
 

 

 

NAHIKO! 5

FAMILIAREN KOADERNOA
  

1 ETXEKOEN NOREN ANTZA

  

Hitz egin ezazu etxekoekin eta bete ezazue zure familiari orain arte tokatu zaion loteria kartoia, bere gauza on eta 
txarrekin bizitzaren lau arloetan: pertsonak

 

  

  

  

  

 
 
  

 

BBIZITZA

PPROIEKTUA

  

NAHIKO! 5-6 22  
UNITATE 

DIDAKTIKOA

  

FAMILIAREN KOADERNOA

 

ETXEKOEN NOREN ANTZA? 

eta bete ezazue zure familiari orain arte tokatu zaion loteria kartoia, bere gauza on eta 
pertsonak, senide arteko harremanak, lana eta gizartea

 

 

 

 

IZENA 

IZITZA 

ROIEKTUA 

 
UNITATE 

DIDAKTIKOA 
 

FAMILIAREN KOADERNOA 
 

IKASLEEK FAMILIAREN 

LAGUNTZAREKIN EGITEKO 

 

eta bete ezazue zure familiari orain arte tokatu zaion loteria kartoia, bere gauza on eta 
gizartea. 

 

 

 

 



BIZITZA PROIEKTUA 
 

 

  

2 NOLA ZEN NERE BIZITZ

TXIKITAN 
  

Etxekoei galde iezaiezu nolakoa zen zure bizitza txikia zinenean, zuk gogoratzen ez duzunean, bizitzaren lau 
arloetan. Idatz ezazu azpian aldatu diren lau gauza eta berdintsu mantendu diren beste lau.
 

 

ALDATU DIREN GAUZAK

 

 

 

 

 
 
Zergatik eman dira 
aldaketa hauek, eta 
beste batzuk, 
familian? 

 
 
 

 
Arrazoirik gabe.

 
Familiakoek nahi izan dugulako.

 
Bizitzaren eraginez.

 
Familia behartuta sentitu delako.

 
 
  

2. UNITATE DIDAKTIKOA FAMILIAREN KOADERNOA

NOLA ZEN NERE BIZITZA 

Etxekoei galde iezaiezu nolakoa zen zure bizitza txikia zinenean, zuk gogoratzen ez duzunean, bizitzaren lau 
arloetan. Idatz ezazu azpian aldatu diren lau gauza eta berdintsu mantendu diren beste lau.

ALDATU DIREN GAUZAK ALDATU EZ DIREN GAUZAK

 

 

 

 

Arrazoirik gabe.   Hobeto bizitzen ahalegindu delako 
familia. 

Familiakoek nahi izan dugulako.   Patuak horrela nahi izan 

Bizitzaren eraginez.   Zoriontsuago izateko.

Familia behartuta sentitu delako.   Ez dakigu. 

FAMILIAREN KOADERNOA 

 

IKASLEEK FAMILIAREN 

LAGUNTZAREKIN EGITEKO 

 

Etxekoei galde iezaiezu nolakoa zen zure bizitza txikia zinenean, zuk gogoratzen ez duzunean, bizitzaren lau 
arloetan. Idatz ezazu azpian aldatu diren lau gauza eta berdintsu mantendu diren beste lau. 

 

ALDATU EZ DIREN GAUZAK 

Hobeto bizitzen ahalegindu delako 

Patuak horrela nahi izan duelako. 

Zoriontsuago izateko. 

 



BIZITZA PROIEKTUA 2. UNITATE DIDAKTIKOA FAMILIAREN KOADERNOA 
 

 

   

3 ERABAKI GARRANTZITSUAK 
IKASLEEK FAMILIAREN 

LAGUNTZAREKIN EGITEKO 

   

Ziur egunen batean etxeko bakoitzak erabaki handi eta garrantzitsu bat hartu behar izan zuela. Galde iezaiozu 
bakoitzari zein erabaki, zergatik eta zein ondorio izan zituen berarentzat eta familiarentzat. 
 

NORK ZERGATIK ONDORIOAK 

   

   

   

   

 
   

4 LURRIKADA FAMILIAN 
IKASLEEK FAMILIAREN 

LAGUNTZAREKIN EGITEKO 

   

Agian egunen batean, onerako edota txarrerako, familia osoa astindu zuen zerbait gertatu zen, guztion bizimodua 
aldatuz. Galde ezazu zer eta noiz gertatu zen. Nola egin zion aurre familiak? Nola aldatu zitzaion bizimodua? 
 

ZER ETA NOIZ FAMILIAKIDEEN ERANTZUNA: ONDORIOAK, ALDAKETAK… 

  

 
  



BIZITZA PROIEKTUA 
 

 

  

5 ETXEKOEN PROIEKTUAK

  

Zure umea bere proiektua egiten ari den bezala,  
argazkia eta idatzi hemen, mesedez, une 
bizitzaren lau arlo garrantzitsuetan lortu nahiko zenukena (ni
 

EETTAA  ZZUUKK,,  LLAAGGUUNN  DDIIEEZZ
 

2. UNITATE DIDAKTIKOA FAMILIAREN KOADERNOA

ETXEKOEN PROIEKTUAK 

oiektua egiten ari den bezala,  etxeko bakoitzak ere berea du zalantzarik gabe. Itsatsi zure 
argazkia eta idatzi hemen, mesedez, une honetan datozen urteetarako buruan duzun proiektu edo egitasmoa, 
bizitzaren lau arlo garrantzitsuetan lortu nahiko zenukena (ni-neu, familia, gizartea eta lana):

ZZAAIIEEKKEEZZUU??  LLAAGGUUNNTTZZEEKKOO  PPRR

FAMILIAREN KOADERNOA 

 

FAMILIAKOEK  

EGITEKO 

 

etxeko bakoitzak ere berea du zalantzarik gabe. Itsatsi zure 
honetan datozen urteetarako buruan duzun proiektu edo egitasmoa, 

neu, familia, gizartea eta lana): 

RREESSTT  ZZAAUUDDEE??  
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