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1. SARRERA 

Musikari buruz hitz egiten dugunean, denok dakigu zertaz ari garen, jaiotzen garenetik 

(eta batzuen ustez, jaio aurretik) gure bizitzaren arlo guztietan sentitzen dugulako. 

Baina kontuan hartu behar dugu musika ez dela bakarrik soinua; erritmoa eta jolasa 

ere badira. XIX. mendeko musika-pedagogoak ere horretaz konturatu ziren, esate 

baterako, Jaques-Dalcroze. Hark Euritmia deritzon metodoa sortu zuen 1906an. 

Metodo horrek bi etapa dauzka: lehenengoa, musika sentitzea mugimenduaren bidez; 

bigarrena, adimenaren bidez ulermen musikala lortzea. Hori dela eta esan dezakegu 

mugimendua dela musikaren zutabe nagusia. 

Psikomotrizitateari buruz hitz egiten dugunean, ordea, ba ote dakigu zer den? 

Terminoari erreparatzen badiogu, mugimenduaren eta psikismoaren arteko erlazioa 

da. Filosofia horren helburu batzuk hauexek dira: nork bere burua ezagutzea eta 

onartzea; portaera/jokabidea egokitzea, eta nork bere autonomia garatuz bizitza 

sozialean ardurak eskuratzeko gaitasunak hobetzea. Hori guztia mugimendua eta 

espazioa ikertuz lantzen da. 

Normalean, umeak psikogelara jolastera joaten dira, baina psikomotrizitateak ez dauka 

zertan izan ongi pasatzeko momentu hutsa, umeekin lan egiteko beste modu bat ere 

izan daiteke. Eta horretarako, irakaslea dago, ikaskuntza-prozesuaren kudeatzailea 

izateko. 

Aurreko guztia dela eta, mugimendua eta espazioa direnez musikaren eta 

psikomotrizitatearen zutabe nagusiak, horietan bietan oinarrituta aurkeztu nahi dut 

proiektu hau. 
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2. TESTUINGURUA 

Proiektua berez eskola bateko instalazioetarako da. Orokorrean, saioak musika-gelan 

egingo ditugu. Baina libre egonez gero, gimnasioa ere erabil dezakegu. Hala eta guztiz 

ere, ia ez dugunez materialik behar, moldaketa pare bat eginda, edozein lekutan 

(etxean, plazan…) gauzatu dezakegu proiektu honek proposatutakoa. 

Adinari dagokionez, proiektu hau Haur Hezkuntzakoentzat dago pentsatuta, batez ere 

lau eta bost urtekoentzat. Baina materialekin gertatzen den bezala, moldaketa pare 

bat eginda, bai hiru urteko umeekin, bai bost urtetik gorakoekin egin dezakegu lan. 

 

MUSIKA-GELAREN ANTOLAKETA 

 

 

GIMNASIOAREN ANTOLAKETA 
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3. KONPETENTZIAK 

Proiektu honetan, 237/2015 Dekretuan zein Heziberri 2020n agertzen diren 

konpetentziak landuko ditugu, eta hauexek dira: 

OINARRIZKO ZEHAR KONPETENTZIAK 

 Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia. 

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia. 

 Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.  

 Izaten ikasteko konpetentzia.  

OINARRIZKO DIZIPLINA BARNEKO KONPETENTZIAK 

 Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia: Hizkuntzak eta 

Literatura. 

 Matematikarako konpetentzia: Matematika. 

 Zientziarako konpetentzia: Naturaren Zientziak. 

 Teknologiarako konpetentzia: Teknologia. 

 Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia: Gizarte Zientziak. 

 Arterako konpetentzia: Musika eta dantza, Plastika eta ikus‐entzunezko 

adierazpena. 

 Konpetentzia motorra: Gorputz Hezkuntza. 
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4. HELBURUAK 

Proiektu honen helburu nagusiak honako hauek dira: musikaren bidez 

psikomotrizitatea lantzea eta umeen senideek materiala eskuragarri izatea. Hori 

lortzeko, beste helburu hauek ere izan ditugu kontuan: 

 Gorputza ezagutzea. 

 Gorputzaren bidez komunikatzeko aukerak zein diren jakitea eta praktikatzea. 

 Gorputza musika-instrumentua dela jakitea. 

 Gorputz-adierazpeneko jolasetan parte hartzeko interesa sortzea.  

 Motrizitate xehea garatzea. 

 Motrizitate larria garatzea. 

 Soinu eta erritmo errazak interpretatzea, gorputza zein musika-instrumentuak 

erabilita. 

 Musika-instrumentuak bereiztea eta haien izenak jakitea. 

 Hainbat genero eta estilotako musika-lanak arretaz entzutea. 

 Nork bere ezaugarriak, aukerak eta mugak balioestea eta onartzea. 

 Jarrera positiboa izatea helduekin eta ikaskideekin, afektu- eta enpatia-

harremanak ezartzeko. 

Baina, horiekin batera, ezin ditugu ahaztu 237/2015 Dekretuaren helburuak. Hemen 

horiexek aipatu eta zenbatuko ditugu, gero unitate didaktikoetan aipatu nahi 

ditugunean zenbakiak baino ez idazteko. Hala ere, kontuan hartu behar da ez ditugula 

denak landu, etapako helburuak baitira, ez ikasturte bakarrekoak. 

«Nortasunaren eraikuntza eta ingurune fisikoaren eta sozialaren ezaguera» eremuko 

helburuak:  

1. Ohartzea norbera pertsona berezia dela eta nork bere buruaren gaineko irudi 

orekatu eta positiboa osatzea, norberaren nortasuna eraikitzeko.  

2. Gorputza kontrolatzeko bidea urratzea, zentzumen-pertzepzioa lantzea eta 

testuinguruaren ezaugarrietara doitzea mugimenduaren tonua, oreka eta 

koordinazioa, ekintzetan dituen ahalmenak eta mugak deskubritzeko.  

3. Ongizate emozionalari eta fisikoari dagozkion jarrerak lantzea (erritmo 

biologikoak, mugimenduak, jolasa, arakatze-jarduna, elikadura, garbitasuna eta 

segurtasuna erregulatzea), segurtasun afektiboa finkatu eta eguneroko bizitzako 

egoerez gozatzeko.  
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4. Ekimenak abiatzea eta nork bere ekintzak planifikatzea eta sekuentziatzea, egiteko 

errazak edo arazo-egoerak ebazteko eta nork bere buruaren gaineko konfiantza-

sentimendua handitzeko; frustrazio txikiak onartzea, sortzen zaizkion zailtasunak 

gainditzeko jarrera adieraztea eta gainerako pertsonengandik behar den laguntza 

bilatzea.  

5. Errespetu, laguntza eta lankidetzako jarrerak eta ohiturak lantzea, nork bere 

jokabidea erregulatu eta norberaren eta gainerako pertsonen beharrizanetara 

egokitzeko, eta sumisioko nahiz nagusitasuneko jarrerak baztertzea.  

6. Ingurune fisiko eta soziala behatu eta aztertzea eta hura ezagutzeko interesa 

adieraztea, haren partaide izateko sena lantzeko eta ingurune horretan 

nolabaiteko segurtasunez eta autonomiaz jarduteko.  

7. Ingurune fisikoa arakatzea eta esperimentatzea eta haren elementuetako batzuen 

ezaugarriak ezagutzea, elementu horien gainean eragin eta haiek eraldatzeko 

gaitasuna lantzeko, eta interes eta errespetuzko jarrerak lantzea.  

8. Elementu eta bildumek zer ezaugarri dituzten jakitea; multzokatzeko, sailkatzeko, 

ordenatzeko eta zenbatzeko erlazioak ezartzea, pentsamendu zientifikoa lantzeko.  

9. Gailu teknologikoak erabiltzen hastea eta haien komunikazio-ahalmena balioestea, 

eta, arian-arian, haiek informazioa eskuratzeko, ikasteko eta plazera lortzeko 

erabiltzea.  

10. Hurbilean zer gizarte talde dituen jakitea eta haiengana, haien kultura-

ekoizpenetara, balioetara eta bizimoduetara jarrera irekiz gerturatzea, konfiantza, 

errespetu eta balioespeneko jarrerak lantzeko.  

11. Arian-arian, gizartean jokatzeko oinarrizko jarraibideak barneratzea eta nork bere 

portaera jarraibide horietara moldatzea, gero eta modu egoki eta orekatuagoan. 

12. Haurraren bizi-ingurunean egiten diren bertako eta kanpoko festak, tradizioak eta 

ohiturak ezagutzea eta haietan parte hartzea, haiekin gozatu eta nortasun-zeinu 

diren aldetik balioesteko. 

«Nortasunaren eraikuntza eta komunikazioa eta adierazpena» eremuko helburuak:  

13. Norberak zer emozio eta sentimendu dituen ezagutzea eta horietaz jabetzea, 

horiek guztiak komunikazio-asmoz adierazteko eta, arian-arian, gainerako 

pertsonenak aintzat hartzeko.  

14. Hizkuntza askotarikoen komunikazio-tresnak eskuratzeko bidea egitea eta tresna 

horietaz gozatzea, norberaren egoera pertsonal, fisiko eta sozialeko beharrizanak, 

sentimenduak eta bizipenak adierazi eta azaltzeko. 

15. Ahozko hizkuntza arian-arian erabiltzea eta balioestea nork bere portaera eta 

elkarbizitza erregulatzeko.  
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16. Gainerako haurren eta helduen mezuak ulertzea eguneroko bizitzako egoeretan, 

eta hartu-eman horietako arauak ikastea, komunikatu nahi dena interpretatzeko. 

17. Hizkuntza ofizialetan eta inguruneko hizkuntza askotarikoetan komunikatzeko 

jarrera irekia izatea, beste errealitate eta kultura batzuk deskubritu eta 

errespetatzeko. 

18. Atzerriko hizkuntza bat komunikazio-xedez erabiltzen hastea, ikasgelako egoera 

normaletan parte hartzeko. 

19. Hainbat kultura-tradiziotako testu batzuk ulertzea, azaltzea eta moldatzea, 

haiekiko interesa izateko, haiek balioesteko eta haiekin gozatzeko.  

20. Hizkuntza idatziaren gizarte-arauak ikasten hastea, idazketaren funtzionamendua 

ikertzeko eta komunikatu, informatu eta gozatzeko tresna moduan balioesteko.  

21. Askotariko testuinguruetan erabiltzea matematika-adierazpenak, objektuen 

ezaugarriak deskribatzeko eta inguruneko egoerak interpretatu eta ulertzeko.  

22. Arte-produkzioetan (ikus-entzunezkoen, teknologiaren, antzerkiaren, musikaren 

eta, besteak beste, gorputzaren bidez sortutako produkzioetan) parte hartzea, 

askotariko teknikak erabilita, komunikazio-aukerak arakatu eta kultura bera 

ulertzen hasteko. 
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5. EDUKIAK 

Proiektu honetan, eduki hauek landuko ditugu: 

 nota-irudiak (beltza, beltzaren isilunea, kortxea) 

 eskala diatonikoa: goranzkoa eta beheranzkoa 

 soinua 

 isilunea 

 dantzak 

 erritmoa 

 espazio-nozioa 

 gorputza 

 soinuaren ezaugarriak: altuera, intentsitatea, iraupena, tinbrea 

 oinarrizko trebetasunak: lekualdaketak, jauziak, birak, oreka, objektuak jaurti eta 

hartzea 

 musika-generoak 

 jolasak 

 dramatizazioa 

 entzumen arretatsua 

 erlaxazioa 

 ezaugarri pertsonalak 

 autoestimua 

 harreman egokiak 

 errespetua 

 interesa 

 partaidetza aktiboa 
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6. UNITATE DIDAKTIKOAK 

Ikasturte osoko proiektua da hau eta hemezortzi unitate ditu. Unitate bakoitza bi 

saiotan lantzekoa da, baina kontuan hartu behar dugu astean saio bat baino ez 

daukagula. Beraz, unitate bakoitza hamabost egunean behin aldatuko dugu.  

Bestetik, saio guztiek egitura bera dute. Izan ere, umeek errutinak behar dituzte 

segurtasuna sentitzeko; errutinek mundua antolatzen laguntzen diete. Horrexegatik, 

ariketek ordena berberari jarraitzen diote, eta hasiera zein amaiera bera dute. 

Jarraian, saioen antolakuntza zehaztuko dugu eskematxo baten bidez. Saio guztietan, 

sarrera, azalpena eta amaiera (errutina osatzen duten atalak) berberak dira; eta 

aldatzen direnak egunekoa eta erlaxazioa izeneko atalak dira. Hori dela eta, saio 

bakoitzean egunekoa zein erlaxazioa baino ez ditugu garatuko.  

 

SAIOEN ANTOLAKUNTZA 

Sarrera  Umeen bila joango gara eta musika-gelara/gimnasiora eramango 

ditugu. 

 Umeak alfonbran jesarriko dira, biribilean. 

 Agurtu egingo ditugu. 

Azalpena  Eguneko ariketak zein diren azalduko diegu. 

 Eguneko laguntzaileak nor diren esango diegu. 

Egunekoa  Erritmoak egingo ditugu. 

 Eguneko ariketa egingo dugu. 

Erlaxazioa  Erlaxazio-ariketak egingo ditugu arnasa lantzeko eta gorputza 

lasaitzeko. 

Amaiera  Laguntzaileek materiala batuko dute. 

 Ilaran jarriko dira gelara joateko. 
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SAIOEN ATALEN DESKRIBAPENA 

Sarrera Irakaslea umeen bila joango da gelara. Hor agurtu eta ilaran ipini 

ondoren, musika-gelara/gimnasiora joango dira. Umeak gelan sartuko 

dira eta alfonbran jesarriko dira biribilean. Minutu pare bat izango dute. 

Hori guztia egiten duten bitartean, elkarrekin hitz egiteko aukera izango 

dute. Baina irakaslea haien aurrean jartzen denean, ezin izango dute 

berba egin, arreta ezinbestekoa delako lan egiteko. Irakasleak, 

azalpenekin hasi baino lehen, umeak agurtuko ditu.  

Azalpenak Irakasleak azalduko du zein izango diren egun horretako ariketak, umeak 

prest eta lasai egoteko. Gero, egun horretako laguntzaileak izendatuko 

ditu. Egunero pare bat izango dira (ariketen arabera, gehiago edo 

gutxiago beharko dira), eta haiek materiala banatzeaz eta batzeaz 

arduratuko dira. 

Egunekoa Egunero musika-erritmo batzuk egingo ditugu. Horretarako, umeek, 

alfonbran jesarrita, erritmoak egingo dituzte bai gorputza (eskuak, 

atzamarrak, hankak, oinak, burua…), bai musika-instrumentuak erabilita 

(panderoa, pandereta, triangelua, marakak, klabeak…). Kodaly metodoa 

erabiliko dugu; hau da, beltza ta izango da, kortxea titi, eta isilunea shhh. 

Gero, eguneko ariketarekin hasiko dira. Atal hau egiteko, 25 minutu 

inguru beharko ditugu. 

Erlaxazioa Hainbeste mugitu ondoren, umeak oso aktibo egongo dira. Hori dela eta, 

erlaxazio-ariketak egingo ditugu. Helburua arnasa kontrolatzea eta 

gorputza lasaitzea izango da. Arnasa kontrolatzeko zein giharrak 

lasaitzeko ariketak egingo ditugu horretarako. Bide batez, gorputzaren 

kontzientzia landuko dugu. Erlaxazio-ariketetan yogako jarrera batzuk 

ere landuko ditugu. 

Amaiera Umeak ilaran jarriko dira, eta laguntzaileek gela batuko dute. Denak 

prest daudenean, gelara itzuliko dira. 
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Jarraian, unitate didaktiko bakoitzaren garapena zehaztu dugu: 

 

1. UNITATE DIDAKTIKOA 

Nondik 

norakoa 

Unitate hau ikasturtearen lehenengo hamabostaldian landuko dugu; 

beraz, irakasleak aprobetxatuko du umeak ezagutzeko eta umeei 

gela eta giro berria ezagutzeko aukera emateko. 

Oinarrizko 

zehar-

konpetentziak  

 Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 

konpetentzia.  

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.  

 Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.  

 Izaten ikasteko konpetentzia. 

Helburuak Orokorrak: 

 5, 6, 7, 8, 14. 

Zehatzak: 

 Erritmo errazak interpretatzea. 

 Espazioa (musika-gela/gimnasioa) ezagutzea. 

 Espazioaren (musika-gela/gimnasioa) arauak ezagutzea. 

 Espazioaren (musika-gela/gimnasioa) materialak ikertzea. 

 Jarrera positiboa izatea. 

Edukiak  soinua 

 isilunea 

 erritmoak 

 instrumentuak 

 erlaxazioa 

 espazio-nozioa 

 entzumen arretatsua 

 harreman egokiak 

 errespetua 

 interesa 

 partaidetza aktiboa 

Jarduerak Sarrera 
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Azalpenak 

Egunekoa 1. saioa  Bi erritmo egingo ditugu eskuekin. 

Erritmo bakoitza orri batean aurkeztuko 

diegu, eta umeen aurrean ipiniko dugu 

haiek hobeto ikusteko. Irakasleak 

galdetuko die ea zer ikusten duten, eta 

haiek ahoz erantzungo dute. Gero, 

irakasleak berak azaldu eta 

interpretatuko du.  

 Umeak gelan ibiliko dira 

materiala/instrumentuak hartzen, 

ezagutzen eta jotzen. Irakasleak umeek 

egiten dituzten galderei edota zalantzei 

erantzungo die. Prozesua librea izango 

da eta irakaslea adi egongo da umeen 

beharrak asetzeko eta umeak 

ezagutzeko, hamabostaldi honetan 

hasierako ebaluazioa egingo baitu. 

2. saioa  Aurreko saiokoa errepikatuko dugu; 

erritmoak baino ez ditugu aldatuko. 

Saio honetan, aurrekoak gehi beste bi 

egingo ditugu. Horrela jakingo dugu zein 

nota-irudi ikasi duten eta zein ez. 

Bestalde, jakingo dugu motrizitate 

xehea nor ari den garatzen.  

Erlaxazioa: 

 Zutik edo eserita, sudurretik airea hartu, hiru segundoz eutsi 

eta ahotik botako dugu. Bost aldiz errepikatuko dugu. 

Irakasleak ozen zenbatuko du umeek jakiteko zenbat segundoz 

eutsi behar dioten arnasari.  

 Zutik egonda, gorputza aurrerantz makurtu (belaunak guztiz 

zurrundu gabe), besoak beherantz luzatu eta arnasa hartuko 

dugu. Belaunak zurrundu eta gero, gorputza tentetuko dugu. 

Besoak alboetatik igoko ditugu, zirkulua osatu arte, arnasa bota 

bitartean. Hiru aldiz errepikatuko dugu. Laugarren aldian 

tentetzean, besoak gurutze-forman zabaldu eta enborra 
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atzerantz eramango dugu. 

Amaiera 

Ebaluazioa Lorpen-

adierazleak 

 Erritmo errazak interpretatzen ditu. 

 Espazioan (musika-gela/gimnasioa) mugitzen da. 

 Espazioa (musika-gela/gimnasioa) ezagutzen du. 

 Espazioko materiala/instrumentuak hartzen ditu. 

 Espazioko materiala/instrumentuak ezagutzen 

ditu. 

 Musika-gelako instrumentuak jotzen ditu. 

 Badaki espazioaren (musika-gela/gimnasioa) 

arauak zeintzuk diren. 

 Jarrera positiboa izaten du. 

Tresnak Behaketa 

Kalifikazioa Bai/ez 
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2. UNITATE DIDAKTIKOA 

Nondik 

norakoa 

Unitate honetan, erritmoaren/musikaren pultsua barneratzeko, 

metronomoa erabiliko dugu. Umeak saltoka eta txingoka mugituko 

dira; ezkerrerantz zein eskuinerantz abiatuko dira; eta bai azkar, bai 

astiro ibiliko dira. 

Oinarrizko 

zehar-

konpetentziak  

 Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 

konpetentzia.  

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.  

 Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.  

 Izaten ikasteko konpetentzia. 

Helburuak Orokorrak: 

 2, 5, 6, 7, 8, 14. 

Zehatzak: 

 Erritmo errazak interpretatzea. 

 Metronomoa fisikoki ezagutzea. 

 Metronomoa nola erabiltzen den jakitea. 

 Metronomoa zertarako erabiltzen den ikastea. 

 Ezkerraldea identifikatzea. 

 Eskuinaldea identifikatzea. 

 Ezkerra eta eskuina bereiztea. 

 Saltoka mugitzea. 

 Txingoka mugitzea. 

 Azkar ibiltzea. 

 Astiro ibiltzea. 

 Abiadura motak bereiztea. 

 Jarrera positiboa izatea. 
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Edukiak  soinua 

 isilunea 

 erritmoak 

 instrumentuak 

 erlaxazioa 

 espazio-nozioa 

 metronomoa 

 saltoka 

 txingoka 

 abiadura 

 eskuina 

 ezkerra 

 entzumen arretatsua 

 harreman egokiak 

 errespetua 

 interesa 

 partaidetza aktiboa 

Jarduerak Sarrera 

Azalpenak 

Egunekoa 1. saioa  Erritmoak egingo ditugu. Erritmo bakoitza 

orri batean aurkeztuko diegu, eta umeen 

aurrean ipiniko dugu orria haiek hobeto 

ikusteko. Irakasleak galdetuko die ea zer 

ikusten duten, eta haiek bai ahoz, bai 

triangelua  erabilita erantzungo dute. 

 Irakasleak ikasleei metronomoa 

erakutsiko die eta galdetuko die ea 

norbaitek ezagutzen duen. Era berean, 

zer den eta zertarako balio duen azalduko 

die; horretarako, bai abiadura azkarra, bai 

motela hartuko ditu adibidetzat. Azaldu 

ondoren, umeak zutik jarriko dira eta 

musika-gelan edota gimnasioan 

metronomoaren abiaduraren arabera 

mugituko dira. Horretarako, isil-isilik eta 

adi-adi egon beharko dute. Laguntzaileek 

erabakiko dute zein izango den 

metronomoren abiadura, metronomoa 

eurek erabiliko baitute. Irakasleak ez du 

erabiliko, haren funtzioak honako hauek 

izango dira: esatea nola eta norantz ibili 

behar duten umeek (ozen esango du: 
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“eskuinerantz!”, “ezkerrerantz!”, 

“saltoka!”, “txingoka!”), eta adi egotea 

umeen beharrak ebaluatzeko. 

2. saioa  Aurreko saiokoa errepikatuko dugu. 

Erlaxazioa: 

 Zutik edo eserita, sudurretik airea hartu, hiru segundoz eutsi 

eta ahotik botako dugu. Bost aldiz errepikatuko dugu. 

Irakasleak ozen zenbatuko du umeek jakiteko zenbat segundoz 

eutsi behar dioten arnasari. 

 Zutik egonda, gorputza aurrerantz makurtu (belaunak guztiz 

zurrundu gabe), besoak beherantz luzatu eta arnasa hartuko 

dugu. Belaunak zurrundu eta gero, gorputza tentetuko dugu. 

Besoak alboetatik igoko ditugu, zirkulua osatu arte, arnasa bota 

bitartean. Hiru aldiz errepikatuko dugu. Laugarren aldian 

tentetzean, besoak gurutze-forman zabaldu eta enborra 

atzerantz eramango dugu. 

Amaiera 

Ebaluazioa Lorpen-

adierazleak 

 Erritmo errazak interpretatzen ditu. 

 Metronomoa fisikoki ezagutzen du. 

 Badaki metronomoa nola erabiltzen den. 

 Badaki metronomoa zertarako erabiltzen den. 

 Ezkerraldea identifikatzen du. 

 Eskuinaldea identifikatzen du. 

 Ezkerra eta eskuina bereizten ditu. 

 Saltoka mugitzen da. 

 Txingoka mugitzen da. 

 Azkar ibiltzen da. 

 Astiro ibiltzen da. 

 Abiadura motak bereizten ditu. 

 Jarrera positiboa izaten du. 
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Tresnak Behaketa 

Kalifikazioa Bai/ez 
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3. UNITATE DIDAKTIKOA 

Nondik 

norakoa 

Unitate honetan, umeak korroa egiten eta korroan mugitzen 

(barrura, kanpora, ezkerrera eta eskuinera) ibiliko dira. 

Oinarrizko 

zehar-

konpetentziak  

 Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 

konpetentzia.  

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.  

 Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.  

 Izaten ikasteko konpetentzia. 

Helburuak Orokorrak: 

 2, 5, 6, 7, 8, 14.  

Zehatzak: 

 Erritmo errazak interpretatzea. 

 Musika mota desberdinen erritmoari jarraitzea. 

 Ezkerraldea identifikatzen du. 

 Eskuinaldea identifikatzen du. 

 Ezkerra eta eskuina bereiztea. 

 Aurrera ibiltzea. 

 Atzera ibiltzea. 

 Abiadura motak bereiztea. 

 Jarrera positiboa izatea. 

 Besteen lana errespetatzea. 

 Nork bere akatsak onartzea. 

Edukiak  soinua 

 isilunea 

 erritmoak 

 instrumentuak 

 aurrera 

 atzera 

 korroa 

 entzumen arretatsua 
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 erlaxazioa 

 espazio-nozioa 

 abiadura 

 eskuina 

 ezkerra 

 harreman egokiak 

 errespetua 

 interesa 

 partaidetza aktiboa 

Jarduerak Sarrera 

Azalpenak 

Egunekoa 1. saioa  Erritmoak egingo ditugu. Erritmo 

bakoitza orri batean aurkeztuko diegu, 

eta umeen aurrean ipiniko dugu haiek 

hobeto ikusteko. Irakasleak galdetuko 

die ea zer ikusten duten, eta haiek 

marakak  eta klabeak  erabilita 

erantzungo dute. 

 Zutik eta eskutik helduta, umeek korro 

bat osatuko dute. 

 

Irakasleak musika martxan jarriko du eta 

hitz-gako batzuk esango ditu. Hitz 

horiek esanahi propioa izango dute, eta 

umeak horien arabera mugituko dira 

musikaren erritmoa ahaztu barik. Hitzak 

honako hauek dira:  

Eup: barrura 

Ey: kanpora 

Hip: ezkerrera 

Hop: eskuinera 

2. saioa  Aurreko saiokoa errepikatuko dugu, 

erritmoak izan ezik. Horiek 
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interpretatzeko, marakak , klabeak 

 eta triangelua  erabiliko ditugu. 

Erlaxazioa: 

 Zutik edo eserita, sudurretik airea hartu, hiru segundoz eutsi 

eta ahotik botako dugu. Bost aldiz errepikatuko dugu. 

Irakasleak ozen zenbatuko du, umeek jakiteko zenbat segundoz 

eutsi behar dioten arnasari. 

 Zutik egonda, gorputza aurrerantz makurtu (belaunak guztiz 

zurrundu gabe), besoak beherantz luzatu eta arnasa hartuko 

dugu. Belaunak zurrundu eta gero, gorputza tentetuko dugu. 

Besoak alboetatik igoko ditugu, zirkulua osatu arte, arnasa bota 

bitartean. Hiru aldiz errepikatuko dugu. Laugarren aldian 

tentetzean, besoak gurutze-forman zabaldu eta enborra 

atzerantz eramango dugu. 

Amaiera 

Ebaluazioa Lorpen-

adierazleak 

 Erritmo errazak interpretatzen ditu. 

 Musika mota desberdinen erritmoari jarraitzen 

dio. 

 Ezkerraldea identifikatzen du. 

 Eskuinaldea identifikatzen du 

 Ezkerra eta eskuina bereizten ditu. 

 Aurrera ibiltzen da. 

 Atzera ibiltzen da. 

 Abiadura motak bereizten ditu. 

 Jarrera positiboa izaten du. 

 Besteen lana errespetatzen du. 

 Bere akatsak onartzen ditu. 

Tresnak Behaketa 

Kalifikazioa Bai/ez 
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4. UNITATE DIDAKTIKOA 

Nondik 

norakoa 

Unitate honetan, instrumentu bakoitzak mugimendu jakin bat 

adieraziko du. Hori dela eta, umeek oso adi egon beharko dute 

jakiteko nola mugitu behar duten (korrika, saltoka, oinak arrastaka 

edo belauniko). 

Oinarrizko 

zehar-

konpetentziak  

 Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 

konpetentzia.  

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.  

 Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.  

 Izaten ikasteko konpetentzia. 

Helburuak Orokorrak: 

 1, 2, 5, 6, 7, 8, 14.  

Zehatzak: 

 Erritmo errazak interpretatzea. 

 Erritmoen arabera mugitzea. 

 Korrika ibiltzea. 

 Oinak arrastaka ibiltzea. 

 Saltoka mugitzea. 

 Belauniko egotea. 

 Belauniko mugitzea. 

 Abiadura motak bereiztea. 

 Instrumentuen tinbrea ezagutzea. 

 Instrumentuen izenak jakitea. 

 Jarrera positiboa izatea. 

 Besteen lana errespetatzea. 

Edukiak  soinua  belauniko 
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 isilunea 

 erritmoak 

 instrumentuak 

 erlaxazioa 

 espazio-nozioa 

 korrika 

 arrastaka 

 saltoka 

 intentsitatea (piano eta 

forte) 

 entzumen arretatsua 

 harreman egokiak 

 errespetua 

 interesa 

 partaidetza aktiboa 

Jarduerak Sarrera 

Azalpenak 

Egunekoa 1. saioa  Erritmoak egingo ditugu. Erritmo 

bakoitza orri batean aurkeztuko diegu, 

eta umeen aurrean ipiniko dugu haiek 

hobeto ikusteko. Irakasleak galdetuko 

die ea zer ikusten duten, eta haiek 

panderoa  erabilita erantzungo dute. 

 Espazioa lau gunetan bananduko dugu. 

Irakasleak lau instrumentu izango ditu, 

eta bakoitzaren arabera, umeak modu 

batean edo bestean mugituko dira eta 

gune konkretu batera abiatuko dira. 

Hau da, irakasleak panderoa  jotzen 

badu, umeak korrika joango dira 

lehenengo gunera; klabeak  jotzen 

baditu, oinak arrastaka joango dira 

bigarren gunera; marakak  jotzen 

baditu, saltoka joango dira hirugarren 

gunera; eta triangelua  jotzen badu, 

belauniko joango dira laugarren gunera. 

Irakasleak ez badu instrumenturik 

jotzen (hau da, isilunea badago), umeak 

ezin izango dira mugitu. Irakasleak 

intentsitate desberdinak erabiliko ditu 

instrumentuak jotzeko, batez ere, piano 
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eta forte (p eta f). 

*Ariketa hau egiteko, gelan lau gune 

bereiziko dira. Lau zinta erabiliko ditugu 

horretarako, bakoitza kolore batekoa. 

 

2. saioa  Erritmoaren ariketa bera izango da. 

 Bigarren ariketan, gelaren banaketa ere 

bera izango da, baina erabiliko dituzten 

gorputz atalak eta instrumentuak ez. 

Irakasleak kaxa txinatarra  jotzen 

badu, umeak korrika joango dira 

lehenengo gunera; kanpaia jotzen 

badu, oinak arrastaka joango dira 

bigarren gunera; kaskabiloak  jotzen 

baditu, saltoka joango dira hirugarren 

gunera; eta krotaloak  jotzen baditu, 

umeak belauniko joango dira laugarren 

gunera. 

Erlaxazioa: 

 Zutik edo eserita, sudurretik airea hartu, hiru segundoz eutsi 

eta ahotik botako dugu. Bost aldiz errepikatuko dugu. 

Irakasleak ozen zenbatuko du, umeek jakiteko zenbat segundoz 

eutsi behar dioten arnasari. 

 Zutik egonda, gorputza aurrerantz makurtu (belaunak guztiz 

zurrundu gabe), besoak beherantz luzatu eta arnasa hartuko 

dugu. Belaunak zurrundu eta gero, gorputza tentetuko dugu. 

Besoak alboetatik igoko ditugu, zirkulua osatu arte, arnasa bota 

bitartean. Hiru aldiz errepikatuko dugu. Laugarren aldian 

tentetzean, besoak gurutze-forman zabaldu eta enborra 

atzerantz eramango dugu. 

Amaiera 

Ebaluazioa Lorpen-

adierazleak 

 Erritmo errazak interpretatzen ditu. 
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 Erritmoen arabera mugitzen da. 

 Korrika ibiltzen da. 

 Oinak arrastaka ibiltzen da. 

 Saltoka mugitzen da. 

 Belauniko egoten da. 

 Belauniko mugitzen da. 

 Abiadura motak bereizten ditu. 

 Instrumentuen tinbrea ezagutzen du. 

 Badakizki instrumentuen izenak. 

 Jarrera positiboa izaten du. 

 Besteen lana errespetatzen du. 

Tresnak Behaketa 

Kalifikazioa Bai/ez 
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5. UNITATE DIDAKTIKOA 

Nondik 

norakoa 

Unitate honetan, lurrean jesarrita, umeak yoga praktikatzen hasiko 

dira. 

Oinarrizko 

zehar-

konpetentziak  

 Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 

konpetentzia.  

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.  

 Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.  

 Izaten ikasteko konpetentzia. 

Helburuak Orokorrak: 

 1, 2, 5, 6, 7, 8, 14. 

Zehatzak: 

 Eskuak eta hankak erabilita erritmo errazak interpretatzea. 

 Erritmoen arabera mugitzea. 

 Gorputza musika-instrumentua dela jakitea. 

 Abiadura motak bereiztea.  

 Norabidea aldatzea. 

 Besoak aurrera eramatea. 

 Besoak atzera eramatea. 

 Oreka garatzea. 

 Yoga zer den ezagutzen hastea. 

 Yoga praktikatzen hastea. 

 Instrumentuen tinbrea ezagutzea. 

 Jarrera positiboa izatea. 

 Besteen lana errespetatzea. 

Edukiak  soinua  oreka 
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 isilunea 

 erritmoak 

 instrumentuak 

 erlaxazioa 

 espazio-nozioa 

 abiadura (astiro/azkar) 

 norabidea (aurrera/atzera) 

 pisua (pisutsua/arina) 

 entzumen arretatsua 

 harreman egokiak 

 errespetua 

 interesa 

 partaidetza aktiboa 

Jarduerak Sarrera 

Azalpenak 

Egunekoa 1. saioa  Erritmoak egingo ditugu. Erritmo 

bakoitza orri batean aurkeztuko diegu, 

eta umeen aurrean ipiniko dugu haiek 

hobeto ikusteko. Irakasleak galdetuko 

die ea zer ikusten duten, eta haiek 

eskuak eta oinak erabilita erantzungo 

dute. 

 Umeak lurrean jesarriko dira ilaran, 

batak bestearen atzean egon behar du; 

hau da, atzekoak aurrekoaren garondoa 

ikusi behar du, eta hankak indioak 

bezala izan behar ditu, edo aurrera 

eramanda. 

             

Irakasleak puxika bat puztuko du. Gero, 

musika martxan jarri ondoren, ilararen 

amaieran dagoen umeari emango dio. 

Ume horrek hartu eta aurrean duen 

umeari pasatuko dio. Horretarako, 

aurreko umeak besoak altxatu behar 

ditu, buru gainetik pasatu, eta atzerantz 

eraman. Momentu horretan, aurrekoak 

hartuko du puxika eta aurrera 

eramango ditu besoak haren aurrean 

dagoen umeari pasatzeko. Ilararen 



29 

 

lehenengo umeak jasotzen duenean, 

altxatu eta korrika joan behar du 

ilararen amaierara jesarri eta berriro 

hasteko jolasarekin.  

        

Azkeneko umea lehenengoa izan eta 

gero, norabidea aldatuko dugu. Beraz, 

puxika aurrerantz joan beharrean, 

atzerantz joango da; hau da, aurrean 

dagoen umeak atzean daukanari 

pasatuko dio. Denbora guztian musika 

jotzen egongo da, eta umeak saiatuko 

dira musikaren erritmoari jarraitzen. 

Hainbat abesti jarriko ditugu abiadura 

motak bereizteko. Irakasleak musika 

eteten duenean, umeak ezin izango dira 

mugitu, dauden moduan geratu 

beharko dira musika berriro martxan 

jarri arte. 

2. saioa  Aurreko saiokoa errepikatuko dugu, 

erritmoak izan ezik. 

 Aurreko saioan bezala egingo dugu, 

baina puxika nahiz hainbat pisutako 

objektuak erabiliko ditugu. Gainera, 

nahi badugu, ilara bat baino gehiago 

egin dezakegu nolabaiteko txapelketak 

egiteko. Saio honetan, irakasleak ozenki 

esango du noiz aldatu behar duten 

abiadura; beraz, umeek adi-adi egon 

beharko dute irakaslearen ahotsa 

entzuteko. 

Erlaxazioa: 

 Zutik edo eserita, sudurretik airea hartu, hiru segundoz eutsi 

eta ahotik botako dugu. Bost aldiz errepikatuko dugu. 

Irakasleak ozen zenbatuko du, umeek jakiteko zenbat segundoz 
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eutsi behar dioten arnasari. 

 Yogako jarrera batzuk landuko ditugu: eguzkiari agurra, oin- 

agurra, arraunean, gerlaria, zubia eta lotan. 

Amaiera 

Ebaluazioa Lorpen-

adierazleak 

 Eskuak erabilita erritmo errazak interpretatzen 

ditu. 

 Hankak erabilita erritmo errazak interpretatzen 

ditu. 

 Erritmoen arabera mugitzen ditu besoak. 

 Badaki gorputza musika-instrumentua dela. 

 Musikaren abiadura azkarra denean, azkar 

mugitzen da. 

 Musikaren abiadura motela denean, motel 

mugitzen da.  

 Norabidea aldatzeko gai izaten da. 

 Aurrera eramaten ditu besoak. 

 Atzera eramaten ditu besoak. 

 Orekari eusten dio. 

 Badaki yoga zer den. 

 Yoga praktikatzen saiatzen da. 

 Instrumentuen tinbrea ezagutzen du. 

 Jarrera positiboa izaten du. 

 Besteen lana errespetatzen du. 

Tresnak Behaketa 

Kalifikazioa Bai/ez 
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6. UNITATE DIDAKTIKOA 

Nondik 

norakoa 

Unitate honetan, orain arte landu dugun guztia berrikusiko dugu. 

Oinarrizko 

zehar-

konpetentziak  

 Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 

konpetentzia.  

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.  

 Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.  

 Izaten ikasteko konpetentzia. 

Helburuak Orokorrak: 

 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14. 

Zehatzak: 

 Erritmo errazak interpretatzea. 

 Erritmoen arabera mugitzea. 

 Espazioan mugitzen jakitea. 

 Metronomoa nola eta zertarako erabiltzen den jakitea. 

 Instrumentuen tinbrea ezagutzea. 

 Instrumentuen izenak jakitea. 

 Intentsitate motak bereiztea. 

 Intentsitatea aldatzeko gai izatea. 

 Abiadura motak bereiztea.  

 Ezkerra eta eskuina bereiztea. 

 Aurrera eta atzera ibiltzea. 

 Saltoka mugitzea. 

 Txingoka mugitzea. 

 Korrika ibiltzea. 

 Oinak arrastaka ibiltzea. 



32 

 

 Belauniko egotea. 

 Belauniko mugitzea. 

 Oreka garatzea. 

 Jarrera positiboa izatea. 

 Nork bere akatsak onartzea. 

 Besteen lana errespetatzea. 

Edukiak  soinua 

 isilunea 

 erritmoak 

 gorputza 

 gorputz-eskema 

 instrumentuak 

 abiadura 

 intentsitatea (p/f) 

 eskuina 

 ezkerra 

 barrura 

 kanpora 

 aurrera 

 atzera 

 saltoka 

 txingoka 

 belauniko 

 korrika  

 arrastaka 

 korroa 

 oreka 

 pisua 

 erlaxazioa 

 entzumen arretatsua 

 harreman egokiak 

 errespetua 

 interesa 

 partaidetza aktiboa  

Jarduerak Sarrera 

Azalpenak 

Egunekoa 1. saioa  Erritmoak egingo ditugu. Banan-banan, 

besteen aurrean jarri eta erritmo bat 

sortuko dute umeek, nahi duten gorputz 

atala edo irakasleak esaten dien 

instrumentua erabilita. Entzun ondoren, 

beste umeek eskuak erabilita 

erantzungo dute.  
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 Irakasleak metronomoa martxan jarriko 

du, eta horren arabera mugituko dira 

umeak. Hasieran, nahi duten moduan 

(saltoka, arrastaka…) mugituko dira. 

Minutu pare bat pasa ondoren, irakaslea 

jarraibideak ematen hasiko da, eta 

horien arabera mugituko dira; esate 

baterako, aurrerantz, atzerantz, korroa 

eginez… Hurrengo jarraibidea eman 

arte, bere horretan jarraitu beharko 

dute. Berriro mugimendu librera 

pasatzeko erabiliko den hitz-gakoa 

“libre” izango da. Jolas hau dinamikoa 

izateko, abiaduraz zein intentsitateaz 

baliatuko da irakaslea. Hau da, 

batzuetan, jarraibideak azkar 

(“barrura!”) emango ditu umeen arreta 

lantzeko; beste batzuetan, astiro 

(“kaaaannnpoooraaa”); besteetan, 

jarraibideak bata bestearen atzetik 

emango ditu (“eskuinera!, ezkerrera!”); 

beste batzuetan, denbora soberan  

izango dute bi jarraibideen artean. Ezin 

dugu ahaztu metronomoa martxan 

egongo dela, eta irakasleak edozein 

momentutan abiadura aldatzeko aukera 

izango duela. Metronomoa amatatuta 

egoteak esan nahi izango du mugitu 

barik egon beharko dutela. 

2. saioa  Erritmoak egingo ditugu. Biribilean 

daudela, umeak banan-banan aterako 

ditu irakasleak. Ume hori besteen 

aurrean jarriko da eta, besteek ikusi 

gabe irakasleak paperean erakutsiko 

dion erritmoa interpretatuko du nahi 

duen gorputz atala erabilita edo 

irakasleak esaten dion instrumentua 

erabilita. Erritmoa entzun ondoren, 

beste umeek eskuak erabilita 
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interpretatuko dute.  

 Aurreko saioan bezala egingo dugu, 

baina honetan, umeen espazioa 

murriztuta egongo da. Libre ibiltzeko, 

musika-gela/gimnasio osoa izango dute, 

baina jarraibideak interpretatzeko, 

lurrean marraztuta egongo den 

biribilaren barruan egon beharko dute. 

Hona hemen irudia: berdez dagoen 

gunea interpretazio librerako izango da, 

eta biribilaren barruan dagoena 

interpretazio bideraturako. 

 

Biribila klarionaz edo zinta itsasgarriz 

egin daiteke. Komenigarria da espazioa 

markatuta izatea umeak heldu baino 

lehen. 

Erlaxazioa: 

 Zutik edo eserita, sudurretik airea hartu, hiru segundoz eutsi 

eta ahotik botako dugu. Bost aldiz errepikatuko dugu. 

Irakasleak ozen zenbatuko du, umeek jakiteko zenbat segundoz 

eutsi behar dioten arnasari.  

 Zutik egonda, gorputza aurrerantz makurtu (belaunak guztiz 

zurrundu gabe), besoak beherantz luzatu eta arnasa hartuko 

dugu. Belaunak zurrundu eta gero, gorputza tentetuko dugu. 

Besoak alboetatik igoko ditugu, zirkulua osatu arte, arnasa bota 

bitartean. Hiru aldiz errepikatuko dugu. Laugarren aldian 

tentetzean, besoak gurutze-forman zabaldu eta enborra 

atzerantz eramango dugu. 

Amaiera 

Ebaluazioa Lorpen-

adierazleak 

 Erritmo errazak interpretatzen ditu. 

 Erritmoen arabera mugitzen da. 
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 Badaki espazioan mugitzen. 

 Badaki metronomoa nola eta zertarako 

erabiltzen den. 

 Instrumentuen tinbrea ezagutzen du. 

 Badakizki instrumentuen izenak. 

 Intentsitate motak bereizten ditu. 

 Piano interpretatzen du. 

 Forte interpretatzen du. 

 Abiadura motak bereizten ditu. 

 Azkar ibiltzen da. 

 Astiro joaten da.  

 Ezkerra eta eskuina bereizten ditu. 

 Ezkerrera joaten da. 

 Eskuinera joaten da. 

 Aurrera joaten da. 

 Atzera joaten da. 

 Saltoka mugitzen da. 

 Txingoka mugitzen da. 

 Korrika ibiltzen da. 

 Oinak arrastaka ibiltzen da. 

 Belauniko egoten da. 

 Belauniko mugitzen da. 

 Oreka 3 segundo mantentzen du. 

 Jarrera positiboa izaten du. 

 Bere akatsak onartzen ditu. 

 Besteen lana errespetatzen du. 

Tresnak Behaketa 

Kalifikazioa Bai/ez 
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7. UNITATE DIDAKTIKOA 

Nondik 

norakoa 

Unitate honetan, gorputz atalak eta gorputz-eskema barneratzeko, 

yogako jarrerak landuko ditugu.  

Oinarrizko 

zehar-

konpetentziak  

 Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 

konpetentzia.  

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.  

 Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.  

 Izaten ikasteko konpetentzia. 

Helburuak Orokorrak: 

 2, 4, 5, 14. 

Zehatzak: 

 Erritmo errazak interpretatzea. 

 Intentsitate motak bereiztea. 

 Intentsitatea aldatzeko gai izatea. 

 Gorputza ezagutzea. 

 Gorputz-eskema garatzea. 

 Erlaxatzen ikastea. 

 Gorputz-adierazpeneko jolasetan parte hartzeko interesa 

sortzea.  

 Nork bere ezaugarriak balioestea eta onartzea. 

 Nork bere aukerak balioestea eta onartzea. 

 Nork bere mugak balioestea eta onartzea. 

 Jarrera positiboa izatea. 

 Besteen lana errespetatzea. 

Edukiak  soinua 

 isilunea 

 intentsitatea (p/f) 

 entzumen arretatsua 
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 erritmoak 

 gorputz atalak 

 gorputz-eskema 

 erlaxazioa 

 harreman egokiak 

 errespetua 

 interesa 

 partaidetza aktiboa 

Jarduerak Sarrera 

Azalpenak 

Egunekoa 1. saioa  Erritmoak egingo ditugu. Erritmo 

bakoitza orri batean aurkeztuko diegu, 

eta umeen aurrean ipiniko dugu haiek 

hobeto ikusteko. Irakasleak galdetuko 

die ea zer ikusten duten, eta haiek 

atzamarrak erabilita erantzungo dute. 

Lehenengo aldian, piano interpretatuko 

dute. Eta bigarrenean, forte umeek 

aldea nabaritzeko. 

 Lurrean etzanda, begiak itxi eta isilik 

egongo dira umeak. Irakasleak, piano-

piano hitz egingo du, eta hasierako 

jarraibideak azalduko dizkie. Erlaxatzeko 

jarraibideak audio batean grabatuta 

izango ditu. Horrela, irakaslearen arreta 

umeengan egongo da. Hau da, umeen 

artean ibiliko da erlaxatzeko zailtasunak 

dituztenei laguntzeko. (Audioaren 

transkripzioa eranskinetan dago).  

     

 Proiektagailuan yogari buruzko bideoa 

ikusiko dugu, eta gero, ikusitako 

jarrerak egingo ditugu.  

2. saioa  Aurreko saiokoa errepikatuko dugu. 
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Erlaxazioa: 

 Zutik edo eserita, sudurretik airea hartu, hiru segundoz eutsi 

eta ahotik botako dugu. Bost aldiz errepikatuko dugu. 

Irakasleak ozen zenbatuko du, umeek jakiteko zenbat segundoz 

eutsi behar dioten arnasari. 

*Nahiz eta zazpigarren unitate osoan erlaxazioa landu, atal 

honetako lehenengo ariketa berdin-berdin egingo dugu, umeen 

errutinak ez aldatzeko. 

Amaiera 

Ebaluazioa Lorpen-

adierazleak 

 Erritmo errazak interpretatzen ditu. 

 Piano interpretatzen du. 

 Forte interpretatzen du. 

 Intentsitatea aldatzeko gai izaten da. 

 Gorputz-irudia bereizten du. 

 Besteen irudia bereizten du. 

 Eskuineko besoa bereizten du. 

 Ezkerreko besoa bereizten du. 

 Eskuineko hanka bereizten du. 

 Ezkerreko hanka bereizten du. 

 Bihotzaren taupadak sentitzen ditu. 

 Masailezurrak bereizten ditu. 

 Kokotsa bereizten du. 

 Erlaxazioa egiteko begiak ixten ditu. 

 Erlaxatzen saiatzen da. 

 Gorputz-adierazpeneko jolasetan parte hartzen 

du. 

 Bere ezaugarriak balioetsi eta onartzen ditu. 

 Bere aukerak balioetsi eta onartzen ditu. 

 Bere mugak balioetsi eta onartzen ditu. 

 Jarrera positiboa izaten du. 
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 Besteen lana errespetatzen du. 

Tresnak Behaketa 

Kalifikazioa Bai/ez 
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8. UNITATE DIDAKTIKOA 

Nondik 

norakoa 

Unitate honetan, goranzko eta beheranzko eskalak landuko ditugu. 

Oinarrizko 

zehar-

konpetentziak  

 Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 

konpetentzia.  

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.  

 Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.  

 Izaten ikasteko konpetentzia. 

Helburuak Orokorrak: 

 1, 2, 4, 6, 14, 16.  

Zehatzak: 

 Erritmoak interpretatzea. 

 Espazioan mugitzen jakitea. 

 Eskalak ezagutzea. 

 Goranzko eskala bereiztea. 

 Beheranzko eskala bereiztea. 

 Intentsitate motak bereiztea. 

 Intentsitatea aldatzeko gai izatea. 

 Abiadura motak bereiztea.  

 Modu desberdinetan ibiltzea. 

 Oreka garatzea. 

 Jarrera positiboa izatea. 

 Nork bere akatsak onartzea. 

 Besteen lana errespetatzea. 

Edukiak  soinua  aurrera 
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 isilunea 

 erritmoak 

 eskalak 

 gorputza 

 gorputz-eskema 

 instrumentuak 

 abiadura 

 intentsitatea (p/f) 

 180°-ko bira 

 atzera  

 saltoka 

 txingoka 

 belauniko 

 korrika  

 arrastaka 

 oreka 

 erlaxazioa 

 

Jarduerak Sarrera 

Azalpenak 

Egunekoa 1. saioa  Erritmoak egingo ditugu. Goranzko 

eskala eginez, irakasleak erritmo bat 

joko du. Umeak errepikatzen saiatuko 

dira, aparteko azalpenik jaso gabe. Eta 

irakaslea adi egongo da jakiteko nork 

egin dituen erritmoa eta eskala berak 

egin dituen moduan. Goranzko 

eskalaren erritmoa bi aldiz egingo dute. 

Gero, beste bi aldiz egingo dute 

beheranzko eskalaren erritmoa; hau da, 

erritmo bera egingo dute, bai 

goranzkoetan, bai beheranzkoetan. 

Erritmoak egin ondoren, irakasleak 

umeei galdetuko die ea zer sentitu 

duten, ea zer egin duten desberdin, ea 

zerbait desberdin nabaritu duten... 

Erantzunak entzun ondoren, eskala zer 

den azalduko die. Erritmoak 

interpretatzeko karilloiak  erabiliko 

dituzte.  

 Zutik egonda, bata bestearen atzean 

jarri, eta bi edo hiru ilara egingo dituzte 
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umeek, beren artean tartetxoa utziz.  

                        

Kokatuta egon ondoren, irakasleak do 

maiorrean goranzko eskala joko du 

(beltzak eginez) eta umeak aurrerantz 

mugituko dira besoak gorantz dituztela. 

Gero, isilik egongo dira egin dutena 

barneratzeko eta berriro ilara ondo 

egiteko. Isilik dauden bitartean, ezin 

izango dira mugitu. Hori egin ondoren, 

prozesu bera egingo dute, baina 

irakasleak do maiorrean beheranzko 

eskala joko du, eta umeak atzera joango 

dira besoak beherantz dituztela. 

Aurrekoa bi edo hiru aldiz egin ondoren, 

ziur asko umeak konturatuko dira denek 

batera eman behar dituztela pausuak 

elkar ez oztopatzeko; horregatik, 

entzungo duten nota bakoitzeko pausu 

bat baino ezin izango dutela eman 

azalduko die irakasleak. Aurrekoa ondo 

egiten dutenean, 180°-ko bira egiteko 

esango die irakasleak eta ariketa bera 

egingo dute. Ariketak erraz egiten 

badituzte, irakasleak zaildu egingo ditu: 

pausu handiagoak edo txikiagoak 

emanez, abiadura azkarragoa edo 

motelagoa erabiliz, intentsitatea aldatuz 

(f versus p), norabidea aldatzeko birak 

behin eta berriro eginez… 

2. saioa  Aurreko saiokoa errepikatuko dugu. 

 Lehenengo, aurreko saioa gogoratuko 

dugu eta, errepikatu ostean, pixka bat 

zailduko dugu: beltzak egin beharrean, 

kortxeak egingo ditugu; hanka bat 

bestearen aurrean jarri beharrean, 

saltoka, txingoka, belauniko, arrastaka... 
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ibiliko dira; etab. 

Erlaxazioa: 

 Zutik edo eserita, sudurretik airea hartu, hiru segundoz eutsi 

eta ahotik botako dugu. Bost aldiz errepikatuko dugu. 

Irakasleak ozen zenbatuko du, umeek jakiteko zenbat segundoz 

eutsi behar dioten arnasari. 

 Yogako jarduerak. 

Amaiera 

Ebaluazioa Lorpen-

adierazleak 

 Erritmoak interpretatzen ditu. 

 Badaki espazioan mugitzen. 

 Badaki eskala zer den. 

 Goranzko eskala bereizten du. 

 Beheranzko eskala bereizten du. 

 Intentsitate motak bereizten ditu. 

 Piano ibiltzen da. 

 Forte ibiltzen da. 

 Intentsitatea aldatzeko gai da. 

 Abiadura motak bereizten ditu. 

 Azkar ibiltzen da. 

 Astiro ibiltzen da.  

 Aurrera eta atzera ibiltzen da. 

 Aurrera joaten da. 

 Atzera joaten da. 

 Saltoka mugitzen da. 

 Txingoka mugitzen da. 

 Oinak arrastaka ibiltzen da. 

 Belauniko egoten da. 

 Belauniko mugitzen da. 

 Oreka 3 segundo mantentzen du. 
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 Jarrera positiboa izaten du. 

 Bere akatsak onartzen ditu. 

 Besteen lana errespetatzen du. 

Tresnak Behaketa 

Kalifikazioa Bai/ez 
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9. UNITATE DIDAKTIKOA 

Nondik 

norakoa 

Unitate honetan, gorputz atalak eta gorputz-eskema barneratzeko, 

erritmoaz eta soinuaren ezaugarriez baliatuko gara. 

Oinarrizko 

zehar-

konpetentziak  

 Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 

konpetentzia.  

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.  

 Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.  

 Izaten ikasteko konpetentzia. 

Helburuak Orokorrak: 

 1, 2, 4, 5, 16. 

Zehatzak: 

 Erritmoak interpretatzea. 

 Espazioan mugitzen jakitea. 

 Goranzko eskala bereiztea. 

 Beheranzko eskala bereiztea. 

 Musika etenda dagoenean, ez mugitzea. 

 Xaflazko instrumentuak bereiztea. 

 Gorputz-eskema garatzea. 

 Gorputz-adierazpeneko jolasetan parte hartzeko interesa 

izatea. 

 Intentsitate motak bereiztea.  

 Modu desberdinetan mugitzea. 

 Oreka garatzea. 

 Jarrera positiboa izatea. 

 Nork bere akatsak onartzea. 

 Besteen lana errespetatzea. 
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Edukiak  soinua 

 isilunea 

 erritmoak 

 eskalak 

 gorputz-eskema 

 instrumentuak 

 musika klasikoa 

 blues musika 

 intentsitatea (p/f) 

 abiadura 

 musika-estiloak 

 erlaxazioa 

 arreta 

 itzulikatzea 

Jarduerak Sarrera 

Azalpenak 

Egunekoa 1. saioa  Erritmoak egingo ditugu. Irakasleak 

erritmo bat joko du eta umeek, taldeka, 

asmatu egin beharko dute zein den, zer 

eskala (goranzkoa/beheranzkoa) den eta 

zer intentsitate (p/f) erabili duen. 

Prozesu hori, 4 aldiz egingo dugu. 

Erritmoak interpretatzeko, xaflazko 

instrumentuak (karilloia  eta 

xilofonoa ) erabiliko dituzte. 

 Zutik egonda, irakasleak umeei puxika 

bana emango die, puzteko eta lotzeko. 

Ondoren, irakasleak musika jarriko du 

(klasikoa, aukeran), eta esango die 

puxika gorputzeko zer atalekin mugitu 

behar duten. Esate baterako: “eskua!”. 

Orduan, eskua erabiliko dute puxika 

airean izateko. Musika martxan ez 

dagoenean, umeak estatua bihurtuko 

dira eta ezin izango dira mugitu. 

Ondorioz, puxikak lurrera eroriko dira. 

Erraz egiten badute, hurrengoetan 

soinuaren ezaugarri hauek zaildu 

ditzakegu: intentsitatea (p/f jo dezakete 

puxika), abiadura (azkar/astiro alda 

dezakegu gorputzaren atala), luzera 
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(mugimenduak luzeak izan daitezke, 

biribilak bezala; edo laburrak, kortxeak 

bezala)…  

                                                            

2. saioa  Aurreko saiokoa errepikatuko dugu, 

baina txirula  erabiliko dugu. 

 Aurreko saiokoa errepikatuko dugu, 

baina blues musika jarrita. 

Erlaxazioa: 

 Zutik edo eserita, sudurretik airea hartu, hiru segundoz eutsi 

eta ahotik botako dugu. Bost aldiz errepikatuko dugu. 

Irakasleak ozen zenbatuko du, umeek jakiteko zenbat segundoz 

eutsi behar dioten arnasari. 

 Yogako jarduerak. 

Amaiera 

Ebaluazioa Lorpen-

adierazleak 

 Erritmoak interpretatzen ditu. 

 Badaki espazioan mugitzen. 

 Goranzko eskala bereizten du. 

 Goranzko eskala interpretatzen du. 

 Beheranzko eskala interpretatzen du. 

 Beheranzko eskala interpretatzen du. 

 Musika etenda dagoenean, ez da mugitzen. 

 Xaflazko instrumentuak bereizten ditu. 

 Gorputz atalak bereizten ditu. 

 Gorputz-adierazpeneko jolasetan parte hartzen 

du. 

 Piano interpretatzen du. 

 Forte interpretatzen du.  
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 Modu desberdinetan mugitzen da. 

 Oreka mantentzen du. 

 Jarrera positiboa izaten du. 

 Bere akatsak onartzen ditu. 

 Besteen lana errespetatzen du. 

Tresnak Behaketa 

Kalifikazioa Bai/ez 
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10. UNITATE DIDAKTIKOA 

Nondik 

norakoa 

Unitate honetan, umeek motrizitate larria eta arreta landuko 

dituzte. Jakiteko nola mugitu behar duten (korrika, saltoka, oinak 

arrastaka, belauniko eta abar), adi-adi entzun beharko dituzte 

irakasleak emango dituen jarraibideak. 

Oinarrizko 

zehar-

konpetentziak  

 Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 

konpetentzia.  

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.  

 Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.  

 Izaten ikasteko konpetentzia. 

Helburuak Orokorrak: 

 2, 4, 5, 6, 16. 

Zehatzak: 

 Erritmoak interpretatzea. 

 Espazioan mugitzen jakitea. 

 Metronomoa nola eta zertarako erabiltzen den jakitea. 

 Instrumentuen izenak jakitea. 

 Intentsitate motak bereiztea. 

 Intentsitatea aldatzeko gai izatea. 

 Abiadura motak bereiztea.  

 Ezkerra eta eskuina bereiztea. 

 Aurrera eta atzera ibiltzea. 

 Saltoka mugitzea. 

 Txingoka mugitzea. 

 Belauniko egotea. 

 Belauniko mugitzea. 
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 Oreka garatzea. 

 Nork bere burua lasaitzea. 

 Jarrera positiboa izatea. 

 Nork bere akatsak onartzea. 

 Besteen lana errespetatzea. 

Edukiak  soinua 

 isilunea 

 erritmoak 

 eskalak 

 gorputza 

 gorputz-eskema 

 instrumentuak 

 abiadura 

 intentsitatea (p/f) 

 aurrera 

 atzera  

 saltoka 

 txingoka 

 belauniko 

 oreka 

 erlaxazioa 

Jarduerak Sarrera 

Azalpenak 

Egunekoa 1. saioa  Erritmoak egingo ditugu. Erritmo 

bakoitza orri batean aurkeztuko diegu, 

eta umeen aurrean ipiniko dugu haiek 

hobeto ikusteko. Irakasleak galdetuko 

die ea zer ikusten duten. Erantzuteko, 

intonazio zehaztugabeko perkusio-

instrumentu bat hartuko dute ikasleek, 

haiek nahi dutena, eta instrumentuaren 

izena esan beharko dute. 

 Lurrean, irakasleak tamaina handiko 

uztaiak jarriko ditu, ilaran. Umeak ere 

ilaran jarriko dira lehenengo uztaiaren 

aurrean. Irakasleak musika martxan 

jartzen duenean edo erritmo bat 

markatzen duenean (bai instrumentu 

bat, bai metronomoa erabilita), umeak 

uztaien gainetik pasatzen hasiko dira. 
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Ume guztiek uztaien ilara alde batetik 

bestera pasatuko dute. Pasatzen diren 

bakoitzean, modu batean pasatuko dira. 

Irakasleak zehaztuko du nola: saltoka, 

txingoka, atzerantz, aurrerantz, igelak 

bezala… 

 

    

Amaitu eta gero, umeei galdera hauek 

egingo dizkie irakasleak: “zer 

instrumentu erabili dut?”, “zertarako 

balio du metronomoak?” eta “zer 

intentsitate erabili dut?”. 

2. saioa  Aurreko saiokoa errepikatuko dugu. 

 Aurreko saiokoa errepikatuko dugu, 

baina uztaien artean tartetxo bat utziko 

dugu, pixka bat zailago egiteko.  

 

            

Erlaxazioa: 

 Zutik edo eserita, sudurretik airea hartu, hiru segundoz eutsi 

eta ahotik botako dugu. Bost aldiz errepikatuko dugu. 

Irakasleak ozen zenbatuko du, umeek jakiteko zenbat segundoz 

eutsi behar dioten arnasari. 

 Yogako jarduerak. 

Amaiera 

Ebaluazioa Lorpen-

adierazleak 

 Erritmoak interpretatzen ditu. 

 Badaki espazioan mugitzen. 

 Badaki metronomoa nola eta zertarako 

erabiltzen den. 
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 Badakizki instrumentuen izenak. 

 Intentsitate motak bereizten ditu. 

 Piano interpretatzen du. 

 Forte interpretatzen du. 

 Intentsitatea aldatzeko gai da. 

 Azkar interpretatzen du. 

 Astiro interpretatzen du.  

 Abiadura motak bereizten ditu. 

 Ezkerra eta eskuina bereizten ditu. 

 Ezkerreko hankarekin mugitzen da. 

 Eskuineko hankarekin mugitzen da. 

 Aurrera joaten da. 

 Atzera joaten da. 

 Saltoka mugitzen da. 

 Txingoka mugitzen da. 

 Belauniko egoten da. 

 Belauniko mugitzen da. 

 Oreka mantentzen du. 

 Bere burua lasaitzen du. 

 Jarrera positiboa izaten du. 

 Bere akatsak onartzen ditu. 

 Besteen lana errespetatzen du. 

Tresnak Behaketa 

Kalifikazioa Bai/ez 
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11. UNITATE DIDAKTIKOA 

Nondik 

norakoa 

Unitate honetan, umeek motrizitate larria eta arreta landuko 

dituzte. Jakiteko nola mugitu behar duten (korrika, saltoka, oinak 

arrastaka, belauniko eta abar), adi-adi entzun beharko dituzte 

irakasleak emango dituen jarraibideak. 

Oinarrizko 

zehar-

konpetentziak  

 Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 

konpetentzia.  

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.  

 Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.  

 Izaten ikasteko konpetentzia. 

Helburuak Orokorrak: 

 1, 2, 4, 5, 16. 

Zehatzak: 

 Erritmoak interpretatzea. 

 Metronomoa nola eta zertarako erabiltzen den jakitea. 

 Instrumentuen izenak jakitea. 

 Intentsitate motak bereiztea. 

 Intentsitatea aldatzeko gai izatea. 

 Abiadura motak bereiztea.  

 Ezkerra eta eskuina bereiztea. 

 Aurrera eta atzera ibiltzea. 

 Saltoka mugitzea. 

 Txingoka mugitzea. 

 Kokoriko egotea. 

 Kokoriko mugitzea. 

 Oreka garatzea. 
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 Nork bere burua lasaitzea. 

 Jarrera positiboa izatea. 

 Nork bere akatsak onartzea. 

 Besteen lana errespetatzea. 

Edukiak  soinua 

 isilunea 

 erritmoak 

 eskalak 

 gorputza 

 gorputz-eskema 

 instrumentuak 

 abiadura 

 intentsitatea (p/f) 

 aurrera 

 atzera 

 saltoka 

 txingoka 

 kokoriko 

 oreka 

 erlaxazioa 

Jarduerak Sarrera 

Azalpenak 

Egunekoa 1. saioa  Erritmoak egingo ditugu. Irakasleak bi 

erritmo egingo ditu; erritmo bakoitzaren 

ostean umeei galdetuko die ea zer 

entzun duten, eta haiek hankak erabilita 

erantzungo dute. Gero, laguntzaile bat 

korrotik irtengo da, beste umeen 

aurrean jarriko da, eta erritmo bat 

sortuko du; entzun ondoren, beste 

umeek errepikatuko dute laguntzaileak 

esaten duen gorputz atala erabilita. 

Azkenik, beste laguntzaileek banan-

banan gauza bera egingo dute. 

 Lurrean, zinta itsasgarriz, irakasleak 

marra bat egingo du, eta umeek marrari 

jarraituko diote irakasleak erritmo bat 

jotzen duen bitartean. Erritmoa 

markatzeko, panderoa , triangelua 

 eta kaxa txinatarra  erabiliko 
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ditu. Lehenengo hiru aldietan, marra 

nahi duten moduan pasatuko dute: 

saltoka, txingoka, arrastaka, azkar, astiro 

eta abar. Baina gero, irakasleak 

jarraibideak zein diren zehaztuko du. 

Gainera, saio honetan, oin-puntetan eta 

orpoen gainean ibiliko dira umeak.  

                      

 Musika martxan dagoen bitartean, 

lurrean itzulikatuko dira; eta isilunea 

dagoenean, mugitu barik geratuko dira. 

2. saioa  Aurreko saiokoa errepikatuko dugu. 

 Aurreko saiokoa errepikatuko dugu, 

baina marra zuzena izan beharrean, 

marra ez-zuzena izango da. Adibidez:  

 

 

 Aurreko saiokoa errepikatuko dugu. 

Erlaxazioa: 

 Zutik edo eserita, sudurretik airea hartu, hiru segundoz eutsi 

eta ahotik botako dugu. Bost aldiz errepikatuko dugu. 

Irakasleak ozen zenbatuko du, umeek jakiteko zenbat segundoz 

eutsi behar dioten arnasari. 

 Yogako jarduerak. 

Amaiera 

Ebaluazioa Lorpen-

adierazleak 

 Erritmoak interpretatzen ditu. 

 Badaki metronomoa nola eta zertarako 

erabiltzen den. 

 Badakizki instrumentuen izenak. 

 Intentsitate motak bereizten ditu. 

 Piano interpretatzen du. 
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 Forte interpretatzen du. 

 Intentsitatea aldatzeko gai da. 

 Azkar interpretatzen du. 

 Astiro interpretatzen du. 

 Abiadura motak bereizten ditu. 

 Ezkerra eta eskuina bereizten ditu. 

 Ezkerreko hankarekin mugitzen da. 

 Eskuineko hankarekin mugitzen da. 

 Aurrera joaten da. 

 Atzera joaten da. 

 Saltoka mugitzen da. 

 Txingoka mugitzen da. 

 Kokoriko egoten da. 

 Kokoriko mugitzen da. 

 Oreka mantentzen du. 

 Bere burua lasaitzen du. 

 Jarrera positiboa izaten du. 

 Bere akatsak onartzen ditu. 

 Besteen lana errespetatzen du. 

Tresnak Behaketa 

Kalifikazioa Bai/ez 
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12. UNITATE DIDAKTIKOA 

Nondik 

norakoa 

Unitate honetan, orain arte landu dugun guztia berrikusiko dugu.  

Oinarrizko 

zehar-

konpetentziak  

 Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 

konpetentzia.  

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.  

 Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.  

 Izaten ikasteko konpetentzia. 

Helburuak Orokorrak: 

 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16.  

Zehatzak: 

 Erritmoak interpretatzea. 

 Espazioan mugitzen jakitea. 

 Metronomoa nola eta zertarako erabiltzen den jakitea. 

 Eskalak ezagutzea. 

 Goranzko eskala bereiztea. 

 Beheranzko eskala bereiztea. 

 Intentsitate motak bereiztea. 

 Intentsitatea aldatzeko gai izatea. 

 Instrumentuen izenak jakitea. 

 Abiadura motak bereiztea. 

 Ezkerra eta eskuina bereiztea. 

 Aurrera eta atzera ibiltzea. 

 Saltoka mugitzea. 

 Txingoka mugitzea. 

 Belauniko egotea. 
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 Belauniko mugitzea. 

 Kokoriko egotea. 

 Kokoriko mugitzea. 

 Oreka garatzea. 

 Gorputza ezagutzea. 

 Gorputz-eskema garatzea. 

 Gorputz-adierazpeneko jolasetan parte hartzeko interesa 

izatea.  

 Nork bere burua lasaitzea. 

 Nork bere ezaugarriak balioestea eta onartzea. 

 Nork bere aukerak balioestea eta onartzea. 

 Nork bere mugak balioestea eta onartzea. 

 Jarrera positiboa izatea. 

 Nork bere akatsak onartzea. 

 Besteen lana errespetatzea. 

Edukiak  soinua 

 isilunea 

 erritmoak 

 eskalak 

 gorputza 

 gorputz-eskema 

 instrumentuak 

 abiadura 

 intentsitatea (p/f) 

 aurrera 

 atzera  

 saltoka 

 txingoka 

 belauniko 

 kokoriko 

 oreka 

 erlaxazioa 

Jarduerak Sarrera 

Azalpenak 

Egunekoa 1. saioa  Erritmoak egingo ditugu. Umeak 

biribilean egongo dira, eta irakasleak 

bakoitzari erritmo bat erakutsiko dio 
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haiek banan-banan jotzeko. 

Interpretatzeko, honako nolakotasun 

hauek hartuko dituzte kontuan: 

intentsitatea, abiadura, tinbrea, luzera 

eta eskala mota.  Umeek aukeratuko 

dute zer instrumentu erabilita 

interpretatuko duten erritmoa, eta 

horren izena esango dute. 

 Irakasleak bi biribil egingo ditu lurrean 

(komenigarria da umeak heldu baino 

lehenago eginda izatea). Hasieran, ume 

guztiak biribilean egongo dira. Irakaslea 

instrumentu bat jotzen eta jarraibideak 

ematen hasiko da: “barrura”, “kanpora”, 

“aurrera”, “atzera”, “saltoka”, “txingoka”, 

“kokoriko”, “itzulikatu…”. Jarraibideak 

bost segundoan behin aldatuko ditu, eta 

aldatu arte, umeek esandakoa egiten 

jarraitu beharko dute. Irakasleak 

abiadura eta intentsitatea aldatuko ditu 

umeen arreta bereganatzeko. 

 Umeak bi taldetan bananduko dira. 

Talde bateko umeak elkarren ondoan 

jarriko dira ilaran, baina bikote 

bakoitzaren artean uztai bat izango 

dute, eta bien artean eutsiko diote 

uztaiari. Uztaia bertikalean izan behar 

dute, lurra ukituz. Beste taldekoak 

belauniko jarriko dira eta uztaien 

barrutik pasatuko dira, uztaia ukitu 

barik. Sigi-sagan pasatuko dira ilaran 

dauden kideen artetik. Bi aldiz egin 

ondoren, talde batekoak eta bestekoak 

txandakatuko dira.  
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2. saioa  Aurreko saiokoa errepikatuko dugu. 

 Irakasleak uztaiak lurrean jarriko ditu, 

ilara batean eta pixka bat gainjarrita. 

Uztaien arteko lekuak nahikoa izan 

behar du umeek hor oinak sartu ahal 

izateko.  

         

Umeek saltoka, txingoka, aurrerantz, 

atzerantz, azkar, astiro… salto egingo 

dute uztaiek, binaka hartuta, osatutako 

tartean, baina uztaiak ukitu barik. Hori 

ondo egin ondoren, irakasleak erabakiko 

du zein gunetan sartuko dituzten oinak 

(uztaien barruan ala kanpoan, uztaiak 

gainjarrita dauden gunean ala ez...), eta 

zein erritmori jarraituko dioten (berak 

joko duena edo musikak izango duena). 

 Aurreko saiokoa errepikatuko dugu. 

Erlaxazioa: 

 Zutik edo eserita, sudurretik airea hartu, hiru segundoz eutsi 

eta ahotik botako dugu. Bost aldiz errepikatuko dugu. 

Irakasleak ozen zenbatuko du, umeek jakiteko zenbat segundoz 

eutsi behar dioten arnasari. 

 Yogako jarduerak. 

Amaiera 

Ebaluazioa Lorpen-

adierazleak 

 Erritmoak interpretatzen ditu. 

 Badaki espazioan mugitzen. 

 Badaki metronomoa nola eta zertarako erabiltzen 

den. 

 Eskalak ezagutzen ditu. 

 Goranzko eskala bereizten du. 

 Beheranzko eskala bereizten du. 
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 Intentsitate motak bereizten ditu. 

 Intentsitatea aldatzeko gai da. 

 Badakizki instrumentuen izenak. 

 Abiadura motak bereizten ditu. 

 Ezkerra bereizten du. 

 Eskuina bereizten du. 

 Aurrera joaten da. 

 Atzera joaten da. 

 Saltoka mugitzen da. 

 Txingoka mugitzen da. 

 Belauniko egoten da. 

 Belauniko mugitzen da. 

 Kokoriko egoten da. 

 Kokoriko mugitzen da. 

 Oreka garatzen du. 

 Gorputza ezagutzen du. 

 Gorputz-eskema garatzen du. 

 Gorputz-adierazpeneko jolasetan parte hartzen 

du.  

 Bere burua lasaitzen du. 

 Bere ezaugarriak balioesten ditu. 

 Bere ezaugarriak onartzen ditu. 

 Bere aukerak balioesten ditu. 

 Bere aukerak onartzen ditu. 

 Bere mugak balioesten ditu. 

 Bere mugak onartzen ditu. 

 Jarrera positiboa izaten du. 

 Bere akatsak onartzen ditu. 

 Besteen lana errespetatzen du. 
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Tresnak Behaketa 

Kalifikazioa Bai/ez 
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13. UNITATE DIDAKTIKOA 

Nondik 

norakoa 

Unitate honetan, entzumen arretatsua eta yogako beste jarduera 

batzuk landuko dituzte. 

Oinarrizko 

zehar-

konpetentziak  

 Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 

konpetentzia.  

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.  

 Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.  

 Izaten ikasteko konpetentzia. 

Helburuak Orokorrak: 

 1, 2, 4, 5, 14.  

Zehatzak: 

 Erritmoak interpretatzea. 

 Espazioan mugitzen jakitea. 

 Goranzko eskala bereiztea. 

 Beheranzko eskala bereiztea. 

 Abiadura motak bereiztea. 

 Abiadura aldatzeko gai izatea. 

 Oreka garatzea. 

 Gorputz-eskema garatzea. 

 Gorputz-adierazpeneko jolasetan parte hartzeko interesa izatea.  

 Nork bere burua lasaitzea. 

 Jarrera positiboa izatea. 

 Nork bere akatsak onartzea. 

 Besteen lana errespetatzea. 

Edukiak  soinua 

 isilunea 

 abiadura 

 espazioa 
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 erritmoak 

 eskalak 

 gorputz-eskema 

 dantza 

 oreka 

 erlaxazioa 

Jarduerak Sarrera 

Azalpenak 

Egunekoa 1. saioa  Erritmoak egingo ditugu. Irakasleak bi 

erritmo egingo ditu; erritmo bakoitzaren 

ostean umeei galdetuko die ea zer 

entzun duten, eta haiek txaloka 

erantzungo dute. Gero, laguntzaile bat 

korrotik irtengo da, beste umeen 

aurrean jarriko da, eta erritmo bat 

sortuko du; entzun ondoren, beste 

umeek errepikatuko dute laguntzaileak 

esaten duen gorputz atala erabilita. 

Ondoren, beste laguntzaileek banan-

banan gauza bera egingo dute. 

 Aulkien jolasa. Umeek aulki bana 

hartuko dute korro bat osatzeko. 

Aulkien alboan geratuko dira zutik eta 

ukitu barik. Irakasleak musika martxan 

jarriko du; eta, musika dagoen 

bitartean, umeek korroko aulkien 

inguruan mugitu beharko dute, aulkiak 

ukitu gabe. Irakasleak musika eteten 

duenen, umeek aulki banatan jesarri 

beharko dute. Hasieran, ikasteko nola 

jolasten den, umeak beste aulki egongo 

dira. Gero, aulkiak umeak baino bat 

gutxiago izango dira. Irakasleak musika 

eteten duenean, aulkirik gabe geratzen 

dena jolasetik kanpo geratuko da. 

Horrela izango da, ume bakarra geratu 

arte.  



65 

 

               

 Irakasleak musika martxan jarriko du, 

eta umeek nahi duten moduan egingo 

dute dantza. Baina irakasleak musika 

eteten duenean, estatua bihurtuko dira. 

Ondo egin ondoren, irakasleak esaten 

duen moduan mugituko dira. 

Horretarako, adi-adi egon beharko dute 

jarraibideak entzuteko: “itzulikatu”, 

“hanka mugitu”, “burua mugitu”, 

“ezkerreko eskua mugitu”… 

2. saioa  Aurreko saiokoa errepikatuko dugu. 

 Aurreko saiokoa errepikatuko dugu. 

 Umeak biribilean jesarrita egongo dira, 

eta irakaslea erdian zutik. Irakasleak 

eskala bat joko du, eta umeek asmatu 

beharko dute zein den: gorazkoa bada, 

altxatuko dira; beheranzkoa bada, burua 

beherantz makurtuko dute. 

Erlaxazioa: 

 Zutik edo eserita, sudurretik airea hartu, hiru segundoz eutsi 

eta ahotik botako dugu. Bost aldiz errepikatuko dugu. 

Irakasleak ozen zenbatuko du, umeek jakiteko zenbat segundoz 

eutsi behar dioten arnasari. 

 Yogako jarduerak. 

Amaiera 

Ebaluazioa Lorpen-

adierazleak 

 Erritmoak interpretatzen ditu. 

 Badaki espazioan mugitzen. 

 Goranzko eskala bereizten du. 

 Beheranzko eskala bereizten du. 

 Abiadura motak bereizten ditu. 
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 Abiadura aldatzeko gai da. 

 Oreka garatzen du. 

 Gorputz-eskema garatzen du. 

 Gorputz-adierazpeneko jolasetan parte hartzen 

du.  

 Bere burua lasaitzen du. 

 Jarrera positiboa izaten du. 

 Bere akatsak onartzen ditu.  

 Besteen lana errespetatzen du. 

Tresnak Behaketa 

Kalifikazioa Bai/ez 
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14. UNITATE DIDAKTIKOA 

Nondik 

norakoa 

Unitate honetan, hauexek landuko ditugu: gorputz atalak, beheko 

planoa eta besteenganako konfiantza. Horretarako, erritmoaz eta 

soinuaren ezaugarriez baliatuko gara. 

Oinarrizko 

zehar-

konpetentziak  

 Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 

konpetentzia.  

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.  

 Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.  

 Izaten ikasteko konpetentzia. 

Helburuak Orokorrak: 

 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14. 

Zehatzak: 

 Erritmoak interpretatzea. 

 Erritmoen arabera mugitzea. 

 Espazioan mugitzen jakitea. 

 Modu desberdinetan mugitzea.  

 Musika mota desberdinen erritmoari jarraitzea. 

 Intentsitate motak bereiztea. 

 Intentsitatea aldatzeko gai izatea.  

 Instrumentuen tinbrea ezagutzea. 

 Instrumentuen izenak jakitea. 

 Oreka garatzea. 

 Yoga praktikatzea. 

 Gorputza musika-instrumentua dela jakitea. 

 Gorputz-eskema garatzea. 

 Gorputz-adierazpeneko jolasetan parte hartzeko interesa izatea.  
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 Nork bere burua lasaitzea. 

 Jarrera positiboa izatea.  

 Besteen lana errespetatzea. 

 Nork bere ezaugarriak balioestea eta onartzea. 

 Nork bere aukerak balioestea eta onartzea. 

 Nork bere mugak balioestea eta onartzea. 

Edukiak  soinua 

 isilunea 

 erritmoak 

 gorputza 

 gorputz-eskema 

 instrumentuak 

 abiadura 

 intentsitatea (p/f) 

 aurrera 

 oreka 

 entzumen arretatsua 

 arreta 

 erlaxazioa 

Jarduerak Sarrera 

Azalpenak 

Egunekoa 1. saioa  Erritmoak egingo ditugu. Irakasleak bi 

erritmo egingo ditu; erritmo bakoitzaren 

ostean umeei galdetuko die ea zer 

entzun duten, eta haiek klabeak  

erabilita erantzungo dute. Gero, 

laguntzaile bat korrotik irtengo da, beste 

umeen aurrean jarriko da, eta erritmo 

bat sortuko du; entzun ondoren, beste 

umeek errepikatuko dute laguntzaileak 

esaten duen gorputz atala erabilita. 

Ondoren, beste laguntzaileek banan-

banan gauza bera egingo dute. 

 Eskorgaren jolasa. Irakasleak zinta 

itsasgarriz bi marra horizontal jarriko 

ditu lurrean. Horien artean, gutxienez, 

bi metroko distantzia utziko du. Umeak 

marra horietako baten atzean jarriko 
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dira, binaka. Bata, zutik egongo da; 

besteak, eskuak lurrean ipiniko ditu. 

Bikotekideak hanketatik helduko dio, 

eskorga izango balitz bezala. Irakasleak 

marakak  erabilita erritmoa 

markatzen duenean, mugitzen hasiko 

dira beste marrara ailegatzeko. Buelta 

emateko eta berriro ere hasierako 

marrara ailegatzeko, bikotekideek rolak 

aldatuko dituzte. 

              

 Irakasleak zinta itsasgarriz bi marra 

horizontal jarriko ditu lurrean. Horien 

artean, gutxienez, bi metroko distantzia 

utziko du. Taldearen erdia lehenengo 

marraren atzean jarriko da; eta beste 

erdia, bigarrenaren atzean. Lehenengo 

marran daudenek objektu bat izango 

dute buruan, eta bigarren marraraino 

eraman beharko dute. Eta han 

bikotekideak objektua hartu eta berriro 

lehenengo marrara eramango du. 

Objektua ezin da erori, eta eroriz gero, 

berriro hasi beharko dute. 

                                              

 

2. saioa  Aurreko saiokoa errepikatuko dugu. 

 Aurreko saiokoa errepikatuko dugu 

pixkatxo bat zailago. Lehenengo aldian, 

berdin-berdin egingo dute. Baina 

hurrengoetan, umeek buelta osoa eman 

beharko dute rolak aldatu baino lehen; 

hau da, hasierako marratik irten, 

bigarrenera heldu, eta hasierako 
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marrara bueltatu beharko dute. 

Gainera, irakasleak marakak  

erabilita markatuko duen erritmoari 

jarraitzen saiatuko dira. 

              

 Aurreko saiokoa errepikatuko dugu, 

pixkatxo bat zailago. Lehenengo aldian, 

berdin-berdin egingo dute. Baina 

hurrengoetan, ume guztiak batera 

mugituko dira. Hau da, ezin izango du 

bakoitzak bere erritmoa izan; pertsona 

bakarra izango balira bezala mugitu 

beharko dute. Horretarako, eskutik 

helduta mugituko dira eta irakasleak 

danborra  erabilita markatuko duen 

erritmoari jarraituko diote. 

 

Erlaxazioa: 

 Zutik edo eserita, sudurretik airea hartu, hiru segundoz eutsi 

eta ahotik botako dugu. Bost aldiz errepikatuko dugu. 

Irakasleak ozen zenbatuko du, umeek jakiteko zenbat segundoz 

eutsi behar dioten arnasari. 

 Yogako jarduerak. 

Amaiera 

Ebaluazioa Lorpen-

adierazleak 

 Erritmoak interpretatzen ditu. 

 Erritmoen arabera mugitzen da. 

 Badaki espazioan mugitzen. 

 Modu desberdinetan mugitzen da. 

 Musika mota desberdinen erritmoari jarraitzen 

dio. 
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 Intentsitate motak bereizten ditu. 

 Intentsitatea aldatzeko gai da.  

 Instrumentuen tinbrea ezagutzen du. 

 Badakizki instrumentuen izenak. 

 Oreka garatzen du. 

 Yoga praktikatzen du. 

 Badaki gorputza musika-instrumentua dela. 

 Gorputz-eskema garatzen du. 

 Gorputz-adierazpeneko jolasetan parte hartzeko 

interesa izaten du.  

 Bere burua lasaitzen du. 

 Jarrera positiboa izaten du.  

 Besteen lana errespetatzen du.  

 Bere ezaugarriak balioesten ditu. 

 Bere ezaugarriak onartzen ditu. 

 Bere aukerak balioesten ditu. 

 Bere aukerak onartzen ditu. 

 Bere mugak balioesten ditu. 

 Bere mugak onartzen ditu. 

Tresnak Behaketa 

Kalifikazioa Bai/ez 
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15. UNITATE DIDAKTIKOA 

Nondik 

norakoa 

Unitate honetan, gorputz atalak, besteenganako konfiantza eta 

zentzumenak (ikusmena, entzumena eta ukimena) landuko ditugu. 

Oinarrizko 

zehar-

konpetentziak  

 Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 

konpetentzia.  

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.  

 Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.  

 Izaten ikasteko konpetentzia. 

Helburuak Orokorrak: 

 1, 2, 4, 5, 8, 13, 16.  

Zehatzak: 

 Erritmoak interpretatzea. 

 Espazioan mugitzen jakitea. 

 Intentsitate motak bereiztea. 

 Instrumentuen izenak jakitea. 

 Ezkerraldea identifikatzea. 

 Eskuinaldea identifikatzea. 

 Ezkerra eta eskuina bereiztea.  

 Aurrera ibiltzea. 

 Oreka garatzea. 

 Yoga praktikatzea. 

 Gorputza musika-instrumentua dela jakitea. 

 Gorputz-eskema garatzea. 

 Gorputz-adierazpeneko jolasetan parte hartzeko interesa 

izatea.  

 Nork bere burua lasaitzea. 
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 Jarrera positiboa izatea.  

 Besteen lana errespetatzea. 

 Nork bere ezaugarriak balioestea eta onartzea. 

Edukiak  soinua 

 isilunea 

 erritmoak 

 instrumentuak 

 espazio-nozioa 

 abiadura 

 eskuina 

 ezkerra 

 aurrera 

 intentsitatea (p/f) 

 gorputza 

 gorputz-eskema 

 musika klasikoa 

 entzumen arretatsua 

 oreka 

 erlaxazioa 

 harreman egokiak 

 interesa 

 partaidetza aktiboa 

Jarduerak Sarrera 

Azalpenak 

Egunekoa 1. saioa  Erritmoak egingo ditugu. Irakasleak bi 

erritmo egingo ditu; erritmo bakoitzaren 

ostean umeei galdetuko die ea zer 

entzun duten, eta haiek kanpaia  

erabilita erantzungo dute. Gero, 

laguntzaile bat korrotik irtengo da, beste 

umeen aurrean jarriko da, eta erritmo 

bat sortuko du; entzun ondoren, beste 

umeek errepikatuko dute laguntzaileak 

esaten duen instrumentua erabilita. 

Ondoren, beste laguntzaileek banan-

banan gauza bera egingo dute. 

 Irakasleak zinta itsasgarriz bi marra 

horizontal jarriko ditu lurrean. Horien 

artean, gutxienez, bi metroko distantzia 

utziko du. Umeak marra horietako baten 

atzean jarriko dira, binaka. Batek begiak 
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estalita izango ditu; bestea, haren 

atzean egongo da eta gidaria izango da. 

         

Gidariak jarraibideak emango ditu eta 

itsu dagoenak horiei jarraituko die, 

beste marrara heltzeko eta han haren 

zain egongo den instrumentua hartzeko. 

Gidariak ezin izango du itsua ukitu, eta 

itsuak ezin izango du hitz egin. 

Horregatik adi-adi egon beharko dute. 

Jolasa garatzen den bitartean, musika 

klasikoa entzungo dute. 

2. saioa  Aurreko saiokoa errepikatuko dugu. 

 Irakasleak zinta itsasgarriz bi marra 

horizontal jarriko ditu lurrean. Horien 

artean, gutxienez, bi metroko distantzia 

utziko du. Umeak marra horietako baten 

atzean jarriko dira, binaka. Bata estatua 

edota panpina izango da; bestea, haren 

atzean egongo da eta gidaria izango da.  

         

Gidariak panpinaren sorbaldan eskuak 

jarriko ditu, panpina mugi dadin. 

Bestela, geldirik egongo da. Ezkerrera 

joateko, ezkerreko sorbaldan jarriko dio 

eskua. Eta eskuinera joateko, eskuineko 

sorbaldan. Eta horrela abiatuko dira, 

beste marrara heldu arte. Heldutakoan, 

bigarren marraren atzean dagoen 

instrumentua jo beharko dute. Hori bai, 

ezin izango dute elkarrekin berba egin. 

Jolasa garatzen den bitartean, musika 

klasikoa entzungo dute. 
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Erlaxazioa: 

 Zutik edo eserita, sudurretik airea hartu, hiru segundoz eutsi 

eta ahotik botako dugu. Bost aldiz errepikatuko dugu. 

Irakasleak ozen zenbatuko du, umeek jakiteko zenbat segundoz 

eutsi behar dioten arnasari. 

 Yogako jarduerak. 

Amaiera 

Ebaluazioa Lorpen-

adierazleak 

 Erritmoak interpretatzen ditu. 

 Badaki espazioan mugitzen. 

 Intentsitate motak bereizten ditu. 

 Badakizki instrumentuen izenak. 

 Ezkerraldea identifikatzen du. 

 Eskuinaldea identifikatzen du. 

 Ezkerra eta eskuina bereizten ditu.  

 Aurrera ibiltzen da. 

 Oreka garatzen du. 

 Yoga ezagutzen du. 

 Badaki gorputza musika-instrumentua dela. 

 Gorputz-eskema garatzen du. 

 Gorputz-adierazpeneko jolasetan parte hartzeko 

interesa izaten du.  

 Bere burua lasaitzen du. 

 Jarrera positiboa izaten du.  

 Besteen lana errespetatzen du. 

 Bere ezaugarriak balioesten ditu. 

 Bere ezaugarriak onartzen ditu. 

Tresnak Behaketa 

Kalifikazioa Bai/ez 



76 

 

 

16. UNITATE DIDAKTIKOA 

Nondik 

norakoa 

Unitate honetan, espazio-nozioa, oreka eta soinuaren ezaugarriak 

landuko ditugu. 

Oinarrizko 

zehar-

konpetentziak  

 Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 

konpetentzia.  

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.  

 Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.  

 Izaten ikasteko konpetentzia. 

Helburuak Orokorrak: 

 1, 2, 5, 13. 

Zehatzak: 

 Erritmo errazak interpretatzea. 

 Musika mota desberdinen erritmoari jarraitzea. 

 Espazioan mugitzen jakitea. 

 Instrumentuen tinbrea ezagutzea. 

 Instrumentuen izenak jakitea. 

 Intentsitate motak bereiztea. 

 Modu desberdinetan ibiltzea. 

 Oreka garatzea. 

 Yoga praktikatzea. 

 Gorputza musika-instrumentua dela jakitea. 

 Gorputza ezagutzea. 

 Gorputz-adierazpeneko jolasetan parte hartzeko interesa izatea.  

 Nork bere burua lasaitzea. 

 Jarrera positiboa izatea.  

 Besteen lana errespetatzea. 
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Edukiak  soinua 

 isilunea 

 erritmoak 

 instrumentuak 

 intentsitatea (p/f) 

 musika klasikoa 

 entzumen arretatsua 

 dantza 

 partaidetza aktiboa 

 gorputza 

 espazio-nozioa  

 abiadura  

 barrura 

 kanpora 

 oreka 

 erlaxazioa 

 arreta 

 interesa 

 harreman egokiak 

 errespetua 

Jarduerak Sarrera 

Azalpenak 

Egunekoa 1. saioa  Erritmoak egingo ditugu. Irakasleak bi 

erritmo egingo ditu; erritmo bakoitzaren 

ostean umeei galdetuko die ea zer 

entzun duten, eta haiek krotaloak   

erabilita erantzungo dute. Gero, 

laguntzaile bat korrotik irtengo da, beste 

umeen aurrean jarriko da, eta erritmo 

bat sortuko du; entzun ondoren, beste 

umeek errepikatuko dute laguntzaileak 

esaten duen instrumentua erabilita. 

Ondoren, beste laguntzaileek banan-

banan gauza bera egingo dute. 

 Irakasleak uztaiak lurrean jarriko ditu, 

baina ez ilaran; sakabanatuta, baizik. 

Hasieran, umeak beste uztai egongo 

dira. Uztaien arteko tartea zabala izango 

da, umeek espazio osoa azter dezaten. 

Gero, irakasleak musika martxan jarriko 

du, eta jotzen dagoen bitartean, umeak 

dantzan ibiliko dira nahi duten moduan, 

dantza librea izango baita. Irakasleak 
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musika eteten duenean, ume bakoitza 

uztai baten barruan jarriko da.  

               

Hau ondo egin ondoren, irakasleak 

jolasa zailduko du; musika eten eta gero, 

uztai bat kenduko baitu. Beraz, uztaiak 

umeak baino bat gutxiago izango dira, 

eta ume horrek beste uztai baten 

barruan sartu beharko du beste kideren 

batekin. Horrela, gero eta ume gehiago 

egongo dira uztai bakoitzaren barruan, 

eta, elkarri lagunduko diote oreka 

mantentzeko eta uztaietatik kanpo inor 

ez geratzeko. 

                              

2. saioa  Aurreko saiokoa errepikatuko dugu, 

baina kaskabiloak  erabiliko ditugu. 

 Aurreko saioko errepikatuko dugu. 

Erlaxazioa: 

 Zutik edo eserita, sudurretik airea hartu, hiru segundoz eutsi 

eta ahotik botako dugu. Bost aldiz errepikatuko dugu. 

Irakasleak ozen zenbatuko du, umeek jakiteko zenbat segundoz 

eutsi behar dioten arnasari. 

 Yogako jarduerak. 

Amaiera 

Ebaluazioa Lorpen-

adierazleak 

 Erritmo errazak interpretatzen ditu. 

 Musika mota desberdinen erritmoari jarraitzen 

dio. 

 Badaki espazioan mugitzen. 

 Instrumentuen tinbrea ezagutzen du. 
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 Badakizki instrumentuen izenak. 

 Intentsitate motak bereizten ditu. 

 Modu desberdinetan ibiltzen da. 

 Oreka garatzen du. 

 Yoga praktikatzen saiatzen da. 

 Badaki gorputza musika-instrumentua dela. 

 Gorputza ezagutzen du. 

 Gorputz-adierazpeneko jolasetan parte hartzeko 

interesa izaten du.  

 Bere burua lasaitzen du. 

 Jarrera positiboa izaten du. 

 Besteen lana errespetatzen du. 

Tresnak Behaketa 

Kalifikazioa Bai/ez 
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17. UNITATE DIDAKTIKOA 

Nondik 

norakoa 

Unitate honetan, instrumentuen sailkapena, espazioa eta norabidea 

landuko ditugu. 

Oinarrizko 

zehar-

konpetentziak  

 Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 

konpetentzia.  

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.  

 Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.  

 Izaten ikasteko konpetentzia. 

Helburuak Orokorrak: 

 1, 2, 5, 7, 8, 11, 13, 22. 

Zehatzak: 

 Erritmo errazak interpretatzea. 

 Erritmoen arabera mugitzea. 

 Espazioan mugitzen jakitea. 

 Instrumentuen tinbrea ezagutzea. 

 Instrumentuen izenak jakitea. 

 Intentsitate motak bereiztea. 

 Intentsitatea aldatzeko gai izatea.  

 Ezkerra eta eskuina bereiztea.  

 Aurrera eta atzera ibiltzea. 

 Saltoka mugitzea. 

 Txingoka mugitzea. 

 Oinak arrastaka ibiltzea. 

 Belauniko mugitzea. 

 Kokoriko mugitzea. 

 Abiadura motak bereiztea. 
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 Nork bere burua lasaitzea. 

 Jarrera positiboa izatea.  

 Besteen lana errespetatzea. 

 Nork bere akatsak onartzea.  

Edukiak  soinua 

 isilunea 

 erritmoak 

 instrumentuak 

 intentsitatea (p/f) 

 abiadura 

 espazio-nozioa 

 musika klasikoa 

 entzumen arretatsua 

 pisua (pisutsua/arina) 

 saltoka 

 txingoka 

 eskuina 

 ezkerra 

 aurrera 

 atzera 

 korroa 

 arrastaka  

 saltoka 

 itzulikatzea 

 belauniko 

 kokoriko 

 barrura 

 kanpora 

 erlaxazioa 

 harreman egokiak 

 errespetua 

 partaidetza aktiboa 

Jarduerak Sarrera 

Azalpenak 

Egunekoa 1. saioa  Erritmoak egingo ditugu. Irakasleak bi 

erritmo egingo ditu; erritmo bakoitzaren 

ostean umeei galdetuko die ea zer 

entzun duten, eta kriskitinak  erabilita 

erantzungo dute. Gero, laguntzaile bat 

korrotik irtengo da, beste umeen 

aurrean jarriko da, eta erritmo bat 

sortuko du; entzun ondoren, beste 

umeek errepikatuko dute laguntzaileak 

esaten duen instrumentua erabilita. 

Ondoren, beste laguntzaileek banan-
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banan gauza bera egingo dute  

 Irakasleak lurrean uztaiak sakabanatuko 

ditu eta uztai bakoitzean hiru 

instrumentu berdin eta erritmo baten 

orria jarriko ditu ( ,  ,  ,  , 

 ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 

 ,  ). Uztaiak zenbatuta egongo 

dira eta umeak taldeka (binaka edo 

hirunaka) jarriko dira. 

  

                                            

 

Talde bakoitza uztai baten inguruan 

egongo da, eta bertako instrumentuak 

joko ditu. Irakasleak esaten duenean, 

instrumentuak uztaian utziko dituzte, 

eta hurrengora joango dira horretan 

daudenak jotzeko. Talde guztiak uztai 

guztietan egon eta gero, jolasa amaituko 

da. Denbora guztian isilpean egoten 

saiatuko dira instrumentuekin 

disfrutatzeko eta esperimentatzeko. 

2. saioa  Aurreko saiokoa errepikatuko dugu, 

baina kaskabiloak  erabiliko ditugu. 

 Irakasleak musika martxan jarriko du: 

intentsitatea pianissimo denean (pp), 

umeak lurrean mugituko dira (arrastaka, 

itzulikatzen..); intentsitatea mezzopiano 

(mp) denean, umeak belauniko, 

kokoriko… mugituko dira; intentsitatea 

fortissimo (ff) denean umeak saltoka, 

txingoka, oin puntetan… mugituko dira. 

 Umeak biribilean jesarriko dira lurrean. 

Laguntzaile batek pilota bat hartuko du 

eta eskuinean duenari pasatuko dio, eta 
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horrela batak besteari. Adi-adi egongo 

dira irakasleak jarraibideak emango 

dituelako (eskuinera, ezkerrera, 

aurrera…), eta jarraitu beharreko 

erritmoa markatuko duelako. Hori ondo 

egin ondoren, irakasleak prozesua 

zailago egin dezake: pilota txikiagoak 

erabiliz, abiadura azkarragoa edo 

motelagoa erabiliz, begiak itxita eginez, 

pilota bizkarraren atzetik pasatuz… 

Erlaxazioa: 

 Zutik edo eserita, sudurretik airea hartu, hiru segundoz eutsi 

eta ahotik botako dugu. Bost aldiz errepikatuko dugu. 

Irakasleak ozen zenbatuko du, umeek jakiteko zenbat segundoz 

eutsi behar dioten arnasari. 

 Yogako jarduerak. 

Amaiera 

Ebaluazioa Lorpen-

adierazleak 

 Erritmoak interpretatzen ditu. 

 Erritmoen arabera mugitzen da. 

 Badaki espazioan mugitzen. 

 Instrumentuen tinbrea ezagutzen du. 

 Badakizki instrumentuen izenak. 

 Intentsitate motak bereizten ditu. 

 Intentsitatea aldatzeko gai da.  

 Ezkerra eta eskuina bereizten ditu.  

 Aurrera eta atzera ibiltzen da. 

 Saltoka mugitzen da. 

 Txingoka mugitzen da. 

 Oinak arrastaka ibiltzen da. 

 Belauniko mugitzen da. 

 Kokoriko mugitzen da. 
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 Abiadura motak bereizten ditu. 

 Bere burua lasaitzen du. 

 Jarrera positiboa izaten du.  

 Besteen lana errespetatzen du. 

 Bere akatsak onartzen ditu. 

Tresnak Behaketa 

Kalifikazioa Bai/ez 
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18. UNITATE DIDAKTIKOA 

Nondik 

norakoa 

Unitate honetan, orain arte landu dugun guztia berrikusiko dugu. 

Oinarrizko 

zehar-

konpetentziak  

 Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 

konpetentzia.  

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.  

 Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.  

 Izaten ikasteko konpetentzia. 

Helburuak Orokorrak: 

 1, 2, 4, 5, 13, 16, 22. 

Zehatzak: 

 Erritmoak interpretatzea. 

 Erritmoen arabera mugitzea. 

 Espazioan mugitzen jakitea. 

 Goranzko eskala bereiztea. 

 Beheranzko eskala bereiztea. 

 Intentsitate motak bereiztea. 

 Instrumentuen tinbrea ezagutzea. 

 Instrumentuen izenak jakitea. 

 Ezkerra eta eskuina bereiztea.  

 Aurrera eta atzera ibiltzea. 

 Saltoka mugitzea. 

 Txingoka mugitzea. 

 Korrika ibiltzea. 

 Oinak arrastaka ibiltzea. 

 Belauniko egotea. 
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 Belauniko mugitzea. 

 Kokoriko egotea. 

 Kokoriko mugitzea. 

 Abiadura motak bereiztea. 

 Oreka garatzea. 

 Gorputza musika-instrumentua dela jakitea. 

 Nork bere burua lasaitzea. 

 Jarrera positiboa izatea.  

 Besteen lana errespetatzea. 

 Nork bere akatsak onartzea.  

Edukiak  soinua 

 isilunea 

 erritmoak 

 instrumentuak 

 intentsitatea (p/f) 

 abiadura 

 eskalak 

 gorputz-eskema 

 espazio-nozioa 

 eskuina 

 ezkerra 

 aurrera 

 atzera 

 barrura 

 kanpora 

 korroa 

 korrika 

 arrastaka 

 txingoka 

 saltoka 

 belauniko 

 kokoriko 

 oreka 

 180°ko bira 

 itzulikatzea 

 pisua (pisutsua/arina) 

 erlaxazioa 

 entzumen arretatsua 

 harreman egokiak 

 errespetua 

 interesa 

 partaidetza aktiboa 

Jarduerak Sarrera 

Azalpenak 
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Egunekoa 1. saioa  Erritmoak egingo ditugu. Irakasleak ume 

bakoitzari erritmo bat joko dio, eta 

umeak nahi duen instrumentua erabilita 

errepikatuko du. 

 Irakasleak lurrean uztaiak sakabanatuko 

ditu uztai guztien artean biribil-forma 

osatuz. Umeek, biribilean (eskutik 

helduta edo ez), uztai hori kanpoko 

aldetik ingurukatuko dute. 

            

Hori egin ondoren, irakasleak musika 

martxan jarriko du eta umeak dauden 

lekuan bertan mugitzen hasiko dira. 

Umeak prest ikusi ondoren, beste era 

batean mugitzeko, jarraibideak ematen 

hasiko da: “eskuinera”, “ezkerrera”, 

“biratu”, “buelta osoa eman”, “biratu 

180°”, “salto egin aurrean daukazun 

uztaira”, “salto egin aurrera eta sartu 

biribilean (ez uztailean)”, eta abar. 

                

       Barrura            Ezkerrera        Eskuinera 

2. saioa  Erritmoak egingo ditugu. Irakasleak ume 

bakoitzari erritmo baten orri bat 

erakutsiko dio, eta nahi duen 

instrumentua erabilita interpretatuko 

du. 

 Irakasleak zinta itsasgarriz marra 

horizontalak jarriko ditu lurrean. Marra 

horiek binaka egongo dira, eta haien 



88 

 

artean gutxienez bi metroko distantzia 

utziko du. 

 

Umeak hirunaka jarriko dira. Bi ume 

marra batean atzean egongo dira; eta 

falta dena, beste marraren atzean. 

                                                   

Binaka dauden umeetatik, batek 

objektu bat (pilota, adibidez) hartuko 

du, eta, atzerantz ibilita, beste aldean 

dagoen umeari eramango dio.  

                                                   

Horrek objektua hartu eta gero, 

atzerantz ibilita, beste aldean dagoen 

umeari eramango dio.  

                                                   

Ondo egin ondoren, irakasleak prozesua 

zailago egingo du: umeak begiak itxita 

izatea, objektua hartzen duena buelta 

emanda egotea… 

 Irakasleak zinta itsasgarriz marra bat 

egingo du lurrean, eta umeak marra 

gainean ibiliko dira irakasleak erritmo 

bat markatzen duen bitartean. 

Lehenengo hiru aldietan, marra nahi 

duten moduan pasatuko dute: saltoka, 

txingoka, arrastaka, oin-puntetan, azkar, 

astiro... Baina gero, irakasleak 

jarraibideak zein diren zehaztuko du.  
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Erlaxazioa: 

 Zutik edo eserita, sudurretik airea hartu, hiru segundoz eutsi 

eta ahotik botako dugu. Bost aldiz errepikatuko dugu. 

Irakasleak ozen zenbatuko du, umeek jakiteko zenbat segundoz 

eutsi behar dioten arnasari. 

 Yogako jarduerak. 

Amaiera 

Ebaluazioa Lorpen-

adierazleak 

 Erritmoak interpretatzen ditu. 

 Erritmoen arabera mugitzen da. 

 Badaki espazioan mugitzen. 

 Goranzko eskala bereizten du. 

 Beheranzko eskala bereizten du. 

 Intentsitate motak bereizten ditu. 

 Instrumentuen tinbrea ezagutzen du. 

 Badakizki instrumentuen izenak. 

 Ezkerra eta eskuina bereizten ditu.  

 Aurrera ibiltzen da. 

 Atzera ibiltzen da. 

 Saltoka mugitzen da. 

 Txingoka mugitzen da. 

 Korrika ibiltzen da. 

 Oinak arrastaka ibiltzen da. 

 Belauniko egoten da. 

 Belauniko mugitzen da. 

 Kokoriko egoten da. 

 Kokoriko mugitzen da. 

 Abiadura motak bereizten ditu. 

 Oreka garatzen du. 

 Badaki gorputza musika-instrumentua dela. 
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 Bere burua lasaitzen du. 

 Jarrera positiboa izaten du.  

 Besteen lana errespetatzen du. 

 Bere akatsak onartzen ditu.  

Tresnak Behaketa 

Kalifikazioa Bai/ez 
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7. METODOLOGIA 

Irakaskuntza-jardueran hartzen diren erabaki-multzoek osatzen dute metodologia. 

PRINTZIPIO METODOLOGIKOAK 

Adin honetako haurrek era globalean ikasten dute; hau da, beren ingurunea 

osotasunean antzematen dute. Hori dela eta, haurren interesak kontuan hartuko 

ditugu ikaskuntza-egoeretan, eta zenbait estrategia erabiliko ditugu interes horiek 

identifikatzeko; esate baterako, haurren jolasak eta jarduerak aztertzea egoera 

naturaletan. 

Jolasa eta haurren jarduera izango dira ikaskuntzaren ardatz nagusia. Izan ere, jolasa 

motibagarria da haurrentzat, eta hainbat gaitasun sustatzen ditu: sozializazioa, 

autoestimua, ekimena, jakin-mina, autonomia, psikomotrizitatearen garapena, 

frustrazio txikien onarpena eta ezagutza berriak. 

ANIZTASUNAREN TRATAERA 

Gelako haurren interesak askotarikoak dira. Gainera, ez dute ikasteko erritmo bera, 

modu ugaritan egiten dute lan, hainbat garapen-maila daude… Hori dela eta, bakoitzak 

bere beharrak ditu; eta horiei begira planifikatu behar da hezkuntza-prozesua, bai 

denboraren aldetik bai ekintzen aldetik. 

FAMILIEN PARTE-HARTZEA 

Familien eta eskolaren arteko elkarrekintzak onuragarriak dira hezkuntza-prozesurako. 

Horregatik, familien parte-hartzea bultzatuko da.  

Klasean egingo dena kalean edo etxean egiteko aukera izango dute gurasoek. 

Horretarako, eskolako webgunean eskegiko da lan hau. Saioak hamabost egunean 

behin eguneratuko dira; horrela, gurasoek denbora izango dute proiektua martxan 

jartzeko eta webgunera edo irakaslearengana zuzentzeko zalantzak izanez gero. 
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8. BALIABIDEAK 

Honako hauek erabiliko ditugu: 

 musika-gela 

 zintza itsasgarria 

 alfonbra 

 uztaiak 

 makilak 

 arbela 

 proiektorea 

 ordenagailua 

 Internet 

 musika-instrumentuak: panderetak, panderoak, triangeluak, klabeak, marakak, 

krotaloak, danborrak, xilofonoak, metalofonoak, karilloiak, kanpaiak, pianoa 

 puxikak 

 pilotak 

 koltxonetak 
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9. EBALUAZIOA 

Ebaluazioak hiru etapa izango ditu: hasierako ebaluazioa, ebaluazio jarraitua eta 

amaierako ebaluazioa. Hasierako ebaluazioa hartuko dugu abiapuntutzat; horretarako, 

lehenengo unitate didaktikoa dugu. Proiektuan zehar, ebaluazio jarraitua egingo dugu; 

horretarako, haurraren behaketa zuzenaz eta sistematikoaz baliatuko gara. Eta 

amaierako ebaluazioa, helburuen lorpen-maila aintzat hartuz egingo dugu. 

Era berean, sei unitatean behin (6., 12. eta 18. unitateetan), ordura arte landutako 

guztia berrikusiko dugu umeek aurrera nola egiten duten baloratzeko. 



94 

 

10. BIBLIOGRAFIA/WEBGRAFIA 

 237/2015 DEKRETUA, abenduaren 22koa, Haur Hezkuntzako curriculuma zehaztu 

eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa. Honako esteka honetan: 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2016/01/1600142e.pdf. 

[Kontsulta: 2018ko ekainak 27] 

 HEZIBERRI 2020 plana. Honako esteka honetan: 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicacion

es_innovacion/eu_sist_edu/adjuntos/13_hezkuntza_sistema_000/000009e_Pub_

EJ_heziberri_2020_e.pdf. [Kontsulta: 2018ko ekainak 27] 

 ESTEBAN, Susana, ZARAUTZ, Arantxa eta MUÑOZ, Natalia, 2017. Geu musikari 

[online]. Eibar: EIMA katalogoa [kontsulta: 2018ko ekainak 27]. Honako esteka 

honetan: 

http://eimakatalogoa.eus/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22339 

 TUBIA, Iker, 2015. Adimen batzuk ez dira lantzen eskolan. Berria [online]. 

[Kontsulta: 2018ko ekainak 27]. Honako esteka honetan:  

http://www.berria.eus/paperekoa/1845/048/001/2015-09-

29/adimen_batzuk_ez_dira_lantzen_eskolan.htm 

 Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, 2011. Musika-hiztegia [online]. 

1. argitaraldia. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza. Kultura Saila [kontsulta: 2018ko 

ekainak 27]. Honako esteka honetan:  

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/6503/eu_2415/adjuntos/Hiztegi

ak/MusikaHiztegia.pdf 

 VIZCARRA  MORALES, Maria Teresa, 2007: Garapen psikomotorra Haur 

Hezkuntzan (0-6 urte) [online]. Leioa: UPV/EHUko ikasmaterialen sare-argitalpenak 

[kontsulta: 2018ko ekainak 27]. Honako esteka honetan:   

https://ikasmaterialak.ehu.eus/hezkuntza/garapen-psikomotorra 

 TRIAS, Núria, PÉREZ, Susana eta FILELLA, Luis, 2006. Juegos de música y expresión 

corporal. Barcelona: Parramón. ISBN: 8434224569. 

 RAYMOND, Katherine, 2015. Todos sabemos música [online]. Honako esteka 

honetan:  http://oidomusical.com/tag/pensar-y-comprender-la-musica/ 

[kontsulta: 2018ko ekainak 27]. 

 Orientación Andújar, 2016. Super lámina posturas yoga para niños. Yoga en el 

colegio para tu aula psicomotriz [online]. Honako esteka honetan:  

http://www.orientacionandujar.es/2016/10/15/super-lamina-posturas-yoga-

ninos-yoga-colegio-aula-psicomotriz/ [kontsulta: 2018ko ekainak 27]. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2016/01/1600142e.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/eu_sist_edu/adjuntos/13_hezkuntza_sistema_000/000009e_Pub_EJ_heziberri_2020_e.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/eu_sist_edu/adjuntos/13_hezkuntza_sistema_000/000009e_Pub_EJ_heziberri_2020_e.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/eu_sist_edu/adjuntos/13_hezkuntza_sistema_000/000009e_Pub_EJ_heziberri_2020_e.pdf
http://eimakatalogoa.eus/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22339
http://www.berria.eus/paperekoa/1845/048/001/2015-09-29/adimen_batzuk_ez_dira_lantzen_eskolan.htm
http://www.berria.eus/paperekoa/1845/048/001/2015-09-29/adimen_batzuk_ez_dira_lantzen_eskolan.htm
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/6503/eu_2415/adjuntos/Hiztegiak/MusikaHiztegia.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/6503/eu_2415/adjuntos/Hiztegiak/MusikaHiztegia.pdf
https://ikasmaterialak.ehu.eus/hezkuntza/garapen-psikomotorra
http://oidomusical.com/tag/pensar-y-comprender-la-musica/
http://www.orientacionandujar.es/2016/10/15/super-lamina-posturas-yoga-ninos-yoga-colegio-aula-psicomotriz/
http://www.orientacionandujar.es/2016/10/15/super-lamina-posturas-yoga-ninos-yoga-colegio-aula-psicomotriz/


95 

 

 AGUILERA, Laura. 2015. El yoga para niños. Blog honetan: PAI [online]. Honako 

esteka honetan: http://www.psicoayudainfantil.com/yoga-para-ninos/ [kontsulta: 

2018ko ekainak 27]. 

 Puntoblanco1, 2010: Yoga para niños OMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!. Youtuben 

[bideoa online]. 2010eko otsailaren 2a [kontsulta: 2018ko ekainak 27]. Honako 

esteka honetan: https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI 

http://www.psicoayudainfantil.com/yoga-para-ninos/
https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI


96 

 

11.  GLOSATEGIA/PIKTOGRAMA 

 Beltz:    zuriaren erdia balio duen musika-nota. 

 Danbor:  perkusio-instrumentu bat, menbranofonoen azpifamiliakoa, zilindro 

baten gaineko eta azpiko aldeetan tenkatzen diren bi larru-zatiz osatutakoa. Bi 

makilaz jotzen da. 

 Eskala diatoniko: zazpi notako eskala, noten artean bost tonu oso eta bi tonuerdi 

dituena, hainbat eratara banatuta.  

 Forte: f musika-pasarte bat soinu-intentsitate handiz jo behar dela adierazten 

duen ñabardura dinamikoa. 

 Fortissimo: ff musika-pasarte bat oso soinu-intentsitate handiz (forte baino 

intentsitate handiagoz) jo behar dela adierazten duen ñabardura dinamikoa. 

 Isilune 1: soinurik gabeko unea.  

                                    2: soinurik gabeko unea adierazteko erabiltzen den ikurra. Isiluneak 
adierazteko ikurren balioa nota-irudien balioen era berean daude mailakatuta 
(nota-balio bakoitzari balio bereko isilunea dagokio). 

 Kaxa txinatar:  egurrezko perkusio-instrumentu bat, barnean hutsunea 

duen zurezko kaxa laukizuzen batez osatua. Mailukaz kolpekatuta jotzen da. 

 Kanpai:  metalezko perkusio-instrumentu bat, eta, bereziki, brontzezko tresna 

barne-huts eta aho-zabala, barruan duen mihi batez edo kanpoko mailu batez hots 

durunditsu eta iraunkorra ateratzen duena. 

 Karilloi:  metalezko perkusio-instrumentu bat, luzera ezberdina duten 

metalezko xaflaz osatua. Bi mailukaz jotzen da. Metalofonoaren antza dauka, 

baina hura baino askoz txikiagoa da. 

 Kaskabilo:  txintxarria. Metalezko perkusio-instrumentu bat, barnetik hutsa 

eta zuloduna den metalezko bola, barruan metal-zatitxo bat izaten duena eta 

astintzean hotsa egiten duena. 

 Klabe 1: giltza, pentagramaren ezkerraldean jartzen den ikurra. 

          2:  egurrezko perkusio-instrumentu bat, zurezko bi zilindro txikiz 

osatutakoa. 

 Kortxea:      , musika-nota, beltzaren erdia balio duena. 
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 Kriskitin edo kaskaineta:  egurrezko perkusio-instrumentu bat, sokatxo batez 

lotzen diren zurezko bi atalez osaturiko tresna, bi atalok ahurrean elkarren kontra 

joaraziz hotsa ateratzeko erabiltzen dena. 

 Krotalo:  perkusio-instrumentu bat, metalezko bi disko txikiz osatutakoa, 

bata bestearen kontra kolpekatuz eta bibratzen utziz jotzen dena. 

 Maraka:  egurrezko perkusio-instrumentu bat, jatorriz Antilletakoa, astinduz 

jotzen dena. Barnean aleak edo harritxoak dituen gorputz huts batez (eskuarki, 

kuia-azalez) eta euskarri batez osatua. Binaka erabili ohi dira. 

 Metalofono:  metalezko perkusio-instrumentu bat, luzera ezberdina 

duten metalezko xaflaz osatua. Bi mailukaz jotzen da. 

 Mezzoforte: mf musika-pasarte bat forte baino intentsitate txikixeagoz jo behar 

dela adierazten duen ñabardura dinamikoa. 

 Mezzopiano: mp musika-pasarte bat piano baino intentsitate handixeagoz jo 

behar dela adierazten duen ñabardura dinamikoa. 

 Pandereta: perkusio-instrumentu bat, menbranofonoen azpifamiliakoa, uztai-

formako euskarria duen azal bakarrekoa, euskarrian txindata txikien moduko 

metalezko pieza-pareak dituena. 

 Pandero:  perkusio-instrumentu bat, menbranofonoen azpifamiliakoa, 

zurezko uztai batean tenkatutako larrukia duena. 

 Pentagrama:  bost marra distantziakide eta paraleloren multzoa, 

musika-notak idazteko erabiltzen dena. 

 Perkusio-instrumentu: soinua kolpe, astintze edo marruskaduren bidez sortzen 

duen instrumentua.  

 Piano 1: p musika-pasarte bat soinu-intentsitate txikiz jo behar dela adierazten 

duen ñabardura dinamikoa.  

2:  Hari-instrumentu bat, tekladuna, mailu moduko batzuek jotzen 

dituzten hariak dituena. 

 Pianissimo: pp musika-pasarte bat oso soinu-intentsitate txikiz (piano baino 

intentsitate txikiagoz) jo behar dela adierazten duen ñabardura dinamikoa. 

 Triangelu:  perkusio-instrumentu bat, erpinetako bat itxi gabe duen triangelu 

aldekidearen formakoa, altzairuz egina. Esekita dagoela, metalezko hagatxo batez 

kolpekatuz jotzen da. 
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 Xilofono:  egurrezko instrumentu bat, luzera ezberdineko zurezko xaflaz 

osatua. Bi mailukaz jotzen da. 
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12. ERANSKINAK 

EBALUAZIOA  

Eranskin honetan lorpen-adierazleen taulak daude. Irakasleak unitate bakoitzarena izango du eta horren amaieran beteko du. 

 

 

 

1. UNITATEA 

Ikasleen izenak 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Lorpen-

adierazleak 

Erritmo errazak interpretatzen 

ditu. 

                        

Espazioan (musika-gela/ 

gimnasioa) mugitzen da. 

                        

Espazioa (musika-gela/ 

gimnasioa) ezagutzen du. 

                        

Espazioko materiala/ 

instrumentuak hartzen ditu. 

                        



100 

 

Espazioko materiala/ 

instrumentuak ezagutzen ditu. 

Musika-gelako instrumentuak 

jotzen ditu. 

                        

Badaki espazioaren (musika-

gela/ gimnasioa) arauak 

zeintzuk diren. 

                        

Jarrera positiboa izaten du.                         
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2. UNITATEA 

Ikasleen izenak 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Lorpen-

adierazleak 

Erritmo errazak 

interpretatzen ditu. 

                        

Metronomoa fisikoki 

ezagutzen du. 

                        

Badaki metronomoa 

nola erabiltzen den. 

                        

Badaki metronomoa 

zertarako erabiltzen 

den. 

                        

Ezkerraldea 

identifikatzen du. 

                        

Eskuinaldea 

identifikatzen du. 
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Ezkerra eta eskuina 

bereizten ditu. 

                        

Saltoka mugitzen da.                         

Txingoka mugitzen da.                         

 Azkar ibiltzen da.                         

 Astiro ibiltzen da.                         

 Abiadura motak 

bereizten ditu. 

                        

 Jarrera positiboa izaten 

du. 
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3. UNITATEA 

Ikasleen izenak 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Lorpen-

adierazleak 

Erritmo errazak 

interpretatzen ditu. 

                        

Musika mota 

desberdinen erritmoari 

jarraitzen dio. 

                        

Ezkerraldea 

identifikatzen du. 

                        

Eskuinaldea 

identifikatzen du 

                        

Ezkerra eta eskuina 

bereizten ditu. 

                        

Aurrera ibiltzen da.                         
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Atzera ibiltzen da.                         

Abiadura motak 

bereizten ditu. 

                        

Jarrera positiboa izaten 

du. 

                        

 Besteen lan 

errespetatzen du. 

                        

 Akats propioak 

onartzen ditu. 
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4. UNITATEA 

Ikasleen izenak 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Lorpen-

adierazleak 

Erritmo errazak 

interpretatzen ditu. 

                        

Erritmoen arabera 

mugitzen da. 

                        

Korrika ibiltzen da.                         

Oinak arrastaka ibiltzen 

da. 

                        

Saltoka mugitzen da.                         

Belauniko egoten da.                         

Belauniko mugitzen da.                         

Abiadura motak                         
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bereizten ditu. 

Instrumentuen tinbrea 

ezagutzen du. 

                        

 Badakizki 

instrumentuen izenak. 

                        

 Jarrera positiboa izaten 

du. 

                        

 Besteen lana 

errespetatzen du. 
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5. UNITATEA 

Ikasleen izenak 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Lorpen-

adierazleak 

Eskuak erabilita erritmo 

errazak interpretatzen 

ditu. 

                        

Hankak erabilita 

erritmo errazak 

interpretatzen ditu. 

                        

Erritmoen arabera 

mugitzen ditu besoak. 

                        

Badaki gorputza 

musika-instrumentua 

dela. 

                        

Musikaren abiadura 

azkarra denean, azkar 
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mugitzen da. 

Musikaren abiadura 

motela denean, motel 

mugitzen da.  

                        

Norabidea aldatzeko 

gai izaten da. 

                        

Aurrera eramaten ditu 

besoak. 

                        

Atzera eramaten ditu 

besoak. 

                        

Orekari eusten dio.                         

Badaki yoga zer den.                         

Yoga praktikatzen 

saiatzen da. 

                        

Instrumentuen tinbrea 

ezagutzen du. 

                        

Jarrera positiboa izaten 

du. 
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 Besteen lana 

errespetatzen du. 

                        

 



110 

 

 

 

 

6. UNITATEA 

Ikasleen izenak 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Lorpen-

adierazleak 

Erritmo errazak 

interpretatzen ditu. 

                        

Erritmoen arabera 

mugitzen da. 

                        

Badaki espazioan 

mugitzen. 

                        

Badaki metronomoa 

nola eta zertarako 

erabiltzen den. 

                        

Instrumentuen tinbrea 

ezagutzen du. 

                        

Badakizki 

instrumentuen izenak. 
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Intentsitate motak 

bereizten ditu. 

                        

Piano interpretatzen 

du. 

                        

Forte interpretatzen 

du. 

                        

Abiadura motak 

bereizten ditu. 

                        

Azkar ibiltzen da.                         

Astiro joaten da.                         

Ezkerra eta eskuina 

bereizten ditu. 

                        

Ezkerrera joaten da.                         

Eskuinera joaten da.                         

Aurrera joaten da.                         

Atzera joaten da.                         
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Saltoka mugitzen da.                         

Txingoka mugitzen da.                         

Korrika ibiltzen da.                         

Oinak arrastaka ibiltzen 

da. 

                        

Belauniko egoten da.                         

Belauniko mugitzen da.                         

Oreka 3 segundo 

mantentzen du. 

                        

Jarrera positiboa izaten 

du. 

                        

Bere akatsak onartzen 

ditu. 

                        

Besteen lana 

errespetatzen du. 
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7. UNITATEA 

Ikasleen izenak 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Lorpen-

adierazleak 

Erritmo errazak 

interpretatzen ditu. 

                        

Piano interpretatzen 

du. 

                        

Forte interpretatzen du.                         

Intentsitatea aldatzeko 

gai izaten da. 

                        

Gorputz-irudia 

bereizten du. 

                        

Besteen irudia 

bereizten du. 

                        

Eskuineko besoa                         
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bereizten du. 

Ezkerreko besoa 

bereizten du. 

                        

Eskuineko hanka 

bereizten du. 

                        

Ezkerreko hanka 

bereizten du. 

                        

Bihotzaren taupadak 

sentitzen ditu. 

                        

Masailezurrak bereizten 

ditu. 

                        

Kokotsa bereizten du.                         

Erlaxazioa egiteko 

begiak ixten ditu. 

                        

Erlaxatzen saiatzen da.                         

Gorputz-adierazpeneko 

jolasetan parte hartzen 

du. 
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Bere ezaugarriak 

balioetsi eta onartzen 

ditu. 

                        

Bere aukerak balioetsi 

eta onartzen ditu. 

                        

Bere mugak balioetsi 

eta onartzen ditu. 

                        

Jarrera positiboa izaten 

du. 
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8. UNITATEA 

Ikasleen izenak 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Lorpen-

adierazleak 

Erritmoak 

interpretatzen ditu. 

                        

Badaki espazioan 

mugitzen. 

                        

Badaki eskala zer den.                         

Goranzko eskala 

bereizten du. 

                        

Beheranzko eskala 

bereizten du. 

                        

Intentsitate motak 

bereizten ditu. 

                        

Piano ibiltzen da.                         
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Forte ibiltzen da.                         

Intentsitatea aldatzeko 

gai da. 

                        

Abiadura motak 

bereizten ditu. 

                        

Azkar ibiltzen da.                         

Astiro ibiltzen da.                         

Aurrera eta atzera 

ibiltzen da. 

                        

Aurrera joaten da.                         

Atzera joaten da.                         

Saltoka mugitzen da.                         

Txingoka mugitzen da.                         

Oinak arrastaka ibiltzen 

da. 

                        

Belauniko egoten da.                         
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Belauniko mugitzen da.                         

Oreka 3 segundo 

mantentzen du. 

                        

Jarrera positiboa izaten 

du. 

                        

Bere akatsak onartzen 

ditu. 

                        

Besteen lana 

errespetatzen du. 
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9. UNITATEA 

Ikasleen izenak 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Lorpen-

adierazleak 

Erritmoak 

interpretatzen ditu. 

                        

Badaki espazioan 

mugitzen. 

                        

Goranzko eskala 

bereizten du. 

                        

Goranzko eskala 

interpretatzen du. 

                        

Beheranzko eskala 

interpretatzen du. 

                        

Beheranzko eskala 

interpretatzen du. 
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Musika etenda 

dagoenean, ez da 

mugitzen. 

                        

Xaflazko instrumentuak 

bereizten ditu. 

                        

Gorputz atalak 

bereizten ditu. 

                        

Gorputz-adierazpeneko 

jolasetan parte hartzen 

du. 

                        

Piano interpretatzen 

du. 

                        

Forte interpretatzen du.                         

Modu desberdinetan 

mugitzen da. 

                        

Oreka mantentzen du.                         

Jarrera positiboa izaten 

du. 
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Bere akatsak onartzen 

ditu. 

                        

Besteen lana 

errespetatzen du. 
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10. UNITATEA 

Ikasleen izenak 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Lorpen-

adierazleak 

Erritmoak 

interpretatzen ditu. 

                        

Badaki espazioan 

mugitzen. 

                        

Badaki metronomoa 

nola eta zertarako 

erabiltzen den. 

                        

Badakizki 

instrumentuen izenak. 

                        

Intentsitate motak 

bereizten ditu. 

                        

Piano interpretatzen 

du. 
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Forte interpretatzen 

du. 

                        

Intentsitatea aldatzeko 

gai da. 

                        

Azkar interpretatzen 

du. 

                        

Astiro interpretatzen 

du. 

                        

Abiadura motak 

bereizten ditu. 

                        

Ezkerra eta eskuina 

bereizten ditu. 

                        

Ezkerreko hankarekin 

mugitzen da. 

                        

Eskuineko hankarekin 

mugitzen da. 

                        

Aurrera joaten da.                         
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Atzera joaten da.                         

Saltoka mugitzen da.                         

Txingoka mugitzen da.                         

Belauniko egoten da.                         

Belauniko mugitzen da.                         

Oreka mantentzen du.                         

Bere burua lasaitzen 

du. 

                        

Jarrera positiboa izaten 

du. 

                        

Bere akatsak onartzen 

ditu. 

                        

Besteen lana 

errespetatzen du. 
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11. UNITATEA 

Ikasleen izenak 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Lorpen-

adierazleak 

Erritmoak 

interpretatzen ditu. 

                        

Badaki metronomoa 

nola eta zertarako 

erabiltzen den. 

                        

Badakizki 

instrumentuen izenak. 

                        

Intentsitate motak 

bereizten ditu. 

                        

Piano interpretatzen 

du. 

                        

Forte interpretatzen 

du. 
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Intentsitatea aldatzeko 

gai da. 

                        

Azkar interpretatzen 

du. 

                        

Astiro interpretatzen 

du. 

                        

Abiadura motak 

bereizten ditu. 

                        

Ezkerra eta eskuina 

bereizten ditu. 

                        

Ezkerreko hankarekin 

mugitzen da. 

                        

Eskuineko hankarekin 

mugitzen da. 

                        

Aurrera joaten da.                         

Atzera joaten da.                         

Saltoka mugitzen da.                         
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Txingoka mugitzen da.                         

Kokoriko egoten da.                         

Kokoriko mugitzen da.                         

Oreka mantentzen du.                         

Bere burua lasaitzen 

du. 

                        

Jarrera positiboa izaten 

du. 

                        

Bere akatsak onartzen 

ditu. 

                        

Besteen lana 

errespetatzen du. 
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12. UNITATEA 

Ikasleen izenak 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Lorpen-

adierazleak 

Erritmoak 

interpretatzen ditu. 

                        

Badaki espazioan 

mugitzen. 

                        

Badaki metronomoa 

nola eta zertarako 

erabiltzen den. 

                        

Eskalak ezagutzen ditu.                         

Goranzko eskala 

bereizten du. 

                        

Beheranzko eskala 

bereizten du. 
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Intentsitate motak 

bereizten ditu. 

                        

Intentsitatea aldatzeko 

gai da. 

                        

Badakizki 

instrumentuen izenak. 

                        

Abiadura motak 

bereizten ditu. 

                        

Ezkerra bereizten du.                         

Eskuina bereizten du.                         

Aurrera joaten da.                         

Atzera joaten da.                         

Saltoka mugitzen da.                         

Txingoka mugitzen da.                         

Belauniko egoten da.                         

Belauniko mugitzen da                         
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Kokoriko egoten da.                         

Kokoriko mugitzen da.                         

Oreka garatzen du.                         

Gorputza ezagutzen du.                         

Gorputz-eskema 

garatzen du. 

                        

Gorputz-adierazpeneko 

jolasetan parte hartzen 

du. 

                        

Bere burua lasaitzen 

du. 

                        

Bere ezaugarriak 

balioesten ditu. 

                        

Bere ezaugarriak 

onartzen ditu. 

                        

Bere aukerak balioesten 

ditu. 
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Bere aukerak onartzen 

ditu. 

                        

Bere mugak balioesten 

ditu. 

                        

Bere mugak onartzen 

ditu. 

                        

Jarrera positiboa izaten 

du. 

                        

Bere akatsak onartzen 

ditu. 

                        

Besteen lana 

errespetatzen du. 
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13. UNITATEA 

Ikasleen izenak 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Lorpen-

adierazleak 

Erritmoak 

interpretatzen ditu. 

                        

Badaki espazioan 

mugitzen. 

                        

Goranzko eskala 

bereizten du. 

                        

Beheranzko eskala 

bereizten du. 

                        

Abiadura motak 

bereizten ditu. 

                        

Abiadura aldatzeko gai 

da. 
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Oreka garatzen du.                         

Gorputz-eskema 

garatzen du. 

                        

Gorputz-adierazpeneko 

jolasetan parte hartzen 

du. 

                        

Bere burua lasaitzen 

du. 

                        

Jarrera positiboa izaten 

du. 

                        

Bere akatsak onartzen 

ditu. 

                        

Besteen lana 

errespetatzen du. 
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14. UNITATEA 

Ikasleen izenak 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Lorpen-

adierazleak 

Erritmoak 

interpretatzen ditu. 

                        

Erritmoen arabera 

mugitzen da. 

                        

Badaki espazioan 

mugitzen. 

                        

Modu desberdinetan 

mugitzen da. 

                        

Musika mota 

desberdinen erritmoari 

jarraitzen dio. 

                        

Intentsitate motak 

bereizten ditu. 
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Intentsitatea aldatzeko 

gai da.  

                        

Instrumentuen tinbrea 

ezagutzen du. 

                        

Badakizki 

instrumentuen izenak. 

                        

Oreka garatzen du.                         

Yoga praktikatzen du.                         

Badaki gorputza 

musika-instrumentua 

dela. 

                        

Gorputz-eskema 

garatzen du. 

                        

Gorputz-adierazpeneko 

jolasetan parte 

hartzeko interesa izaten 

du. 

                        

Bere burua lasaitzen                         
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du. 

Jarrera positiboa izaten 

du. 

                        

Besteen lana 

errespetatzen du. 

                        

Bere ezaugarriak 

balioesten ditu. 

                        

Bere ezaugarriak 

onartzen ditu. 

                        

Bere aukerak balioesten 

ditu. 

                        

Bere aukerak onartzen 

ditu. 

                        

Bere mugak balioesten 

ditu. 

                        

Bere mugak onartzen 

ditu. 
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15. UNITATEA 

Ikasleen izenak 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Lorpen-

adierazleak 

Erritmoak 

interpretatzen ditu. 

                        

Badaki espazioan 

mugitzen. 

                        

Intentsitate motak 

bereizten ditu. 

                        

Badakizki 

instrumentuen izenak. 

                        

Ezkerraldea 

identifikatzen du. 

                        

Eskuinaldea 

identifikatzen du. 
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Ezkerra eta eskuina 

bereizten du. 

                        

Aurrera ibiltzen da.                          

Oreka garatzen du.                         

Yoga ezagutzen du.                         

Badaki gorputza 

musika-instrumentua 

dela. 

                        

Gorputz-eskema 

garatzen du. 

                        

Gorputz-adierazpeneko 

jolasetan parte 

hartzeko interesa izaten 

du. 

                        

Bere burua lasaitzen 

du. 

                        

Jarrera positiboa izaten 

du. 
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Besteen lana 

errespetatzen du. 

                        

Bere ezaugarriak 

balioesten ditu. 

                        

Bere ezaugarriak 

onartzen ditu. 
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16. UNITATEA 

Ikasleen izenak 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Lorpen-

adierazleak 

Erritmo errazak 

interpretatzen ditu. 

                        

Musika mota 

desberdinen erritmoari 

jarraitzen dio. 

                        

Badaki espazioan 

mugitzen. 

                        

Instrumentuen tinbrea 

ezagutzen du. 

                        

Badakizki 

instrumentuen izenak. 

                        

Intentsitate motak 

bereizten ditu. 
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Modu desberdinetan 

ibiltzen da. 

                        

Oreka garatzen du.                         

Yoga praktikatzen 

saiatzen da. 

                        

Badaki gorputza 

musika-instrumentua 

dela. 

                        

Gorputza ezagutzen du.                         

Gorputz-adierazpeneko 

jolasetan parte 

hartzeko interesa 

izaten du. 

                        

Bere burua lasaitzen 

du. 

                        

Jarrera positiboa izaten 

du. 

                        

Besteen lana                         
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errespetatzen du. 
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17. UNITATEA 

Ikasleen izenak 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Lorpen-

adierazleak 

Erritmoak 

interpretatzen ditu. 

                        

Erritmoen arabera 

mugitzen da. 

                        

Badaki espazioan 

mugitzen. 

                        

Instrumentuen tinbrea 

ezagutzen du. 

                        

Badakizki 

instrumentuen izenak. 

                        

Intentsitate motak 

bereizten ditu. 
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Intentsitatea aldatzeko 

gai da.  

                        

Ezkerra eta eskuina 

bereizten ditu.  

                        

Aurrera eta atzera 

ibiltzen da. 

                        

Saltoka mugitzen da.                         

Txingoka mugitzen da.                         

Oinak arrastaka ibiltzen 

da. 

                        

Belauniko mugitzen da.                         

Kokoriko mugitzen da.                         

Abiadura motak 

bereizten ditu. 

                        

Bere burua lasaitzen 

du. 
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Jarrera positiboa izaten 

du. 

                        

Besteen lana 

errespetatzen du. 

                        

Bere akatsak onartzen 

ditu. 
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18. UNITATEA 

Ikasleen izenak 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Lorpen-

adierazleak 

Erritmoak 

interpretatzen ditu. 

                        

Erritmoen arabera 

mugitzen da. 

                        

Badaki espazioan 

mugitzen. 

                        

Goranzko eskala 

bereizten du. 

                        

Beheranzko eskala 

bereizten du. 

                        

Intentsitate motak 

bereizten ditu. 

                        



147 

 

Instrumentuen tinbrea 

ezagutzen du. 

                        

Badakizki 

instrumentuen izenak. 

                        

Ezkerra eta eskuina 

bereizten ditu. 

                        

Aurrera ibiltzen da.                         

Atzera ibiltzen da.                         

Saltoka mugitzen da.                         

Txingoka mugitzen da.                         

Korrika ibiltzen da.                         

Oinak arrastaka ibiltzen 

da. 

                        

Belauniko egoten da.                         

Belauniko mugitzen da.                         

Kokoriko egoten da.                         
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Kokoriko mugitzen da.                         

Abiadura motak 

bereizten ditu. 

                        

Oreka garatzen du.                         

Badaki gorputza 

musika-instrumentua 

dela. 

                        

Bere burua lasaitzen 

du. 

                        

Jarrera positiboa izaten 

du. 

                        

Besteen lana 

errespetatzen du. 

                        

Bere akatsak onartzen 

ditu. 
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ERRITMOAK 

Unitate didaktikoetan dagoen erritmo multzoa proposamena baino ez da. 1. unitatean 

irakasleak umeei behatuko die, eta horren arabera erabakiko du zer erritmo erabiliko 

dituen hortik aurrera. 

Jarraian, taula batean, erritmoen zerrenda dugu, eta hor, beltzak, kortxeak eta 

beltzaren isiluneak modu tradizionalean agertzen dira. Baina kontuan hartu behar 

dugu gure umeei ez dizkiegula horrela adieraziko, baizik eta horrela:    ,  eta   . 

Beraz, erakutsiko dizkiegun orrietan bigarren modu horretan idatzi beharko ditugu. 

Nota-irudien arabera sailkatuta dago erritmo zerrenda. 
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*Erritmoen irudiak diseinatzeko erabili dugun letra mota MusiSync da, letra-tamaina 80; tarteen arteko letra mota Calibri da eta letra-tamaina 

8. 
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YOGAKO JARRERAK 

  

                  

                                     ESKOLAN 

 

 

                ZUHAITZA 1                      ZUHAITZA 2                      MENDIA 

 

 

 

                 TXIMELETA              EGUZKIARI AGURRA            TXAKURRA 

 

 

 

              CHATURANGA                       KOBRA                               ZUBIA           

 

 

 

                     BEHIA                             OTARRAINA                         KATUA              

 

 

 

                      LOTAN                             AULKIA                      ITSASONTZIA 

 

 

 

 

                    ZIKOINA                          TXIMINOA                 ARRAUN EGITEN  

 

 

 

 

                  GERLARIA                    SUPERGERLARIA                OIN-AGURRA    

 

 

 

 

           ITSASONTZI- BELA                 BANDERA                           OREKA             
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ERLAXATZEKO AUDIOA 

 

DENBORA/ 

TIEMPO 

 

TESTUA 

 

TEXTO 

0´ Kanpaia. Campana. 

0´11” Nire eskuineko besoa astuna da. Mi brazo derecho pesa. 

0,16” Nire eskuineko besoa astuna da. Mi brazo derecho pesa. 

0´20” Nire eskuineko besoa astuna da. Mi brazo derecho pesa. 

0´24” Nire eskuineko besoa astuna da. Mi brazo derecho pesa. 

0´28” Nire eskuineko besoa astuna da. Mi brazo derecho pesa. 

0´31” Nire eskuineko besoa astuna da. Mi brazo derecho pesa. 

0´41” Oso lasai nago. Estoy muy tranquila/o. 

0’46”  Izugarrizko beroa sentitzen dut nire eskuineko 

besoan. 

Siento mucho calor en mi brazo derecho. 

0´51” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire eskuineko 

besoan. 

Siento mucho calor en mi brazo derecho. 

0´57” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire eskuineko 

besoan. 

Siento mucho calor en mi brazo derecho. 

1´05” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire eskuineko 

besoan. 

Siento mucho calor en mi brazo derecho. 

1´10” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire eskuineko 

besoan. 

Siento mucho calor en mi brazo derecho. 

1´16” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire eskuineko 

besoan. 

Siento mucho calor en mi brazo derecho. 

1´27” Oso lasai nago. Estoy muy tranquila/o. 

1’36”  Astiro hartzen dut arnasa. Respiro tranquilamente. 



154 

 

1’43” Nire ezkerreko besoa astuna da. Mi brazo izquierdo pesa. 

1´47” Nire ezkerreko besoa astuna da. Mi brazo izquierdo pesa. 

1´51” Nire ezkerreko besoa astuna da. Mi brazo izquierdo pesa. 

1´56” Nire ezkerreko besoa astuna da. Mi brazo izquierdo pesa. 

2´01” Nire ezkerreko besoa astuna da. Mi brazo izquierdo pesa. 

2’05” Nire ezkerreko besoa astuna da. Mi brazo izquierdo pesa. 

2´15” Lasaitasunez hartzen dut arnasa. Respiro relajadamente. 

2’24” 

  

Izugarrizko beroa sentitzen dut nire ezkerreko 

besoan. 

Siento mucho calor en mi brazo izquierdo. 

2’29” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire ezkerreko 

besoan. 

Siento mucho calor en mi brazo izquierdo. 

2’33” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire ezkerreko 

besoan. 

Siento mucho calor en mi brazo izquierdo. 

2’37” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire ezkerreko 

besoan. 

Siento mucho calor en mi brazo izquierdo. 

2’43” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire ezkerreko 

besoan. 

Siento mucho calor en mi brazo izquierdo. 

2’48” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire ezkerreko 

besoan. 

Siento mucho calor en mi brazo izquierdo. 

2’55” Oso lasai nago. Estoy muy tranquila/o. 

3’07”  Nire eskuineko hanka oso astuna da.  Mi pierna derecha pesa mucho. 

3’11” Nire eskuineko hanka oso astuna da.  Mi pierna derecha pesa mucho. 

3’15” Nire eskuineko hanka oso astuna da.  Mi pierna derecha pesa mucho. 

3’19” Nire eskuineko hanka oso astuna da.  Mi pierna derecha pesa mucho. 

3’23” Nire eskuineko hanka oso astuna da.  Mi pierna derecha pesa mucho. 
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3’28” Nire eskuineko hanka oso astuna da.  Mi pierna derecha pesa mucho. 

3’41” Lasaitasunez hartzen dut arnasa. Respiro relajadamente. 

3’48” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire eskuineko 

hankan. 

Siento mucho calor en mi pierna derecha. 

3’53” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire eskuineko 

hankan. 

Siento mucho calor en mi pierna derecha. 

3’58” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire eskuineko 

hankan. 

Siento mucho calor en mi pierna derecha. 

4’02” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire eskuineko 

hankan. 

Siento mucho calor en mi pierna derecha. 

4’09” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire eskuineko 

hankan. 

Siento mucho calor en mi pierna derecha. 

4’13” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire eskuineko 

hankan. 

Siento mucho calor en mi pierna derecha. 

4’26” Astiro hartzen dut arnasa. Respiro tranquilamente. 

4’36” Nire ezkerreko hanka oso astuna da. Mi pierna izquierda pesa. 

4’40” Nire ezkerreko hanka oso astuna da. Mi pierna izquierda pesa. 

4’44” Nire ezkerreko hanka oso astuna da. Mi pierna izquierda pesa. 

4’48” Nire ezkerreko hanka oso astuna da. Mi pierna izquierda pesa. 

4’51” Nire ezkerreko hanka oso astuna da. Mi pierna izquierda pesa. 

4’56” Nire ezkerreko hanka oso astuna da. Mi pierna izquierda pesa. 

5’05” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire ezkerreko 

hankan. 

Siento mucho calor en mi pierna izquierda. 

5’10” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire ezkerreko 

hankan. 

Siento mucho calor en mi pierna izquierda. 

5’15” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire ezkerreko 

hankan. 

Siento mucho calor en mi pierna izquierda. 
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5’19” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire ezkerreko 

hankan. 

Siento mucho calor en mi pierna izquierda. 

5’25” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire ezkerreko 

hankan. 

Siento mucho calor en mi pierna izquierda. 

5’30” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire ezkerreko 

hankan. 

Siento mucho calor en mi pierna izquierda. 

5’35”  Lasaitasunez hartzen dut arnasa.  Respiro relajadamente. 

5’43”  Nire besoak eta hankak astunak dira. Mis brazos y mis piernas pesan. 

5’49” Lasai nago. Estoy tranquila/o. 

5’52” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire besoetan 

eta hanketan. 

Siento mucho calor en mis brazos y en mis 

piernas. 

6’09” Nire bihotzak erritmikoki egiten ditu 

taupadak. 

Mi corazón late rítmicamente. 

6’15” Nire bihotzak erritmikoki egiten ditu taupadak. Mi corazón late rítmicamente. 

6’26” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire plexu 

solarrean. 

Siento mucho calor en mi plexo solar. 

6’31” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire plexu 

solarrean. 

Siento mucho calor en mi plexo solar. 

6’37” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire plexu 

solarrean. 

Siento mucho calor en mi plexo solar. 

6’43” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire plexu 

solarrean. 

Siento mucho calor en mi plexo solar. 

6’49” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire plexu 

solarrean. 

Siento mucho calor en mi plexo solar. 

6’56” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire plexu 

solarrean. 

Siento mucho calor en mi plexo solar. 

7’04”  Nire bihotzak erritmikoki egiten ditu 

taupadak. 

Mi corazón late rítmicamente. 



157 

 

7’11” Nire plexu solarrareko beroa nire toraxean 

zehar zabaltzen da. 

El calor del plexo solar se expande por mi tórax.

  

7’23”           Oso lasai nago. Estoy muy tranquila/o. 

7’28” Nire bekokian freskura atsegina sentitzen dut. Mi frente está agradablemente fresca. 

 7’33” Nire bekokian freskura atsegina sentitzen dut. Mi frente está agradablemente fresca. 

7’39” Nire bekokian freskura atsegina sentitzen dut. Mi frente está agradablemente fresca. 

7’45” Nire bekokian freskura atsegina sentitzen dut. Mi frente está agradablemente fresca. 

7’50” Nire bekokian freskura atsegina sentitzen dut. Mi frente está agradablemente fresca. 

7’55” Nire bekokian freskura atsegina sentitzen dut. Mi frente está agradablemente fresca. 

8’01” Oso lasai nago. Estoy muy tranquila/o. 

8’08” Nire masailezurrak astunak dira. Mis mandíbulas pesan. 

8’13” Nire masailezurrak astunak dira. Mis mandíbulas pesan. 

8’18” Nire masailezurrak astunak dira. Mis mandíbulas pesan. 

8’23” Nire masailezurrak astunak dira. Mis mandíbulas pesan. 

8’27” Nire masailezurrak astunak dira. Mis mandíbulas pesan. 

8’32” Nire masailezurrak astunak dira. Mis mandíbulas pesan. 

8’38” 

  

Izugarrizko beroa sentitzen dut nire 

masailezurretan. 

Siento mucho calor en mis mandíbulas. 

8’42” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire 

masailezurretan. 

Siento mucho calor en mis mandíbulas. 

8’47” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire 

masailezurretan. 

Siento mucho calor en mis mandíbulas. 

8’52” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire 

masailezurretan. 

Siento mucho calor en mis mandíbulas. 

8’57” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire 

masailezurretan. 

Siento mucho calor en mis mandíbulas. 
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9’04” Nire kokotsa astuna da. Mi barbilla pesa. 

9’10” Nire kokotsa astuna da. Mi barbilla pesa. 

9’15” Nire kokotsa astuna da. Mi barbilla pesa. 

9’20” Nire kokotsa astuna da. Mi barbilla pesa. 

9’25” Nire kokotsa astuna da. Mi barbilla pesa. 

9’30” Nire kokotsa astuna da. Mi barbilla pesa. 

10’00” Oso  lasai nago. Estoy muy tranquila/o. 

10’08” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire 

gorputzean. 

Siento mucho calor en mi cuerpo. 

10’12” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire 

gorputzean. 

Siento mucho calor en mi cuerpo. 

10’17” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire 

gorputzean. 

Siento mucho calor en mi cuerpo. 

10’22” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire 

gorputzean. 

Siento mucho calor en mi cuerpo. 

10’28” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire 

gorputzean. 

Siento mucho calor en mi cuerpo. 

10’33” Izugarrizko beroa sentitzen dut nire 

gorputzean. 

Siento mucho calor en mi cuerpo. 

10’42” Nire gorputza erlaxatuta sentitzen dut. Siento mi cuerpo relajado. 

10’48” Nire gorputza erlaxatuta sentitzen dut. Siento mi cuerpo relajado. 

10’54” Nire gorputza erlaxatuta sentitzen dut. Siento mi cuerpo relajado. 

10’59” Orain, nire gorputza erlaxatuta dago. Ahora, mi cuerpo, está relajado. 

11’55” Besoak tente, sakon hartu arnasa, ireki 

begiak. 

Brazos firmes, respirar hondo, abrir los ojos. 

 

12’00” Kanpaia. Campana. 
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