
Arte Hezkuntza



ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua: Gure abesti gogokoenak 
 

Arloa/Ikasgaia: Arte-hezkuntza - Musika. 
 

Maila: Lehen Hezkuntzako 2. maila 
 

Testuingurua 

 

 

 

Zein musika gustatzen zaigun, halakoxeak gara gu. Bizitzan zehar, ezin konta 

ahala harreman afektibo sortzen ditugu musikarekin, eta horrela eraikitzen 

ditugu, arian-arian, gure gustuak eta gure kultur nortasuna.  

Saiatzen bagara jakiten ea gure ikasleek zein musika nahiago duten, zein 

ezagutzen, kontsumitzen eta aukeratzen duten, errazago hurbilduko gara 

haiengana; ate bat irekiko dugu, gustuen eta interes pertsonalen gainean 

iritziak trukatzeko; eta, gainera, bide bat zabalduko dugu musika berriak 

proposatu eta ezagutzera emateko eta musika-gustu berriak sortzeko. 

 

Arazoa. 

 

Musika-arrakasten zerrenda bat egingo dugu ikasgelako blogean, eta, 

horretarako, bina abesti proposatuko ditugu: bat, oso gustukoa duguna; eta, 

bestea, zer garen erakusteko-edo balio duena. Denok musika bera entzuten 

al dugu? Gustu berberak al dauzkagu? Abesti berberak ezagutzen ditugu? 

 



Xedea 

 

Abesti-errepertorio luze bat osatzea; mota eta estilo askotako abesti-saldo 

bat; eta, hura ikusita, ikasleek hitz egin dezatela, ea zer gustatzen, zer 

interesatzen zaien. 

 

Helburuak 

 

• Informazioa biltzea, hainbat iturritatik, hainbat musika-motaren 

gainean. 

• Eskolan musika hizpide izatea. 

• Estilo eta kultura ezberdinetako musika entzuteko interesa sustatzea. 

• Errepertorio zabal bat taxutzea, mota eta estilo ezberdinetako abestiz 

osatua. 

• Gogoeta egitea ea musikak zer-nolako garrantzia duen gure bizitzan. 

• Abestiak interpretatzea eta ikastea, musikaltasunez eta estiloz. 

• Norberaren adierazpen-ahalmenak konfiantzaz baloratzea. 

• Proposamen artistikoak lantzean KITak erabiltzea. 

 

Ataza 

 

Bi modalitateetan aurkeztu diren abesti guztien artetik, aukeratu diren 

arrakastak ikasgelako blogean argitaratzea; gogoratu bi modalitate zeudela: 

abesti gustukoenak, eta zer garen erakusten dutenak. 

 

Jarraibideak 

 

• Egoera azaldu edo aurkeztu, eta lan-plana adostu. 

• Aukeratu diren abestiak Youtuben bilatu, eta gorde, blogean 

erabiltzeko. 

• Aukeratu diren abestien aurkezpen labur bat prestatu, eta zergatik 

aukeratu dituzten azaldu. 

• Aukeratu dituzten abestiak gelan aurkeztu. 

• Modalitate bakoitzetik bost onenak zein diren bozkatu. 

• Bozkatuen horiek entseatu, eta gela aurrean taldeka interpretatu. 

• Bi gauza ebaluatu: prozesua bera eta zer ikasi den (koebaluazioa eta 

autoebaluazioa). 

 

 



ARAZO-EGOERA 

 

Izenburua: Argazkiek, zer esaten dute gutaz? 

 

Arloa / Materia: Arte Hezkuntza. Arte plastiko eta ikusizko arteak 

 

Maila: 2. LH 

 

Testuingurua 

 

Pertsonek selfi-ak ateratzen dituzte. Selfi-ak, mugikorrarekin edo argazki-

kamara batekin, bakoitzak bere buruari egiten dizkioten argazkiak dira. 

Beharbada, zuek ez duzue inoiz selfi bat egin. Baina dudarik gabe, argazki 

pila bat egin dizkizuetela, eta argazkiak egiten dizuetenean, zer egiten 

duzue? Normalean, irribarre, barre edo ergelarena egiten duzue. Argazkietan 

modu horretan egotea gustatzen zaizue, dibertigarriagoak direlako; baina 

zareten modukoak agertzen duzue argazkietan? 

 

Problema 

 

Nolakoak garen benetan adierazten dute argazkiek? Gu nolakoak garen, edo 

gure klaseko lagunak nolakoak diren adierazteko, zerbait egin dezakegu? 

Itxuratik aparte, pertsona bat nolakoa den adieraziko duen erretratu bat 

egiten, gai izango al zinateke? 

 

Xedea 

 

Itxuratik haratago -nortasun ezaugarriak, gogo aldarteak, interesak eta 

kezkak, bizitzeko erak…- erretratuek adierazten dutenari buruzko gogoeta 

egin  

 

Helburuak 

 

● Marrazteko daukan esperientziatik abiatuta, giza irudia irudikatzeko 

arazoen gogoeta egitea. 

● Ideiak eta sentimenduak adierazpen edo narrazio euskarri bezala, 

irudiak, margoak, collageak… sortzea  

● Argazkilaritza bitartez, irudiak manipulatzea eta sortzea. 

● Bakoitzak bere buruari buruz eta giza-ingurune hurbilari buruzko gogoeta 

egiteko interesa esnaraztea.  

● Artista gailenak erabilitako adierazpideak aztertzea. 

● Ekoizpen pertsonalak sortzeko, baliabide digitalak aztertzea. 

● Dagokion talde lana bere gain hartzea eta taldeak ezarritako arauak 

begiratzea. 



● Hainbat ikusizko arte-adierazpenek eragiten dizkioten sentimenduak eta 

emozioak ahoz edo idatziz adieraztea. 

● Bere akatsak onartzea, eta hauek hobekuntza-tresnatzat hartzea.  

● Lantaldearekin elkarlanean aritzea. 

 

Ataza 

 

Arte-ekoizpen bat egingo dute. Honek, kanpoko itxuratik haratago dauden 

ikaslearen berariazko ezaugarriak edo ikasleak irudikatu nahi izan duen 

pertsonaren ezaugarriak bilduko ditu. Ikasle bakoitzak bere gelako tokiak -

esekitoki, apala, motxila…- zeintzuk diren jakiteko erabiliko dituzte arte-

ekoizpenak. 

 

Jarraibideak 

 

● Arazo-egoera aurkeztu eta egitekoaren nondik-norakoak zehaztu. 

● Irudien eta ikaskideen behatutako adierazpen desberdinak –haserrea, 

tristura, poztasuna…- aztertu. 

● Arte historian nabarmengarriak izan diren erretratu eta autorretratuak 

miatu. 

● Bere ezaugarri fisikoak eta baita ikaskideenak ere identifikatu. 

● Pertsonek dauzkaten nahiak, interesak eta desberdintasun fisikoak 

kontuan hartu. 

● Erretratuak eta autorretratuak sortu. 

● Giza aurpegia irudikapenera hurbiltzeko baliabide digitalak erabili. 

● Bere adierazpen-premietara egokitutako materialak aukeratu.  

● Ikasleek bere  sorkuntzak egiteko, hainbat artistatako arte-lanen 

ezaugarri formalak, erabili. 

● Taldeko gainerako kideen esku-hartzeak eta ekarpenak errespetatu.  

● Prozesua eta ikasitakoa ebaluatu (autoebaluazioa eta koebaluazioa). 

 



ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua: Badator udaberria 
 

Arloa/Ikasgaia: Arte-hezkuntza - Musika 
 

Maila: Lehen Hezkuntzako 4. maila 
 

Testuingurua 

 

 

Badator udaberria, iritsi da eguzkia, goazen kanpora... mendira, abestu 

dezagun, zer haize ederra dabilen. Urtaro bakoitzak bere hotsa du, bere 

irudia gure buruan, loreak, itsasoa, arboletako hostoak, naturako usainak, 

abesti jakin batzuk... 

Konposatzaileentzat udaberria beti izan da obrak idazteko inspirazio-iturri, 

erabil dezagun lagungarri, gure lan artistiko-musikala antolatzeko. 

 

Arazoa 

 

Udaberriko jaia antolatzeko agindu digute. Nola egingo dugu? Zer aktuazio 

prestatuko dugu? Gustatuko al zaie ikusleei? 

 

Xedea 

 

Musika-jarduera kooperatiboetan egindako lanak eman duen produktu 

artistikoa planifikatzea, garatzea eta ebaluatzea. 

 



Helburuak 

 

• Sarean informazioa bilatzea eta aukeratzea, informazio idatzizkoa eta 

hotsezkoa, eta proposatutako jardueretan erabiltzea. 

• Proposamen musikalak identifikatzea eta aztertzea, eta haiek baliatzea 

erreferente estetiko berri modura.  

• Musika-hizkuntzaren berezko kodeak ezagutzea eta erabiltzea.  

• Musikaren sorkuntzan, interpretazioan eta komunikazioan dauden 

hotsezko oinarrizko elementuak antolatzea, erabiltzea eta adieraztea.  

• Testu idatzi batean ideiak eta sentimenduak zuzen, koherentziaz eta 

zehatz komunikatzea. 

• Hotsezko obra edo eszena txiki batzuk sortzea, eta hainbat baliabide 

eszeniko erabiltzea haiek antzezteko edo jotzeko.  

• Musika-jarduera kooperatiboetan egindako lanak eman duen produktu 

artistikoa planifikatzea, garatzea eta ebaluatzea.  

• Ikusentzunezko tresnek eta informazio eta komunikazioko teknologiek 

eskaintzen dituzten baliabideak erabiltzea, musikazko obren ekoizpena, 

adierazpena eta erregistroa aberasteko. 

 

Ataza 

 

Aurretiaz proposaturiko baliabideak erabiliz, musika- eta arte-arloko 
proposamen bat egitea, udaberria ospatzeko. 
 

Jarraibideak 

 

• Gakoa aurkeztuko da, eta lan-plana adostuko. 

• Udaberriak inspiraturiko obra batzuk entzun. 

• Grafia ezberdinetako abesti eta instrumentu-pieza erraz batzuk irakurri 

eta jo. 

• Ekoizpen artistikoaren oinarri modura, testu poetiko batzuk sortu. 

• Musika sortzeko baliabide modura, egokitzapen musikalak eta 

estramusikalak inprobisatzea eta egitea. 

• Emandako elementuak erabiliz, musika-pieza batzuk sortzea. 

• Banaka eta taldeka, abestiak eta instrumentu-piezak jotzea, koordinaturik 

eta sinkronizaturik. 

• Bi gauza ebaluatuko dituzte: prozesua bera zer ikasi duten (koebaluazioa 

eta autoebaluazioa). 

 

 



ARAZO-EGOERA 

 

Izenburua : Istorio-sortzaileak 

 

Arloa / Materia: Arte Hezkuntza. Arte plastiko eta ikusizko arteak 

 

Maila: 4. LH 

 

Testuingurua 

 

Zer egingo genuke argirik gabe? Argia bizi ahal izateko beharrezkoa da, 

baldin eta gu banpiro ez bagara. Argirik gabe, koloreak, itzalak, 

mugimendua… ezin genezake ikusi, eta zinema eta telebista ere ez genituzke 

edukiko. Era berean argia behar izaten dugu istorioak, gure istorioak, 

kontatzeko.  

 

Problema 

 

Behaketa, ikerketa eta oso tresna bitxiak egiten aritu ziren hainbat pertsonen 

lanari esker, noizbait gure begien aurrean irudien mugimendu-sentipena lortu 

zen. Baina zer egin dezakegu guk, irudi higikorrak lortzeko? Froga bat egingo 

dugu?  

 

Xedea 

 

Mugimenduaren sentsazioa sortuz adieraztea eta komunikatzea, zinema 

existitu aurretik erabiltzen ziren lengoaiaren kodeak baliatuz.  

 

Helburuak 

 

● Historian zehar izan diren mugimendu-sentipena lortzeko bideak 

behatzea.  

● Hainbat sortzaileen artelanek eskaintzen dituzten ezaugarri teknikoak eta 

materialak aztertzea. 

● Irudiak, errealitatearen irudikapenak ulertzea. 

● Artelanak komunikazio pertsonalerako tresnak direla balioestea eta 

onartzea.  

● Bolumenek eta espazioek argiak jotzean izaten dituzten aldaketak 

aztertzea.  

● Lanak egitea, ideiak eta sentimenduak adierazteko teknika mistoak 

erabiliz.  

● Irudiak eta objektuak egitea, eraldaketa grafiko-plastikoak abiapuntu 

hartuta.  

● Informazio- eta komunikazio-teknologiak erabiltzea, irudiak sortzeko, bai 



eta egindako lanak zabaltzeko ere. 

● Hainbat hizkuntza (ahozkoa, ikusizkoa, entzumen-hizkuntza...) esku 

hartzen duten proiektuen plangintza egitea eta proiektuak gauzatzea. 

 

Ataza 

 

Mugimendu sentipena daukan ikusizko ekoizpena egingo dute, beraiek 

egindako irudi sorta batekin. Istorio txiki bat osatzea eta argazkien bidez hori 

kontatzea da helburua. Istorio honetan, beraiek aukeratuta eta kamara 

aurrean kokatutako objektu finko eta mugiezinekin, mugimendu efektua 

sustatuko dute. 

 

Jarraibideak 

 

● Arazo-egoera aurkeztu eta egitekoaren nondik-norakoak zehaztu. 

● Mugimendu sentipena lortzen laguntzen duten tramankulu desberdinak 

identifikatu  

● Adierazpen- eta komunikazio-asmoekin bat datozen erreferenteak eta 

ideiak bilatzea beste pertsonen arte-ekoizpenetan.  

● Beste pertsona batzuek egindako ekoizpenetatik ateratako konponbideak 

erabiltzea bere ekoizpenetan.  

● Bere istorioak antolatu baita horiek burutzeko moduak. 

● Bere ikusizko-muntaketa egiteko beharrezkoak diren baliabideak sortu. 

● Baliabide digitalak erabiliz, ikusizko eta ikus-entzunezko dokumentuak 

garatu. 

● Ekoizpenei zentzua ematen laguntzen dioten baliabideen erabilera 

arrazoitzea.  

● Bere arte-ekoizpenak ondo justifikatu. 

● Taldeko gainerako kideen esku-hartzeak eta ekarpenak errespetatu.  

● Prozesua eta ikasitakoa ebaluatu (autoebaluazioa eta koebaluazioa). 
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