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PROPOSAMEN DIDAKTIKOA LEHEN HEZKUNTZAKO 1. 
ETA 2. IKASTURTEETAN ARTE ETA MUSIKA GAITASUNA 
HAUR FOLKLOREKO HERRI KANTUEN BIDEZ GARATZEKO

Arantza Almoguera

Proposamen didaktiko hau ondoren azaltzen diren ebaluazio irizpideetan oinarritzen da. Ebaluatu beharreko 
ikaskuntzako estandarrak dira, Lehen Hezkuntzako Lehen eta Bigarren ikasmailetarako Nafarroako Foru 
Komunitateko Lehen Hezkuntzako curriculumak (174 zenbakidun NAOn, 2014ko irailaren 5ekoan, argitaratuak) 
Arte Hezkuntza arloan jasotzen dituenak. Irakasgai horrek plastika-hizkuntza eta musika-hizkuntza, aintzat 
hartzen baititu, gure proposamena irakasgaiaren Musika Hezkuntza zatiari dagokio.

Lehen Hezkuntzako 1. maila1

1  Itzultzailearen oharra: LOMCE akronimoz ezagutzen den legearen Curriculum Ofizialaren edukiak ez 
ditugu itzuliko oraindik ez baitago Arte Hezkuntza arloaren euskarako itzulpen ofizialik.
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EDUKIAK EBALUAZIO 
IRIZPIDEAK

EBALUATU 
BEHARREKO 

4. BLOKEA

DANTZA ETA 
MUGIMENDUA

Gorputz 
adierazpena

1.  Gorputz 
atal batzuk 
adierazpidetzat 
erabili hanka-
besoak 
koordinatuz.

1.1.  Gorputzak 
soinuak 
sortzeko, 
adierazteko 
eta mugitzeko 
dituen aukerak 
ezagutu eta 
erabiltzen ditu.

1.2.  Mugimenduan 
hankak 
eta besoak 
koordinatzen 
ditu.

Keinuz 
lagundutako 
kantua

2.  Kantuaren 
letraren arabera 
keinuak eta 
mugimenduak 
egin.

2.1.  Gorputzaren 
mugimendua 
musikari eta 
espazioari 
egokitzen die.

2.2.  Kantu bati 
laguntzeko 
keinuak eta 
mugimenduak 
egiten ditu.

Dantza errazak 3.  Dantza errazak 
dantzatu.

3.1.  Landutako 
dantzak bere 
ikaskideekin 
koordinaturik 
dantzatzen ditu.
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5. BLOKEA

INTERPRETACIÓN

Ahotsa
- Adierazpenerako 
baliabideak.
- Arnasketa.

1.  Ahotsaren 
soinu aukerak 
erabiltzea, 
aurkitzea eta 
baloratzea, 
arnasketa 
kontzientearekin.

2.  Inguruneko 
eta animalien 
onomatopeia-
soinuak 
ezagutzea.

 
1.1.  Ipuin/

kantu baten 
interpretazioan, 
ahotsa 
adierazpen-
baliabide gisa 
erabiltzen du.

1.2.  Kontzienteki 
gauzatzen 
du arnasketa 
prozesua.

2.1.  Inguruneko 
eta animalien 
onomatopeia-
soinuak 
identifikatzen 
ditu.

Kantua
- Haurrena.
-  AB forma 

musikala
- Estrofa errepika.
-  Erritmo-

ostinatoak.

3.  Haurren melodia 
errazak kantatzea, 
eremu melodiko 
egokian eta 
bitarte errazekin 
eta imitazio 
bidezko ahots-
elkarrizketa 
izatea.

3.1.  Ikasgelan 
landutako 
melodietako bat 
ongi kantatzen 
du, eremu 
melodiko zehatz 
batean.

3.2. 2.  M eta 3. 
M. bitarteak 
intonatzen 
ditu 
imitazioz.

3.4.  Taldeka, 
haurrentzako 
kantuak 
kantatzen ditu, 
musika tempoa 
kontuan hartuz.
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Instrumentuak
-  Intonazio 
zehaztugabeko 
perkusioa: zura, 
metala, partxea.

4.  Intonazio 
zehaztugabeko 
perkusio-
instrumentuen 
soinu-aukerak 
aurkitzea eta 
baloratzea, 
materialaren 
arabera.

6.1.  Erritmo 
eskema errazak 
interpretatzen 
ditu tonuan 
jarri gabeko 
perkusioko 
musika-
tresnekin.

6.2.  Melodia 
bat perkusio 
instrumentuekin 
akonpainatzen 
du, ostinato 
erritmikoak 
eginez.

Musika hizkuntza
-  Oinarrizko 

erritmoak.
-  Erritmoaren 
ohiko grafiak: 
beltza, kortxeak, 
beltzeko isilunea.

5.  Pultsuan 
oinarritutako 
erritmo 
eskema errazak 
interpretatzea.

7.  Erritmo 
eskema errazak 
irakurtzea eta 
interpretatzea.

9.  Soinu-mezuak 
asmatzea eta 
interpretatzea.

7
.1. 4 pultsuko 
erritmo eskemak 
irakurri eta 
interpretatzen ditu 
figura hauekin: 
beltza, kortxeak eta 
beltzeko isilunea.
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6. BLOKEA

ENTZUTEA

- Estilo eta kultura 
desberdinetako 
musika-tresnen 
eta ahotsen 
bidezko pieza 
labur eta errazen 
sorta bat modu 
aktiboan entzutea. 
Entzunaldia, 
gozatzeko bide. 

  Ikasleek hurbil    
dituzten musika-
tresnak.
-  Helduen eta 
haurren ahotsak.

-  Forma erraza: 
errepikapena 
(AA).

-  Entzunaldietako 
portaera arauak.

2.  Entzunaldi 
batean musika 
elementu eta 
alderdiak 
bereiztea eta 
ezagutzea.

4.  Ikasgelan 
erabiltzen diren 
musika-tresnak 
bereiztea eta 
identifikatzea, 
baita 
proposatutako 
entzunaldietan 
landutakoak ere.

6.  AA forma 
musikala 
ezagutzea, 
entzutearen bidez.

8.  Entzunaldietako 
arauak modu 
errazean lantzea, 
denen ekarpenak 
baloratuz eta 
errespetatuz.

2.1.  Musikako 
hiztegi 
oinarrizkoa 
erabiltzen du. 
(Pentagrama, 
lerroak, 
lerroarteak, 
notak, isiluneak, 
azkarra, lentoa, 
indartsua, 
leuna, largoa eta 
laburra).

4.2.  Hainbat soinu-
ezaugarri 
ikertzen ditu, 
ikasgelako 
objektuak 
erabiliz.

6.1.  Melodia erraz 
baten egitura 
edo forma 
musikala 
ezagutzen du.

8.1.  Isiltasuna 
baloratzen eta 
errespetatzen 
du, musika 
entzunaldirako 
ezinbesteko 
elementu gisa.

8.2.  Ikaskideen 
iritzi 
desberdinak 
errespetatzen 
ditu, txandak 
errespetatuz.

Lehen Hezkuntzako 2. mail
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EDUKIAK EBALUAZIO 
IRIZPIDEAK

EBALUATU 
BEHARREKO 

4. BLOKEA

DANTZA ETA 
MUGIMENDUA

Gorputz 
adierazpena
- Koordinazioa
- Arnasketa
- Lekualdaketak
- Keinuz 
lagundutako kantua

1.  Gorputzeko 
atalak erabiltzea 
adierazpide gisa, 
arnasketa eta 
gorputzeko zatiak 
koordinatuz, 
musikari 
egokituz.

2.  Kantuak 
dramatizatzea.

1.1.  Gorputzeko 
zatiak eta 
beren aukerak, 
adierazpide 
gisa, ezagutzen 
eta erabiltzen 
ditu.

1.2.  Gorputz 
mugimendua 
musikaren 
arabera 
egokitzen du, 
pultsazioari 
eutsiz.

2.1.  Kantuen hitzak 
dramatizatzen 
ditu, hitzei 
egokitutako 
eta hitzekin 
koordinatutako 
keinuekin, 
lotsarik gabe.

Dantzak
- Orientazioa 
espazioan 
eta denboran 
(lateralitatea, 
bikoteak, 
zirkuluak).

3.  Dantza 
koordinatuki 
interpretatzea, 
kontuan izanik 
espazioko eta 
denborako 
orientazioak.

3.1.  Koreografia 
errazak 
egiten ditu, 
kontuan izanik 
espazioko eta 
denborako 
orientazioak: 
lateralitatea, 
zirkuluak.

3.2.  Landutako 
  dan tzak 

interpretatzen 
ditu, 
gauzatzeko 
arauak 
errespetatuz.
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