ere biltzen dira: objektu leinuak printzipio tekniko beraz ibiltzen 

diren  familia  bereko  objektuak  kronologikoki  sailkatzen  dira,  zaharrenetik 

berrienera.

Fiche connaissance – Objektuen bilakaera
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zinta magnetikoan

memoria-txartelean

CDan

USBz konektatzen dena, 2000
gaur

eramangarria

Iturritik itsasora 
dokumentala
Yann Trellu,  
Simone Grass

Urari buruzko  
dokumentala.

CM2  3.a | 10-14 urte  15 e

5.a  3.a | 12-14 urte    3 e

▼  IKUS BIDEOAK



1. zikloa

Go
rp

ut
z 

he
zi

ke
ta

1. ziklotik terminalera

29

Gorputz hezkuntza saileko bilduma horretan, irakaspenen egituratzeko jarduerak, urraspideak, 
ebaluazio fitxak, etab., aurkituko ditu irakasleak, ikasleen gorputz gaitasunen hobetzeko 1., 2. eta 
3. zikloetan.

CP  6.a | 3-11 urte  

Gidaliburua 1. zikloan  ...................  30 e
Gidaliburua 2. zikloan  ..................  30 e
Gidaliburua 3. zikloan  ..................  30 e

Gorputz eta kirol heziketa
Pierre Bertrand

Lasaitasunez loratuz
Maialen Alfaro

Nor bere ongizateaz arduratzeko ariketa kutxa: lasaitzeko, 
 tentsioen kanporatzeko, gogoaren biltzeko, konfiantzaren 
 indartzeko.

- 54 karta + liburuxka
- entzungaiak
- bideoak

6.a  terminala | 11-17 urte       20 e
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▼  IKUS BIDEOAK



Musika tresnak
Georges Boulestreau

Liburu honek musika tresna 
batzuk (ezagunenak,  klasikoak, 
gaurkoak edo ohikoak) aurkezten 
ditu, xede pedagogikoarekin.

30 e

 

Nerabeen galdeak  
(maitasuna - sexualitatea)
INPES

Ikastegietan maizenik egiten diren 
galdeak, maitasunaz,  gorputzaz, 
sexu jarduerez eta sexuari doaz-
kion arriskuez.

4.a  terminala | 13-17 urte  1 e

Goazen mahaira!
Ikas

Hiztegiaren ikasteko  
4 afixa, 50 x 70 cm

2 e 

Etxean
Ikas

Hiztegiaren ikasteko  
4 afixa, 50 x 70 cm

2 e 

Dudaken, Hezkuntzako Estilo Liburua

https://dudaken.ikas.eus

Dudakenek gramatika saileko duda zenbaiten argitzea 
du helburu, hala nola: bere/haren, edo/ala, zer/zein nola 
erabil, etab. Halaber, euskara nola ahoska; laburdurak 
eta sinboloak nola idatz... 

30

Aditz karta
Ikas

Nor-Nork / Nor-Nori-Nork 
orainaldian eta iraganaldian  
lantzeko karta. 

2 e

Or
ot

ar
ik

Ororentzat



IKASBIDE metodoa
AEK, Ikas, J.M Lasausa

IKASBIDE metodoak ikasleak ahal bezain laster euskaraz komunikatzeko gai izatea du helburu. 
Metodoaren ekintza komunikatibo gehienak taldean eta AEKko irakasleen laguntzaz burutzeko 
apailatuak dira. Liburuki hauek Europako Erreferentzia Marko Bateratuan oinarritzen dira.
Maila bakoitzean 2 liburuki dira:

- Ikaslearen fitxategia  ...........  21 e               
- Irakaslearen gidaliburua (formatu digitalean eskuragarri, galdeginez geroz)

Ikasbide 1 (A1.1) Ikasbide 3 (A2.1)Ikasbide 2 (A1.2)

Ikasbide 4 (A2.2)

Ikasbide 5 (B1.1)

Eu
sk

ar
a

Helduen euskalduntzea

31

 entzungaiak sarean

Berria



Urtean zehar titulu berriak 
plazaratuko dira, 

inprimaturik edota linean.
Adi egon!

www.ikas.eus

Harpide zaitez
ikasolas

berripaperera!


