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Ongi etorri ESPLORATZAILEra!Gure proiektuen ardatzak 2019ko ESPLORATZAILE proiektuak

Ez galdu aukera! 

Hona hemen ibilbidetxo bat  
ESPLORATZAILE proiektuetan zehar. 

Begiratu azkar batean ikusi eta 
ezagutuko dituzu proiektuen material 
eta ezaugarri nagusiak, erabakia askoz 
errazago hartu ahal izan dezazun. 

ESPLORATZAILEn haurren 
motibazioa, gaitasunak eta 
zoriontasuna ditugu helburu.

Motibazioa, % 100
Haur Hezkuntzako berezko edukietara  
biderik egokienen bitartez iritsiko  
zara: jolasa, esperimentazioa, 
plangintza eta komunikazioa.

Askatasuna zuretzat
Iradokizun eta proposamen ugari 
eskaintzen dizkizugu, proiektuak  
urratsez urrats nola landu jakiteko;  
baina erabat malguak direnez, 
zuk nahi bezala erabiliko dituzu.

Ikasgela zoriontsua
Hainbat trebetasun eta tresna  
bereganatuko dituzte ikasleek:  
gaitasunak ahalik gehien  
garatzeko behar dituztenak eta,  
batez ere, ahalik zoriontsuen  
izaten lagunduko dietenak.

Aukera handia
Gure proiektuak gaien aldetik  
ikasleentzat erronka ederrak dira,  
eta oso dibertigarriak!

Zure eskaera errazteko, hemen dituzu ESPLORATZAILE proiektuen kodeak.

EAN-13/ISBN Kodea Izenburua

9788498555653 187054 E- ESPLORATZAILE. BASAMORTUA BISTAN! (1. MAILA)

9788498555578 187055 E- ESPLORATZAILE. HAITZULOETAN (1. MAILA)

9788498555585 187057 E- ESPLORATZAILE. KUMEAK (1. MAILA) 

9788498555592 187058 E- ESPLORATZAILE. OIHANA BISTAN! (2. MAILA) 

9788498555608 187059 E- ESPLORATZAILE. A ZER ASMAKARIA! (2. MAILA) 

9788498555615 187060 E- ESPLORATZAILE. ZOMORROAK (2. MAILA) 

9788498555622 187061 E- ESPLORATZAILE. POLOA BISTAN! (3. MAILA)

9788498555639 187062 E- ESPLORATZAILE. OPORRETAN MARTERA (3. MAILA) 

9788498555646 187063 E- ESPLORATZAILE. BURBUILAK (3. MAILA) 

9788498556018 191853 E- ZIKLOKO ESPLORATZAILE. LARRIALDIAK 112 (1. MAILA) 

9788498556025 191854 E- ZIKLOKO ESPLORATZAILE. LARRIALDIAK 112 (2. MAILA) 

9788498556032 191855 E- ZIKLOKO ESPLORATZAILE. LARRIALDIAK 112 (3. MAILA)

Goazen ikertzera!

Abentura hastera doa...

Galdetzea,

ausartzea,

esperimentatzea,

arakatzea...
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Abentura hastera doa
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ESPLORATZAILE 
proiektuak

Formatu handiko liburua, 
eduki interesgarriz eta 
argazki bikainez osatua, 
ikasgelan landu nahi 
duzunaren lagungarri.
Piztu ikasleengan 
jakin-mina!

Plastikako irudia, 
hezkuntza emozionaleko 
dinamika, taldeko 
jarduera, lankidetza-
jolasa, eta ikasgela 
girotzeko eta antolatzeko 
trokelatuak.
Osatu eta zabaldu jolas 
moduan proiektuan 
landutakoa!

ESPLORATZAILE materialak
Erabat malguak, zuk nahi bezala  
erabil ditzazun

Ikaslea

Ikaslearen koadernoak Trokelatuak Lan-zorroa

Ikasleak ikasitakoaren 
ebidentziak sailkatu eta 
biltzeko. Proiektuaren 
fase guztiak datoz.
Egin jarraipena 
haurraren garapenari 
eta hark ikasitako 
guztiari!

Proiektua garatzeko 
ordenan daude  
lan-orriak.
Gidan dituzu argibide 
guztiak, lan-orriak zuk 
nahi bezala lantzeko: 
hariari jarraituz fasez 
fase edo bereiz. 
Erabil itzazu zuk nahi 
bezala; ez daude 
zenbakituta!

Irakaslea

Gida Informazio-liburua Horma-irudiak  
eta trokelatuak

• Batzarraren  
horma-irudia 
trokelatuekin

• Ebaluazioko  
horma-irudia 
(autoebaluazioa  
taldean eta 
koebaluazioa)

• Trokelatuak, taldeak 
antolatzeko

Proiektuan hainbat 
unetan erabiliko dituzu!

Atalak argi eta garbi  
bereizita:
• Proiektuaren garapena
• Lan-orriak nola landu
• Saioak, tailerrak 

eta txokoak
• Mailarteko jarduerak
Eta ikasgela nahiz 
ikastetxea girotzeko 
iradokizunak.
Argia, praktikoa 
eta malgua!

Irudi hauek OIHANA BISTAN!  
proiektukoak dira.

Familientzat...
Ikaslearentzako baliabide interaktiboen barruan,  
proiektuarekin lotutako bideo bat, aurkezpen bat eta  
hiru jolas interaktibo izango dituzte familiek, ezagutzak 
aktibatzeko, arreta bereganatzeko eta proiektua 
are modu jostagarriagoan lantzen jarraitzeko. 

1. maila 2. maila 3. maila

BASAMORTUA BISTAN! OIHANA BISTAN! POLOA BISTAN!

HAITZULOETAN A ZER ASMAKARIA! OPORRETAN 
MARTERA

KUMEAK ZOMORROAK BURBUILAK

1. maila 2. maila 3. maila

LARRIALDIAK 112 LARRIALDIAK 112 LARRIALDIAK 112

BERRIA
BERRIA

BERRIA

Esploratzaile unibertsoak 9 proiektu ditu, eta  
zikloko 3 material berri. Horietako bakoitzean,  
Haur Hezkuntzako berezko eduki-ardatzetako  
batera hurbilduko dira zure ikasleak, jolas moduan  
eta motibazioak zirikatuta. 
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ESPLORATZAILE ingurune digitala
Baliabide guztiak, sarbide erraza!

Esploratzaile ingurunera sartu eta hainbat tresna aurkituko dituzu, 
proiektu guztietan edukiak zeharka lantzeko oso lagungarriak.

Proiektu bakoitzean…

Emozioak bizitzen
Emozioak lantzeko.

Elkarrekin ikasten
Batzarrean eta pentsatzen 
ikasteko estrategiekin erabiltzeko: 
mapa mentala, Vennen 
diagrama eta kronograma.

Matematika jolas
Matematikako edukiak jolas 
moduan indartzeko.

Proiektua
Gida didaktikoaren bisorea 
agertuko zaizu.

Baliabide interaktiboak
Ikasleak motibatzeko baliabideak 
dira, ikasgelan landu nahi duzunaren 
lagungarri: bitak, aurkezpenak, 
ipuinak, esperimentuak…

Koadernoa
Lan-orriak formatu digitalean, 
ikasgelan proiektatzeko, haiekin 
lotutako baliabide digitalekin batera.

Baliabide didaktikoak
Eskolak prestatzeko eta ebaluatzeko 
materialak eta proposamenak 
dituzu hemen (ikuspegia, laneko 
gidak, programazioa, etab.).

Eskola-egunkaria
Zure ikasleek egindako 
materialak hona igota, 
familiakoek ikusiko dituzte.

Hitzak ikasten
Mintzamena eta 
grafomotrizitatea lantzeko.


