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1. Sarrera
1.1. Justifikazioa

Unkina ikastetxean, gure Hezkuntza Proiektuan aipatzen den bezala, irakaslea
bitartekari izanda, ikasleak irakaskuntza-ikaskuntza prozesuko parte aktibo
bezala kontutan hartzen duen hezkuntza sustatu nahi dugu.

Horretarako, ikasleek, berdinen arteko lankidetzan oinarrituz, abilezia kognitibo
konplexuak, munduaren ezaguera, hizkuntzari lotutako ezagutzak eta ikuspegi
kritikoa eskuratzea bultzatzen da.

Tradizioz, irakurketa da ezagutzak eskuratzeko bide nagusia, eta horregatik da,
eskolako lehentasunezko lan esparrua.

Egun, praktika soziokulturaltzat hartzen da irakurketa. Hori horrela izanik,
irakurlearen ezagutzek eta testuinguruaren esanahiek berebiziko garrantzia
hartzen dute, gizarte jakin batean eta kultura jakin batean txertatuta daudelako.

Irakurtzeko gaitasunak irakurritakoa ulertzea, ulertutakoa erabiltzea eta
irakurritakoaren inguruan gogoeta egitea dakar.

Irakurketa plan hau, irakurle konpetenteak garatzen laguntzeko diseinatzen da.
Jarraian, planak dituen asmoak aipatzen dira:

➢ Ikastetxeko irakasleen artean adostasun minimoak lortzea.
➢ Irakurketaren

inguruan

hartutako

emaitzak hobetzeko.
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erabakiak

sistematizatzea

eskola

➢ Egiten dena eta adostua dagoena idatziz uztea, irakasle berriek zentroko
erabakiak ezagutzeko.

➢ Irakurriaren ulermenari lotutako jarduera-protokoloa garatzea.
➢ Irakurtzeko konpetentzia hobetzea, eta baita komunikazio konpetentzia
ere.

➢ Irakurzaletasuna eta irakurketarekiko jarrera positiboa bultzatzea eta
sustatzea.

➢ Ikasgai guztietan ulermena garatzea.
➢ Ikasleak irakurle aktiboak izatea, eta irakurtzen dituzten testuak era
eraginkorrean uler ditzaten bilatzen da, bai ikasteko, bai gozatzeko eta
baita gizarte-elkarrekintzetarako tresna gisa ere.

➢ Bi hizkuntza ofizialen erabilera sozialaren desoreka berdintzearen
erronkari eustea.

➢ Ebaluazio diagnostikoaren emaitzak hobetzea.
➢ Ikasle etorkinei eman beharreko hezkuntza-arreta orokorra adostea.
➢ Familia eta inguruan dauden elkarteen parte-hartzea bermatzea.
Aipatutako guztia aurrera eraman ahal izateko, irakasleen, familien eta ikasleen
konpromisoa ezinbestekoa bihurtzen da.

Planaren nondik norakoa zehazteko orduan ebaluazio diagnostikoko emaitzak
eta hobekuntza plana, irakurketaren inguruko ikastetxeko diagnosia eta Urteko
Planean islatutako emaitzak hartu dira kontutan.
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1.2. Testuingurua

Gure ikastetxea Usansolon dago kokatuta eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren
mendekoa da. Publikoa, doanekoa eta D eredukoa da. 2 - 12 urte bitarteko neskamutilentzako prestakuntza arautua ematen

du, eta

Haur-hezkuntza eta

Lehen

Hezkuntzako proiektuak ditu, ikasleen aniztasunari erantzuteko.

Eskolak 34 bat irakaslek osatutako klaustroa du. Hainbat irakasle finko badaude ere, beste
batzuk urtero aldatzen jarraitzen dute.

Herriko haurren %75 inguru eskolara datozela esan daiteke; 400 bat ikasle. Azken urteotan
atzerritarren kopurua aldakorra izan da, bataz beste % 2ra iristen delarik.
Familien maila sozioekonomikoa tartekoa da. Familiek, era desberdinetan, parte hartze
aktiboa dute eskola-kudeaketan; Eskola Kontseiluaren eta Guraso Elkartearen bidez batik
bat.

Gure proiektuaren asmoa da oinarrizko hezkuntza-gaitasunak lantzea, eta gure ikasleak
bizitzarako prestatzea.

2. Diagnosia
Irakurketaren inguruko indarguneak eta ahulguneak:

Zentroaren ibilbidea eta aurretik hartutako erabakiak aztertu ondoren,
irakurketaren

inguruko

jarduera

didaktikoen

autodiagnosia

egin

dugu,

zenbateraino garatu diren jakiteko.

Horrez gain, hausnarketan jardun gara eta ikastetxearen egoeraren inguruko
informazioa pilatu dugu. Indarguneak eta ahulguneak identifikatu ditugu
irakurketaren alde lanean jarduteko.
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indarguneak

ahulguneak

Irakurtzen ikasi

Haur Hezkuntzan:
● Irakurketa-idazketa nola landu jakiteko
irizpideak adostu dira.
● HHn adostuta dago letra larria erabiliko
dela eta hasieratik ikasleen izenak
hartuko direla oinarritzat.
● Irakurketa-idazketa,
korroan,
talde
handian lantzen da eguneroko errutinen
bidez, eta baita txokoetan ere, ikasle
bakoitzaren
garapen
momentua
errespetatuz.
Edozein
egoera
aprobetxatzen da era naturalean.
● Testu mota ugari eskaintzen zaizkie
ikasleei.
● Ahozkotasunari
garrantzia
handia
ematen zaio.
● Hitz jolas ugari erabiltzen dira uneoro
ikasleen arreta erakartzeko eta pixkanaka
eredu hauek barneratuz joateko.

Lehen Hezkuntzan:
LH Lehen zikloa:

●
●
●
●
●

●
●

LHIn adostuta dago hasieran letra larria
erabiliko dela eta pixkanaka xehera
pasatuko direla.
Korroa edo talde handia erabiliko da
irakurketa-idazketako hainbat ekintza era
ludikoan lantzeko.
Testu -mota ugari jartzen dira ikasleen
esku.
Talde malguak eta elkarreragileak
erabiltzen dira irakurketan sakontzeko.
Hitzen eta esaldien ulermenari garrantzia
ematen zaio, eta hasieratik irakurketa
ulermenera bideratzen da ikasleak
irakurketak
duen
garrantziaz
ohartarazteko eta motibazioa pizteko.
Irakurketa ikasleen intereseko gaietan
oinarrituta egon behar da beti.
Testu mota ugari eskaintzen zaizkie
ikasleei.

Haur Hezkuntzan:
● Kontzientzia fonologikoa noiz eta nola
landuko den zehaztea eta sistematizatzea
falta da.
● HPBko ikasleei begira, ikusizko eta idatzizko
hiztegi bat osatzea interesgarria izango
litzateke gelan azaltzen diren hitz berriekin,
lantzen dugun interesgunearen arabera.
●

Ahoz sarritan errepikatzen diren hitz, esaldi
edo esamoldeak idatziz, eta irudiz
lagunduta, adierazteko ohitura falta. Honek
ez du esan nahi guztia idatziz eta irudiz
adierazi behar denik.

Lehen Hezkuntzan:
LH Lehen zikloa:
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●

Kontzientzia fonologikoa noiz eta nola
landuko den zehaztea eta sistematizatzea
falta da.

●

Irakurketa mailakatu sorta izatea komeniko
litzateke.

●
●

Testuen azterketa sakona egiten da
pausuz pausu, eta hainbat eredu
eskaintzen zaizkie ikasleei.
Talde osoko lana, talde txiki edo
bakarkako lanarekin osatzen da.

LH Bigarren zikloa:

●
●

Testuen ulermena oinarrizko hiru
pausuak erabiliz lantzen da sistematikoki:
irakurri aurretik, bitartean eta ondoren.
Testu mota ugari eskaintzen zaizkie
ikasleei.

LH Hirugarren zikloa:

●

●

Testuen ulermena oinarrizko hiru pausuak
erabiliz lantzen da sistematikoki: irakurri
aurretik, bitartean eta ondoren.
Irakurketa saioa sistematikoki burutzen
da.

Haur eta Lehen Hezkuntzan:
● Gelako aniztasunari aurre egiteko
hainbat baliabide eta neurri hartzen dira.
● Ikastetxean hainbat baliabide digital
daude (arbela digitalak, ordenagailu
txikiak,...).
● Eskola
liburutegia
erabiltzen
da
sistematikoki HHtik LHko lehen ziklora
arte.
● Gelako liburutegia erabiltzen da.

LH Bigarren zikloa:
● Oraindik irakurketa guztiz bereganatua ez
duten ikasleen beharrei aurre egiteko erak
adostu behar dira.
● Irakurketa mailakatu sorta izatea komeniko
litzateke.

LH Hirugarren zikloa:
● Oraindik irakurketa guztiz bereganatua ez
duten ikasleen edo etorri berriak diren
ikasleen beharrei aurre egiteko erak adostu
behar dira.
● Irakurketa mailakatu sorta izatea komeniko
litzateke.

Haur eta Lehen Hezkuntzan:
● Hartutako neurriak ez daude bateratuta,
ezta adostuta ere.
● Lexikoa modu esplizitu edo inplizituan
irakatsi daiteke, hitzekin kontaktua izanez
ahozko hizkuntzaren edo irakurketaren
bidez. Biek laguntzen dute irakurketa
hobetzen, baina eraginkorrenak irakasteko
bi moduak elkartzen dituzten sistemak dira.
Hori dela eta, mailaka, zer eta nola landuko
diren inguruan erabakiak hartu behar dira.

Ikasteko irakurri

Haur Hezkuntzan:
● Haur Hezkuntzan, hiru estrategiak
(irakurri aurretik, bitartean eta ondoren)
kontutan hartzen dira, eta testu
desberdinak lantzeko orduan (Ipuinak,
jolasak, olerkiak...) talde handian ahoz
jarraitzen dira.

Lehen Hezkuntzan:
●

Lehen Hezkuntzan:
● Ikastetxean, ia maila guztietan eta ikasgai
gehienetan irakurketa lantzen da.
● Ziklo guztietan Victor Morenok irakurketa
gaitasuna garatzeko proposatzen dituen
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Hizkuntzakoak ez diren arloetan, Heziketa
Fisikoan eta Musikan, noiz hasi irakurtzen
erabaki beharra dago.

●

orientabideak(irakurri aurretik, bitartean
eta ondoren) hartzen dira oinarritzat.
Ziklo guztietan, gehienbat Natura eta
Gizarte Zientzietan prestatu dira ulermena
lantzeko testuak (editorial desberdinek
eskaintzen dituztenak, internetetik
ateratakoak, aldizkarietakoak, irakasleek
moldatuak,...)

Irakurzaletasuna garatu

Haur Hezkuntzan:
● Sarri erabiltzen da liburutegia, irakasleek
lagunduta, ikasleek irakurtzeko ohitura
hartu dezaten.
● HH5etik hasita liburutegiko liburuak
maileguan hartzen dira.
● HH3-4ko ikasleek panpin edo liburu
ibiltaria darabilte.

Lehen Hezkuntzan:
● Hizkuntzakoak ez diren arloetan, ekintza
puntualak egiten dira noiz edo noiz. Ez dago
ezer adostuta, ezta sistematizatuta.

Lehen Hezkuntzan:
LH Lehen zikloa:

●
●
●

Astero,
sistematikoki,
liburutegiko
liburuak maileguan hartzen dira.
Irakurritako liburuei buruzko ahozko
aurkezpenak egiten dira.
Irakasleak ozenki irakurtzen du sarri.

LH bigarren eta hirugarren zikloa:

●

●
●

Sistematikoki,
liburuak
era
desberdinetan, taldean lantzen dira:
tertuliak, prestatutako irakurketa ozena,
debateak, irakurritako liburuei buruzko
ahozko aurkezpenak...
Irakasleak ozenki irakurtzen du sarri.
Aukera dagoenean, liburuaren idazlea
etortzen da geletara.

Ikastetxetik kanpoko eragileen parte hartzea
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Familien parte hartzea:
●

Familien parte hartzea:

Irakurketaren inguruko gomendioak
ematen zaizkie eskolan.

●

●

Ingurunearekiko lotura:
●

Ingurunearekiko lotura:

Haur Hezkuntzako ikasleak, ikasturtean
behin, herriko liburutegira joaten dira.

Irakurketaren inguruko prestakuntza:
● Klaustroak, 2018-19 ikasturtean,
irakurketaren ulermenaren inguruko
prestakuntza jaso du.
● Aurretik, hainbat klaustrokidek, Victor
Morenoren materialen inguruko
prestakuntza jasoa du.

Familien parte hartzea, gehien bat HHn eta
Lhen Hezkuntzako lehen zikloetan eskatzen
izan da orain arte. Gainontzeko mailetan,
puntuala izaten da.
Formakuntzetarako deialdiak egiten
direnean, familien parte hartzea murritza
izaten da.

●

Azken urteotan, Udaletxearen eskaintza gero
eta murritzagoa da.

Irakurketaren inguruko prestakuntza:
●

Klaustroko partaideak urtero aldatzen dira.
Aurreko ezagutzak hurrengoei jakinarazteko
norbait izendatu beharko litzateke.

3. Jarduera-ardatzak
Diagnostikoaren emaitzetan oinarrituta, eta ikastetxearen premia nagusiak
zeintzuk diren baloratuta, bost jardun-ardatz edo lan-ildoren inguruan
planteatuko da irakurketa plana:

1. “Irakurtzen ikasi”
2. “Ikasteko irakurri”
3. “Irakurzaletasuna”
4. “Irakasleriaren prestakuntza”

Lehenago ere aipatu dugun bezala, irakurketa da ezagutzak eskuratzeko bide
nagusietako bat. Ikuspegi horri jarraituz, “ikasteko irakurri” ardatzari emango
zaio arreta gehien Haur Hezkuntzako bigarren zikloan eta Lehen Hezkuntzako
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lehen zikloan,

eskolaren funtsezko helburuarekin zuzen-zuzenean lotuta

baitago, eta bizitza osoan erabiliko den tresna izanda, oinarri sendoak lortzea
premiazkoa delako. Lehen Hezkuntzako bigarren eta hirugarren zikloan
ikasitakoa lantzen eta hobetzen jarraituko da, ulermenari garrantzia handia
emanez.

4. Helburuak
Planaren

funtsezko

helburua

da

ikasleen

irakurtzeko

gaitasuna

hobetzea, eta ikus araztea irakurtzea disfrutatzeko ere badela.

Esandako jardun-ardatz horietako bakoitzaren inguruan, diagnostikoa gogoan
hartuta, honako helburu espezifikoak adostu ditugu:
-

IRAKURTZEN IKASI:

o Irakurtzen irakasteko adostutako modua sistematikoki erabiltzea.
o Ikasleen kontzientzia fonologikoa hobetzea.
o Irakurtzean jariotasunez eta entonazio egokian jardutea lortzea
pixkanaka.
o Irakurketa estrategiak era sistematikoan erabiltzea.
o Ikasleen aniztasunari erantzuteko neurriak adostea.

-

IKASTEKO IRAKURRI:

o Irakurketa gaitasunak Hizkuntza-arloetan lantzea.
o Irakurketa gaitasunak Hizkuntza-arloak ez diren ikasgaietan
lantzea.
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-

IRAKUR ZALETASUNA:
3 eremu bereizten dira:
o Ikastetxea


Eskola eta/edo gelako liburutegia era sistematikoan
erabiltzea, inguru honetan eraginkortasunez maneiatzeko
tresnak eskuratzeko, ikaskuntzarako eta irakurketaren
gozamenerako duen garrantziaz jabetzeko eta liburuak
zaindu eta mantentzeak duen garrantzia baloratzeko.



Ikasleen irakurzaletasuna sustatzea, kolaboratzeko eta
kooperatzeko teknikak eta estrategia parte hartzaileak eta
IKT ak erabiliz.

o Familien parte hartzea


Ahal den neurrian, familiek seme alaben irakurketa
prozesuan laguntzea.

o Inguruarekiko harremanak

-

Eskola ingurunera hurbiltzea.

IRAKASLERIAREN PRESTAKUNTZA:

o Irakasleen prestakuntza etengabekoa izatea.

5. Jarduerak / Ekintzak.
Planteatutako helburuak lantzeko, hainbat ekintza proposatzen dira.
Kasu bakoitzean, zehaztuta dago zein izango den arduraduna, zenbat iraungo duen, zer
baliabide eta adierazle erabiliko diren jarraipena egiteko eta nola ebaluatuko diren.
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EKINTZEN PROGRAMAZIOA (2019-2020 IKASTURTEA)

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

JARDUERAK

❖ HH2tik hasi eta HH5

arte, gelak ikusizko
txartel
idatziak
erabiliz aberastea:
gelako
ikasleen
izenak,
egutegia,
txokoen
izenak,
eguraldia…
❖ Hizki
larria
erabiltzea, eta HH5
urteko
geletan,
zenbait
kasutan
xehea ere sartzen
hastea.
❖ Eguneroko korroa
eta bertan lantzen
diren
ardurak
irakurketaidazketaren
ikasketarako
aprobetxatzea.
(ikusi eranskinetan
adin
bakoitzari
dagozkion ardurak)
 Gelan lantzen den

IRAKURTZEN IKASI

Irakurtzen irakasteko adostutako modua sistematikoki erabiltzea.

DENBORALIZAZIOA

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

(HH)

ADIERAZLEAK

Ikasturte hasieratik

Tutoreak

Txartel idatziak: gelako -HHko gela guztietan ikusizko markagailu
ikasleen izenak,
idatziak erabili dira
egutegia, txokoen
izenak, eguraldia…

Ikasturte hasieratik

Tutoreak

Idazteko tresnak
Gelan lantzen den
hiztegia idatziz…

-Hasieratik, ikasleei letra larriz idatzitako hitzak
eskaini zaizkie.
-Ikasle bakoitzaren garapena kontutan hartuta,
beharra egon denean, letra xehea erabili da.

Ikasturte hasieratik,
egunero

Tutoreak

Arduretako hitzak,
irudiak, kartelak,…

-Egunero korroan ardurak landu dira, eta
idatzizko euskarria izan dute.

Ikasturte hasieratik

Tutoreak

Gelan lantzen diren

-Irakasleek landutako gaiaren arabera, irudi-
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interesgunearen
arabera, gela
bakoitzean ikusizko
eta idatzizko
hiztegiak sortzen
joatea.

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

JARDUERAK

gaien inguruko hitzak
eta irudiak

IRAKURTZEN IKASI

Irakurtzen irakasteko adostutako modua sistematikoki erabiltzea.

DENBORALIZAZIOA

ARDURADUNAK

ADIERAZLEAK

-Ikasleei ipuinak edo gaiarekin lotutako esaldiak
irakurri zaizkie hainbat alditan esaldi
esanguratsu bat hartzeko.
-Aukeratutako esaldiak hitzetan deskonposatu
dira.
-Hitzak silabatan banatu dira.
- Silabak fonemetan berezitu dira.
- Fonema bakoitza bere kinestemarekin lotu da.
-Gelako materiala eguneratu da.

Ikasturte hasieratik

Tutoreak

Proiektu bakoitzean
sortzen den material.
(Material hori drive
bidez konpartituko da,
eta baita sarean
zikloko karpetan ere)

 Metodo globala
lantzeko materiala
eguneratzen joatea
gelako proiektuekin
bat egiteko.
 Alfabetoa
kinestemekin lotuta
lantzea.
 Hasieran
letra

Ikasturte hasieratik

Tutoreak

Internetetik lortutako
materiala
Liburuak…

Ikasturte hasieratik

Tutoreak

Ikasturte hasieratik

Tutoreak

Alfabetoko letrak
irudiekin
Kinestemen irudiak
Norabidea lantzeko
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(LHI zikloa)

BALIABIDEAK

❖ Irakurketa lantzeko
metodo globala
erabiltzea.

hitza lotzen duten hiztegitxoak sortu dituzte.

-Kinestemak erabili dira alfabetoa lantzeko.

-Letra larria lantzen hasi da.

larriarekin jarraitzea
HHn
hasitako
ikaskuntza,
eta,
pixkanaka,
letra
xehera
pasatzea
norabidea
eta
norantza lantzeko.
 Irakurketa egunero
lantzea, bananbanan edo talde
txikietan.

Ikasturte hasieratik

Tutoreak
laguntzaileak

 Irakasleak
moldatuta, ozen
irakurtzea
bultzatzea.

Ikasturte hasieratik

Tutoreak

 Ulermena lantzea
ikasleetzat hurbilak
diran testu motak
erabiliz.

Ikasturte hasieratik

Tutoreak
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fitxak

Letra xehera pasatu da letra larria menperatu
ondoren.

Gaiarekin lotutako
hitzak, esaldiak eta
testu txikiak.
“Irakurgaiak” liburua.
Gaiarekin lotutako
hitzak, esaldiak eta
testu txikiak.
“Irakurgaiak” liburua.
Testu mota anitzak

-Ikasleek banan-banan irakurri dute egunero.
- Bigarren irakasle baten laguntza egon da
irakurketa egunero aurrera eramateko.
-Irakasleak eredu bezala jokatu du behar bezala
ahoskatuz eta erritmo egokia mantenduz.

-Ikasleen esperientziatik hurbil dauden
eguneroko
bizitzako
testuak erabili dira:
gonbidapenak,
zorion-txartelak,
oharrak,
gutuna, postala, ipuina, emailak, azalpen
testuak , jakinarazpenak ...
-Inguruko gertakariei eta jazoerei buruzko
informazioa
ematen
duten
gizartekomunikabideetako testuak erabili dira:
albisteak.
-Ikasleen esperientziari buruzko testuak erabili
dira (bai helburu didaktikoa dutenak, bai
eguneroko bizitzan erabiltzen ditugunak):
liburuxkak,
eskola-liburuak,
deskripzioak,
argibideak eta azalpenak.

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

JARDUERAK

Korroan kontzientzia
fonologikoa lantzea
sistematikoki HH4 eta HH5
urteko gelan.
(ikusi eranskinetan
kontzientzia fonologikoa
lantzeko proposatzen diren
ariketak)
Korroan kontzientzia
fonologikoa lantzea
sistematikoki LH1 gelan.
(ikusi eranskinetan
kontzientzia fonologikoa
lantzeko proposatzen diren
ariketak)
Beharrezkoa den kasuetan,
kontzientzia fonologikoa
lantzea LH2 gelan. (ikusi
eranskinetan kontzientzia
fonologikoa lantzeko
proposatzen diren ariketak)

IRAKURTZEN IKASI

Ikasleen kontzientzia fonologikoa hobetzea.

DENBORALIZAZIOA

ARDURADUNAK

(HH)- (LHI zikloa)

BALIABIDEAK

ADIERAZLEAK

Ikasturte hasieratik

Tutoreak

Kontzientzia
fonologikoa lantzeko
eguneroko hiztegia,
esaldiak… kinestemak
euskarri bezala
erabiliz.

-Kontzientzia fonologikoa landu da, egunero,
errutinak aprobetxatuz.

Ikasturte hasieratik

Tutoreak

Kontzientzia
fonologikoa lantzeko
eguneroko hiztegia,
esaldiak…

-Kontzientzia fonologikoa landu da korroan eta
idazten den momentuetan.

Ikasturte hasieratik

Tutoreak

Kontzientzia
fonologikoa lantzeko
eguneroko hiztegia,
esaldiak…

-Kontzientzia fonologikoa landu da momentu
puntualetan eta behar den guztietan.
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JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IRAKURTZEN IKASI

Ikasleen kontzientzia fonologikoa hobetzea.

BALIABIDEAK

(LHII zikloa, INGELESA)

JARDUERAK

DENBORALIZAZIOA

ARDURADUNAK

Jatorrizko entzumen testuak
entzutea, eta imitazioz esaldi
bakoitzaren ahoskerari
buruzko hausnarketa egitea.

Egunero

Ingeleseko irakaslea

*Testu liburuko
entzumen testuak.

*Testua entzun eta irakurri dute aldi berean.
*Testuko esaldiak ahos errepikatu dituzte
banan-banan classroom helper-ak bideratuta.

Errutinetako galdererantzunak erabiltzea, modu
errepikakor batez,
irakurritakoaren ahoskera
egokia lortzeko.

Egunero

Ingeleseko irakaslea

*Eginda dauden
galdera-erantzunen
txantiloiak.

* Modu ulergarrian irakurri dute galdera.
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ADIERAZLEAK

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IRAKURTZEN IKASI

Irakurtzean jariotasunez eta entonazio egokian jardutea lortzea pixkanaka.

(LHI zikloa)
JARDUERAK

DENBORALIZAZIOA

Irakasleak eredu gisa ozenki
irakurtzea.

Ikasturte hasieratik

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IRAKURTZEN IKASI

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK
Hainbat irakurketa mota

Tutoreak

ADIERAZLEAK

-Irakasleak eredu gisa ozenki irakurri du bai
gelan eta bai liburutegiko saioetan ere.

Irakurtzean jariotasunez eta entonazio egokian jardutea lortzea pixkanaka.

(LHII zikloa)
JARDUERAK

Astero, ikasle guztiek ozenki
irakurtzea.

DENBORALIZAZIOA

Astero

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

LH3:
urte bakoitzean
aukeratzen direnak.

Tutorea eta
gaztelania-irakaslea

LH4:
urte bakoitzean
aukeratzen direnak.

Irakasleak ozenki irakurtzen
du eredu moduan.

Astero

Momentuko liburuak

Tutorea eta
gaztelania-irakaslea
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ADIERAZLEAK

-Gelan, guztien artean, euskarazko liburu bat
irakurri da.
Irakurritako liburuari buruzko txostena bete du
ikasle bakoitzak.
-Gelan, guztien artean, gaztelerazko liburu bat
irakurri da.
Irakurritako liburuari buruzko txostena bete du
ikasle bakoitzak.
-Txandaka ikasleek ozenki irakurri dute.
-Irakasleak ozenki irakurri du eredu gisa.

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IRAKURTZEN IKASI

Irakurtzean jariotasunez eta entonazio egokian jardutea lortzea pixkanaka.

(LHIII zikloa)
JARDUERAK

DENBORALIZAZIOA

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

ADIERAZLEAK

Astero, ikasleren batek
etxean irakurketa
prestatzeko (intonazioa,
abiadura, erritmoa…) ardura
hartzea, dagokion egunean
gelan ozenki egiteko.

Astero, hiruhileko
batean

Tutorea eta gaztelerairakaslea

-Testu mota desberdinak
-Liburuak

-Dagokion ikasleak irakurketa prestatuta
ekarri du.
- Prestatu eta prestatu gabeko
irakurketaren konparaketa egin da.
-Irakurketa eta intonazioa egokiak izan
dira.

Bapateko irakurketa egitea
ikasgai guztietan.

Egunero

Tutorea eta arloko
irakasleak

-Testu mota desberdinak
-Testu liburuak

-Irakurketa eta intonazioa egokiak izan
dira.

Liburu jakin baten irakurketa
egitea gela guztiaren artean,
sistematikoki, bai euskeraz
eta bai gaztelaniaz ere.

Arlo bakoitzean
(gaztelania eta
Euskara) finkatzen
den hiruhilabetean

Tutorea eta gaztelerairakaslea

Orain arte proposatutako
liburuak, baina ikasturte
hasieran zehaztuko dira:
-Euskarazko liburua.
LH5: Akats bat lehen lerroan
LH6: Beti Iparralderantz (Jon
Arretxe)
-Gaztelaniazko liburua.
LH5: La jefa de la banda
LH6: La fábrica de chocolate

-Ikasleek txandaka irakurri dute ozenki.
-Irakasleak ozenki irakurri du eredu
bezala.
-Taldean liburuaren edukiari buruzko
eztabaida sortu da.
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JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IRAKURTZEN IKASI

Irakurtzean jariotasunez eta entonazio egokian jardutea lortzea pixkanaka.

(LHII-LHIII zikloak, INGELESA)
JARDUERAK

Sistematikoki irakurketa
lantzea ozenki LHII eta LHIII
zikloetan.
Proiektuaren arabera,
ikasleek idatzitako lanak,
beste gela batzuetan
irakurtzea.

DENBORALIZAZIOA

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

Egunero

Ingeleseko irakaslea

Testu liburuko
entzumen testuak.

Hiruhilean behin

Ingeleseko irakaslea

Sortutako testuak.
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ADIERAZLEAK

-Testua entzun eta irakurri dute aldi berean.
- Entonazioa zaintzen ahalegindu dira.
-Okerraren aurrean zuzenketak egin dituzte.
-Hasieran norbere burua eta gaia aurkezten
dute.
-Idatziak modu ulergarrian irakurri dira.
-Irakurtzeko orduan, irudiak erabili dituzte
testua ulergarriagoa izan dadin.
-Ahoskera eta entonazioa zaindu dute.
-Astiro eta tono egokian irakurri dute.
-Gustukoa izan duten edota galderarik duten
galdetu dut.
-Entzutearren, eskerrak ematen dituzte.

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

JARDUERAK

Ipuinak, jolasak, olerkiak...
talde handian kontatzeko
orduan, irakurketa
estrategiak (irakurri aurretik,
bitartean eta ondoren) ahoz
jarraitzea.

IRAKURTZEN IKASI

Irakurketa estrategiak era sistematikoan erabiltzea

DENBORALIZAZIOA

15 egunean behin

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

Tutorea eta
bikoizketako irakaslea
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Ipuinak, jolasak,
olerkiak...

(HH)
ADIERAZLEAK

-Testu mota desberdinak aurkeztu dira.
-Testuko irudiei erreparatu zaie.
-Testuko izenburuari erreparatu zaio.
- Testua irakurri bitartean, ikasleei galderak egin
zaizkie.
- Ikasleek ahoz aktiboki parte hartu dute.

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IRAKURTZEN IKASI

Irakurketa estrategiak era sistematikoan erabiltzea

JARDUERAK

DENBORALIZAZIOA

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

(LH)
ADIERAZLEAK

LHI zikloa

LH2 mailan astero hiru txoko
egitea. Bertan idazketa,
irakurketa eta gramatika
lantzea.

Astero

Tutorea
Bigarren irakaslea

Testu mota
desberdinak

-Testu mota desberdinak aurkeztu dira.
-Testu bakoitzeko ezaugarriak aztertu dira.
-Irakurri aurretik-bitartean-ondoren lantzeko
pausuak bete dira.
- Landutako testu motak ekoiztu dira ereduei
jarraituz.

Tutorea
Gaztelera irakaslea
Laguntza irakaslea

Testu mota
desberdinak

-Testu mota desberdinak aurkeztu dira.
-Testu bakoitzeko ezaugarriak aztertu dira.
-Irakurri aurretik-bitartean-ondoren lantzeko
pausuak bete dira.
- Landutako testu motak ekoiztu dira ereduei
jarraituz.

LHII-LHIII zikloak
LH3tik LH6ra testu mota
desberdinak sistematikoki
lantzea Victor Morenok
markatzen dituen
irakurketaren hiru
momentuak edo urratsak
jarraituz: aurretikhipotesiak, bitartean- hitz
ezezagunak, gustokoak,...,
amaieran-ostean,
ondorioak...).
(Ikusi eranskinak)

LHII: 2 asterik behin
LHIII: hizkuntza
bakoitza
hamabostero
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JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IRAKURTZEN IKASI

Irakurketa estrategiak era sistematikoan erabiltzea

(LHII-LHIII zikloak, INGELESA)
JARDUERAK

DENBORALIZAZIOA

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

ADIERAZLEAK

LHII zikloa
Irakurri aurretik:
Irakurgaiari sarrera ematea
abestia entzunez, eta bertan
agertzen den hiztegia eta
egitura gramatikalak
aztertzea.
Irakurri bitartean:
Ahosko testua osotasunean
entzun ondoren,
hausnarketa egitea
paragrafoka irakurriz.
Irakurri ondoren:
Ulermen ariketak egitea ahoz
eta idatziz.

LHIII zikloa
Irakurri aurretik:
Irakurgaiari sarrera ematea
abestia entzunez, eta bertan
agertzen den hiztegia eta
egitura gramatikalak ahoz

Gaia aurkezten den
bakoitzean

Ingeleseko irakaslea

Testu liburua

-Abestia entzun dute.
-Abestia entzun bitartean irakurri dute.
-Ahozko hitza eta idatzizkoa erlazionatzen dute.

Gaia aurkezten den
bakoitzean

Ingeleseko irakaslea

Testu liburua

-Paragrafoka irakurtzen dute.
-Ahoskera okerrak zuzentzen dituzte.

Gaia aurkezten den
bakoitzean

Ingeleseko irakaslea

Testu liburua

-Galderak zuzenki erantzuten dituzte.
-Iritzia ematen dute testuan oinarriztuz eta
zergatia adieraziz.
-Irudia dagokion elkarrizketarekin lotzen dute.
-Egia ala gezurra den adierazten dute.

Gaia aurkezten den
bakoitzean

Ingeleseko irakaslea

Testu liburua

-Abestia entzun dute.
-Abestia entzun bitartean irakurri dute.
-Ahozko hitza eta idatzizkoa erlazionatzen dute.
-Gaiaren inguruko elkarrizketan parte hartzen
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aztertzea.
Gaiaren inguruko
elkarrizketa sortzea
aurrezagutzak konpartituz.
Irakurri bitartean:
Ahozko testua osotasunean
entzun ondoren,
hausnarketa egitea
paragrafoka irakurriz.
Ulermenari ezezik,
ahoskerari eta entonazioari
ere erreparatzea.
Irakurri ondoren:
Ulermen ariketak egitea ahoz
eta idatziz.
Gaiarekin lotuta, proiektu
txikiak gauzatzea.

dute ikasitakoa adieraziz.

Gaia aurkezten den
bakoitzean

Ingeleseko irakaslea

Testu liburua

-Paragrafoka irakurtzen dute.
-Ahoskera zaintzen dute.
-Ahoskera okerrak zuzentzen dituzte.

Gaia aurkezten den
bakoitzean

Ingeleseko irakaslea

Testu liburua

-Galderak zuzenki erantzuten dituzte.
-Iritzia ematen dute testuan oinarriztuz eta
zergatia adieraziz.
-Irudia dagokion elkarrizketarekin lotzen dute.
-Egia ala gezurra den adierazten dute.
-Proiektua epe barruan bukatu dute.
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JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

JARDUERAK

IRAKURTZEN IKASI

Ikasleen aniztasunari erantzuteko neurriak adostea

DENBORALIZAZIOA

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

(HH)
ADIERAZLEAK

Tutoreek ikasleen behaketa -Ikasturte hasieratik
eta jarraipen sistematikoa -Arreta Goiztiarreko eskalak
egitea.
pasatzeko momentuan:
- HH2-HH3:
otsaila-martxoa
- HH4-HH5:
azaroa-abendua
Behar
den
guztietan Ikasturtean zehar
aholkulariak
ere
parte
hartzea behaketetan eta
jarraipena egitea kasuan
kasuko.

tutoreak

Gelako ekintzen
erregistroak
Arreta Goiztiarreko
eskalak

-Tutoreek gelako eguneroko lana kontrolatu
dute.
-Arreta goiztiarreko eskalak pasatu dira.

Tutoreak eta
aholkularia

Behaketa
erregistroak

Bai talde handian eta baita Ikasturte hasieratik
txokoetan ere, lana maila
desberdinetan
eskaintzea
ikasleei:
lan
errazak
lehenengo eta gero eta
zailagoak.
Testu errealak, askotarikoak, Ikasturte hasieratik
moldatuak, mailakatuak…
erabililtzea ikasle guztiei
erantzuna emateko.
Lan kooperatiboa bultzatzea, Ikasturte hasieratik
ikasleek elkarlanean
ikasteko, batak bestearen
lana errespetatzeko eta
desberdintasunak daudela

Tutoreak,
bikoizketako
irakasleak…

Momentuko
lanaren
araberakoak

-Tutoreak zailtasunak antzeman dituenean,
aholkulariari jakinarazi dizkio.
-Aholkulariak behaketa egin du.
-Beharrezkoa ikusi den kasuetan, erantzun
egokia emateko aholkuak eman zaizkie bai
irakasleei eta bai familiei ere.
-Ikasle bakoitzari behar duen lana eskaini zaio.

Tutoreak,
bikoizketako
irakasleak…

Testu errealak,
askotarikoak,
moldatuak,
mailakatuak…
Proposatutako
lanaren
araberakoak

Mailako tutoreak
errolak
txandakatuz
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-Ikasleei mota askotako testuak irakurri zaizkie.

-Astero lan kooperatiboa burutu da.
-Egindako ekintzei buruzko balorazioa egin dute
ikasleek (ekipoko plana).

naturaltasunez onartzeko.
Kontzientzia
fonologikoarekin batera,
kinestemak, jolasak,…etab
erabiltzea fonemen
diskriminazioan laguntzeko.

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

JARDUERAK

Ikasturte hasieratik

Tutoreak

Kinestemen irudiak

-Kinestemak eta jolasak erabili dira ahozko
soinuak laguntzeko, bai korroan eta baita
beharrezkoa izan den edozein egoeretan ere.

IRAKURTZEN IKASI

Ikasleen aniztasunari erantzuteko neurriak adostea

DENBORALIZAZIOA

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

LHI zikloan, zailtasunak

Zailtasunak ikusten
adierazten dituzten ikasleei diren momentuan
irakurketa silabikoa opatzea.

Tutorea eta gurasoak

Metodo silabikoko
kartilla

Tutoreek ikasleen behaketa Ikasturte hasieratik
eta jaraipen sistematikoa
egiten dute.
Behar
den
guztietan Ikasturtean zehar
aholkulariak
ere
parte
hartzea behaketetan eta
jarraipena egiten da kasuan
kasuko.
Irakurtzeko
konpetentziaren
garapenari lotutako zailtasunak
goiz
detektatzea
eta
irakaskuntza-ikaskuntza
egoeretan ikasleen askotariko
beharrei (ikasle etorkinak,
dislexia eta antzeko zailtasun

Tutoreak

Gelako ekintzen
erregistroak

Tutoreak eta
aholkularia

Behaketa erregistroak
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(LH)
ADIERAZLEAK

-Ikasleen zailtasunak antzeman dira.
-Ikasleen gurasoei metodoa azaldu zaie.
-Metodoa martxan jarri da.
-Ikaslearen jarraipena egin da.
-Tutoreek gelako eguneroko lana kontrolatu
dute.
-Tutoreak zailtasunak antzeman dituenean,
aholkulariari jakinarazi dizkio.
-Aholkulariak behaketa egin du.
-Beharrezkoa ikusi den kasuetan, erantzun
egokia emateko aholkuak eman zaizkie bai
irakasleei eta bai familiei ere.

espezifikoak
dituzten
ikasleak...)
erantzutea
da
helburua.
Ikasle etorkinak:
-Ikasle berriaren egoera
aztertzea, dituen gaitasunak
eta beharrak zehazteko.
- Kasu bakoitzean, erantzun
egokiena zein den baloratzea
irakasle taldea bilduta.
-Ikastetxeak dituen baliabide
pertsonalak
baloratzea
ikasleari behar duen laguntza
eskaini ahal izateko.
-Irakurketa-idazketa
eskuratu
gabe
duten
ikasleetan edo euskerarik ez
erderarik ezagutzen ez duten
kasuetan,
lehentasuna
oinarrizko
komunikazioari
eta
irakurketa-idazketari
ematea,
eta
hasierako
laguntzak helburu horiek
lortzeko erabiltzea.

Ikasturtean zehar

Tutoreak eta
aholkularia

Kasuaren araberakoak
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-Ikasle berriaren egoera aztertu da
eta
gaitasunak eta beharrak zehaztu dira.
-Irakasle taldea bildu da erantzun bat proposatu
da ikaslearekin lan egiteko.
-Ikastetxeak dituen baliabide pertsonalak
baloratu ondoren, ikasleari laguntzeko posibleak
direnak eskaini zaizkio.
-Irakurketa-idazketa eskuratu gabe izan duten
ikasleetan edo euskerarik ez erderarik
ezagutzen izan ez duten kasuetan, lehentasuna
oinarrizko komunikazioari eta irakurketaidazketari eman zaio.

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

JARDUERAK

Ipuinetan, hasieran eta
bukaeran, ” hitz jolasak”
erabiltzea ahoz, baina,
beharrezkoa denetan, idatziz
eta irudiz ere, begi bistan
egotea.

IKASTEKO IRAKURRI

● Irakurketa gaitasunak arlo guztietan lantzea

DENBORALIZAZIOA

Egunero

Olerkiak eta poesia jolasak
Ikasturtean zehar
buruz ikastea, ahoz
adierazteko. Hasieran
irakasleak ahoz goran esatea,
ondoren denok batera, eta,
ikasi ahala, bakarka. Ikasleei
idatzizko testua irudiekin
lagunduta aurkeztea.

ARDURADUNAK

(HH)

BALIABIDEAK

Tutorea

Hasierako ”hitz jolasak”:
“txita-txita begiak zabalik
ahoa itxita”´, “dilin-dalan
ipuina hastera doa”, “dilandalan, dilin-dalan ipuinaren
ordua da”…
Bukaerako ”hitz jolasak”:
“Eta hala bazan sartu dadila
kalabazan eta ageri dadila
Usansoloko plazan” , “lau
katu eta bost txito ipuina
bukatu eta kito”, “Egia, egia
ohe azpian txerria”, “egia ala
gezurra, bi begien erdian
sudurra”.
Paperean eta digitalean

Tutorea
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ADIERAZLEAK

-Ipuinak kontatzeko orduan, hasieran
eta bukaeran”hitz jolasak” erabili dira
ahoz.
-Hitz jolasak, irudiz eta idatziz, ikasleen
begi bistan jarri dira.

-Irakasleak olerkiak ahozgoran esan ditu.
-Ikasleek, irakasleekin batera, olerkiak
ererpikatu dituzte.
- Testu idaztiak, irudiekin lagunduta
eskaini zaizkie ikasleei.
- Behin olerkia ikasita dagoenean, ikasle
bakoitzak, bakarka adierazi ditu.
- Landutako testuak ikasleen eskura utzi
dira nahi beste aldiz manipulatzeko,
irakurteko,…

- Ikasleak landutako testuak
identifikatu, ezagutu eta errepikatu
dituzte.

Eguneroko ohar
errepikakorrak (fruta
ekartzeko, gailetak
ekartzeko, blogean
idaztea, emailak
idaztea,...) erabiltzea
irakurketa eta idazketa
bultzatzeko. Hasieran
irudiarekin laguntzea, eta
pixkanaka irudia kentzen
joatea, idazketari garrantzi

Ikasturtean zehar

Tutorea

Papera, arkatza, borragoma,
ordenagailua…

-Ikasleek etxerako oharrak idatzi dituzte.

HH4 eta 5 urteko geletan,
korroko ekintza, ipuina, …
edozer aukeratu behar
demean, aukeratzeko bi
proposamen egitea.
Adibidez: Ipuina aukeratzeko
orduan, izenburuak idaztea,
esan gabe, guztion artean
irakurtzeko.

Ikasturtean zehar

Tutorea

Klariona, errotuladoreak…

-Aukeraketak egiteko orduan, ikasleei
aukerak idatziz eman zaizkie.
-Idatzitako aukerak ahoz landu dira
ikasleek beraien erlazioak egiteko.
-Ikasle batzuk, proposamen idatzien
aurrean, aukeratzeko gai izan dira.

Noiz behinka, HH4 eta 5
urteko geletan, ikasleek ipuin
bat lau edo bost orritan
marraztea. Ondoren ikastea

Ikasturtean zehar

Tutorea

Arkatza, margoak, orriak,…

-Ahoz kontatutako ipuina, marrazki
sekuentzia bidez adierai dute ikasleek.
-Ipuina zatika ikasi dute.
-Ikasitako ipuina beste gele batzuetan

gehiago emanez.
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beste geletako umei eta
etxekoei kontatzeko.
Erritual ugari erabiltzea Egunero
elkarri
mina
ematen
diotenean, batzeko ordua
denean,
eskailerak
igotzerakoan,…

Lan kooperatiboko
proiektuak/ekintzak
egiterakoan hainbat fasetan
(informazioa biltzerakoan,
etxetik ekartzen den
informazioa, taldeak
egindako lanean,
aurkezpenean…) irakurketa
bultzatzea.

Ikasturtean zehar

ahoz adierazi dute.
Elkarri
mina
ematen
diotenean: umeak elkartu eta
berbalizatu egoera eta gero
mina sendatu bestea lasaitu
arte. Mina hartzen dutenean
guk sendatzerakoan: “ mina
mina sendatu mina”, “igela
berdea ipurdi lorea ondo
zaindu ezkero konpontzen da
gero”
Batzeko ordua heltzen danean
“tza tza tza batzeko ordua da”
Eskailerak igoterakoan: “tik,
tik horma ondotik”
Arkatza, margoak, orriak, testu
mota desberdinak, …

tutorea

Tutorea
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-Ahoz sarritan errepikatzen diren hitz,
esaldi edo esamoldeak idatziz, eta irudiz
lagunduta aurkeztu dira.
-Ikasleek idatzizko adierazpenak
ahozkoarekin erlazionatzen dute, nahiz
eta irakurtzen ez jakin.

-Ikasleak elkarlanean aritu dira lan
kooperatiboko teknika desberdinak
erabiliz.
-Eskatutako lana burutzeko irakurtzen
saiatu dira.
-Zailtasunen aurrean, taldekideen
artean laguntza ematen saiatu dira, eta
elkarrekin ezin izan dutenean irakasleen
laguntza eskatu dute.
-Proposatutako ekintzetan parte hartu
dute eta interesa adierazten dute.
-Eskatutako informazioa etxetik ekarri
dute.

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IKASTEKO IRAKURRI

Irakurketa gaitasunak Hizkuntza-arloetan lantzea.

(Euskara eta Literatura)
JARDUERAK

DENBORALIZAZIOA

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

ADIERAZLEAK

LHI zikloa
Proiektuka lan egitea.
Ikasgai guztiak elkar
erlazionatzea, eta guztietan
irakurketa-idazketa
hasieratik lantzea.
Lan kooperatiboan
irakurketa-ulermen ariketa
ezberdinak planteatzea.

Ikasturte hasieratik

Tutorea

Testu liburuak
Interneteko
informazioa
…

-Eduki desberdinak lantzeko proiektuak burutu
dira.
-Proiektuetan ikasleek irakurketa eta idazketa
landu dute era aktiboan.

Ikasturte hasieratik

Gaztelania irakaslea

Testu liburuak
Interneteko
informazioa
…

-Lan kooperatiboan irakurketa eta idazmena
lantzeko ekintzak proposatu dira.
-Ikasleak talde lanean aritu dira bakoitzari
dagozkion lanak betez.

Testu mota desberdinak
oinarritzat hartuz, egitura,
ezaugarriak aztertzea eredua
bezalako beste testu batzuk
ekoizteko.

Ikasturtean zehar,
hiruhileko
bakoitzean bi testu
mota gutxienez

Tutorea
Gaztelania irakaslea
Laguntza irakaslea

- Testu mota desberdinak irakurri dira.
- Testuko egitura eta ezaugarriak aztertu dira.
- Testuak ekoiztu dira.
- Testuak publikatu dira.

Proiektu desberdinak egitea.
Bertan, testu mota ugari
jorratzea.

Ikasturtean zehar

Tutorea
Gaztelania irakaslea
Laguntza irakaslea

Testu mota
desberdinak
Testu liburua
IKT (classrooma
4.mailan, blogak, …)
Testu mota
desberdinak
Testu liburua
IKT (classrooma
4.mailan, blogak, …)

LHII zikloa
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-Proiektuari dagozkion edukiak bereganatu
dituzte ikasleek.

LHIII zikloa
Irakurketa dialogikoak
egitea.

Hiruhilabetean
behin

Tutorea
Gaztelania irakaslea

Literatura liburuak

Testu mota desberdinak
oinarritzat hartuz, egitura,
ezaugarriak aztertzea eredua
bezalako beste testu batzuk
ekoizteko.

Ikasturtean zehar,
hiruhileko
bakoitzean bi testu
mota gutxienez

Tutorea
Gaztelania irakaslea
Laguntza irakaslea

Testu mota
desberdinak
Testu liburua
IKT (classrooma,
blogak, …)

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IKASTEKO IRAKURRI

-Irakurritako zatiaren gaia antzeman dute.
-Gaiari buruzko iritzi, sentipenak,… adierazi
dituzte.
- Testu mota desberdinak irakurri dira.
- Testuko egitura eta ezaugarriak aztertu dira.
- Testuak ekoiztu dira.
- Testuak publikatu dira.

Irakurketa gaitasunak Hizkuntza-arloetan lantzea.

(Gaztelania eta Literatura)
JARDUERAK

DENBORALIZAZIOA

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

ADIERAZLEAK

LHI zikloa
Proiektuka lan egitea.
Ikasgai guztiak elkar
erlazionatzea, eta guztietan
irakurketa-idazketa
hasieratik lantzea.
Gaztelanian, tertulia
literarioak egitea, “las
fábulas de Esopo”-rekin.

Ikasturte hasieratik

Tutorea
Gaztelania irakaslea

Testu liburuak
Interneteko
informazioa
…

-Eduki desberdinak lantzeko proiektuak burutu
dira.
-Proiektuetan ikasleek irakurketa eta idazketa
landu dute era aktiboan.

Hamabostero

Gaztelania irakaslea

Testu liburuak
Interneteko
irakurgaiak
…

-Ikasleek alegiak irakurri dituzte.
-Ikasleek alegien inguruan elkarrizketak sortu
dituzte.
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LHII zikloa
Irakurketa dialogikoak
egitea.

Hamabostero

Tutoreak
Gaztelania irakaslea
Laguntza irakaslea

Testu mota
desberdinak

Testu mota desberdinak
oinarritzat hartuz, egitura,
ezaugarriak aztertzea eredua
bezalako beste testu batzuk
ekoizteko.

Ikasturtean zehar,
hiruhileko
bakoitzean bi testu
mota gutxienez

Tutorea
Gaztelania irakaslea
Laguntza irakaslea

Testu mota
desberdinak
Testu liburua
IKT (classrooma,
blogak, …)

Irakurketa dialogikoak
egitea.

Hiruhilabetean
behin

Tutorea
Gaztelania irakaslea

Literatura liburuak

Testu mota desberdinak
oinarritzat hartuz, egitura,
ezaugarriak aztertzea eredua
bezalako beste testu batzuk
ekoizteko.

Ikasturtean zehar,
hiruhileko
bakoitzean bi testu
mota gutxienez

Tutorea
Gaztelania irakaslea
Laguntza irakaslea

Testu mota
desberdinak
Testu liburua
IKT (classrooma,
blogak, …)

- Testu mota desberdinak irakurri dira.
-Irakurritako zatiaren gaia antzeman dute.
-Gaiari buruzko iritzi, sentipenak,… adierazi
dituzte
- Testu mota desberdinak irakurri dira.
- Testuko egitura eta ezaugarriak aztertu dira.
- Testuak ekoiztu dira.
- Testuak publikatu dira.

LHIII zikloa
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-Irakurritako zatiaren gaia antzeman dute.
-Gaiari buruzko iritzi, sentipenak,… adierazi
dituzte.
- Testu mota desberdinak irakurri dira.
- Testuko egitura eta ezaugarriak aztertu dira.
- Testuak ekoiztu dira.
- Testuak publikatu dira.

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IKASTEKO IRAKURRI

Irakurketa gaitasunak Hizkuntza-arloetan lantzea

(LHIII zikloa, INGELESA)
JARDUERAK

Proiektuak egitea:
1.Gaia aurkeztea eta ikasleek
brainstorminga egitea, batez
ere aurrezagutzak islatzeko.
2.Testuak aurkeztea,
lehenengo entzunez eta gero
irakurriz. Lehenengo
osotasunean, eta, jarraian,
paragrafoka.
3.Dossierra eratzea:
irakurritakoarekin ataza
desberdinak eratzea (galdeerantzunak, power pointa
sortu,…)
4.Amaierako proiektuaren
ahozko aurkezpena egitea
beste talde baten aurrean.

DENBORALIZAZIOA

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

ADIERAZLEAK

Hiruhilerik behin

Ingeleseko irakaslea

INEBI materiala

-Brainstorming-ean parte hartu dute.

Hiruhilerik behin

Ingeleseko irakaslea

INEBI materiala

-Testua entzun bitartean irakurri dute.
-Testua ozenki irakurri dute.
-Testua paragrafoka irakurri dute.

Hiruhilerik behin

Ingeleseko irakaslea

INEBI materiala

-Dossierreko atal guztiak bete dituzte epe
barruan.

Hiruhilerik behin

Ingeleseko irakaslea

INEBI materiala

-Ahozko aurkezpena egin dute.
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JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IKASTEKO IRAKURRI

Irakurketa gaitasunak Hizkuntza-arloak ez diran ikasgaietan lantzea.

(Matematika)
JARDUERAK

DENBORALIZAZIOA

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

ADIERAZLEAK

Buruketak ebazteko pausuak
erabiltzea LHI ziklotik LHIII
ziklora.
(Ikusi eranskinak)

Astero

Tutorea
Laguntza irakaslea

Buruketa liburua
Baliabide digitalak…

-Datuak eta galdera bereizten
dituzte.
-Buruketa beraien hitzekin
kontatzeko gai izan dira.

Ariketa bakoitzaren
enuntziatua lantzea,
ulermena ziurtatzeko.

Egunero

Tutorea
Laguntza irakaslea

Buruketa liburua
Baliabide digitalak…

-Enuntziatuak esaten duena
adierazten du ahoz.
-enuntziatuak dioena
betetzen du.
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JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IKASTEKO IRAKURRI

Irakurketa gaitasunak Hizkuntza-arloak ez diran ikasgaietan lantzea

(Natura-zientziak eta Gizarte- zientziak)
(LHI-LHII zikloa- LHIII zikloak)
JARDUERAK

Testuak arbelean jartzea
guztien begibistan izateko.
Boz gorako irakurketa:
Ikasleek ozenki irakurtzea
txandaka, eta irakurri
bitartean testuaren ideia
garrantzitsuenak aipatzea.
Bakarkako irakurketa:
Ikasleek isilean, bakarka,
irakurtzea, eta irakurri
bitartean testuaren ideia
garrantzitsuenak aipatzea.
Irakurketa partekatua:
Bikoteka edo laukoteka
ikasleek irakurketa burutzea.
Txandaka, bakoitzak ardura
bat izatea: testua irakurri,
irakurri duen zatian hitz
ezezagunak bilatu,
esandakoa laburtu, ideiak
osatu,…

DENBORALIZAZIOA

ARDURADUNAK

Gai bakoitzaren
hasieran

Tutorea

Gai bakoitzean

Tutorea

Gai bakoitzean

Gai bakoitzean

BALIABIDEAK

ADIERAZLEAK

-Testu liburua
-Arbela digitala
-Testu liburua
- Beste iturri
batzuetatik lortutako
testuak

-Testuak arbelean jarri dira.

Tutorea

-Testu liburua

- Ikasleek bakarka irakurri dute.
- testuko ideia garrantzitsuenak aipatu dira.

Tutorea

- Beste iturri
batzuetatik lortutako
testuak

- Ikasleek bikoteka irakurri dute.
-Txandaka, bakoitzak ardura bat hartu du:
testua irakurri, irakurri duen zatian hitz
ezezagunak bilatu, esandakoa laburtu, ideiak
osatu,…
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- Ikasleek ozenki irakurri dute.
- testuko ideia garrantzitsuenak aipatu dira.

Bikoteka irakurtzen:
Berdinen arteko irakurketa
saioak egitea. Irakurle
aurreratuak tutore lanak
egitea eta testua prestatuta
izateko ardura hartzea.

Gai bakoitzean

Tutorea

https://www.youtube.
com/
watch?v=xmVmR1iCtJI
-Testu liburua
- Beste iturri
batzuetatik lortutako
testuak

- Ikasleek bikoteka irakurri dute.
- Irakurle aurreratuak tutore lanak egin ditu.

Gaiaren arabera, proiektuak
egitea: beharrezko
informazioa irakurri beharko
dute bertatik informazioa
ateratzeko, ordenatzeko,
eskemak, laburpenak,...

Gaiaren araberakoa
LH5: lehen
laguntzak, Espainian
zehar bidaiatzen,
ekosistemak,
Unibertsoa.
LH6: Europan zehar
bidaiatzen, Zu
irakasle,…

Tutorea

-Testu liburua
- Beste iturri
batzuetatik lortutako
informazioa
-Classrooma

-Ikasleek behar den informazioa aukeratu dute.
- Lana era egokian ordenatu eta aurkeztu dute.

Tutorea

-Testu liburua
- Beste iturri
batzuetatik lortutako
informazioa
-Classrooma

-Ikasleek behar den informazioa aukeratu dute.
- Lana era egokian ordenatu eta aurkeztu dute.

Gaiaren arabera, ikasleek
informazioa bilatzea,
aukeratzea, antolatzea eta
aurkeztea (ahoz zein
baliabide digitalak erabiliz).
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JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IKASTEKO IRAKURRI

Irakurketa gaitasunak Hizkuntza-arloak ez diran ikasgaietan lantzea.

(Arte Hezkuntza/Musika)
JARDUERAK

DENBORALIZAZIOA

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

ADIERAZLEAK

LHI-LHIII bitarteko ikasleek
abestien letrak irakurtzea.

ikasturtean zehar

Musika irakaslea

Maila bakoitzeko
abesti bilduma

-Ikasleek abestiak irakurri dituzte ozenki.

Musikako klaseetan
irakurketa lantzeko IKT
baliabideak erabiltzea
HHtik LHIIIraino.

ikasturtean zehar

Musika irakaslea

-Arbela digitalean jarritako hitzak, esaldiak,
testuei erreparatu die, eta irakurtzeko gai izan
dira.

Mailaz-maila baliabideen
banku bat osatzen joatea
pixkanaka-pixkanaka.

Ikasturtean zehar

Musika irakaslea

https://aprendomusic
a.com/
https://www.mariajes
usmusica.com
(propuestas creativas)
…
Arbela digitala
Hainbat iturritatik
lortutako materiala
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-Ikasturtean sortutako materiala bildu da eta
sarean jarri da hurrengo ikasturterako
eskuragarri.

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IKASTEKO IRAKURRI

Irakurketa gaitasunak Hizkuntza-arloak ez diran ikasgaietan lantzea

(Heziketa Fisikoa)
(LHII eta LHIII zikloak)
JARDUERAK

DENBORALIZAZIOA

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

ADIERAZLEAK

Jolas puntualetan
jarraibideak idatziz ematea.
Beraiek irakurri eta besteei
azaltzeko, edo taldeko
ekintza burutzeko.

Ikasturtean zehar

Heziketa Fisikoko irakaslea

Jolasen arauak

-Jolaseko arauak idatziz eman zaizkie.
-Ikasleek arauak irakurri dituzte.
-Irakurritako arauekin, irakasleak emandako
jarraibideak bete dituzte: kideei azaldu, ekintza
bete,…

Txokoetako lana: talde
bakoitzak egin beharrekoa
idatziz jasotzea taldekideen
artean irakurri, ulertu eta
gauzatzeko.

Ikasturtean zehar

Heziketa Fisikoko irakaslea

Txokoetako lana
burutzeko
jarraibideak

-Txoko bakoitzeko jarraibideak idatziz eman
zaizkie.
-Ikasleek jarraibideak irakurri dituzte taldeka.
-Irakurritako jarraibideekin, proposatutako
ekintza burutu dute.

Ikasle bati etxean jolas baten
arauak idatziz ematea,
etxean prestatu, eta
hurrengo saioan besteei
irakurtzeko eta azaltzeko
ardura hartzeko.

Ikasturtean zehar

Heziketa Fisikoko irakaslea

Jolasen arauak

-Ikasle arduradunak, jolaseko arauak etxetik
prestatuta ekarri ditu.
-Saioan bertan, berriro irakurri ditu ozenki.
-Kideei jolasa azaldu die.
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JARDUERA-ARDATZA
EREMUA
HELBURUA

IRAKURZALETASUNA
IKASTETXEA

Eskola eta/edo gelako liburutegia era sistematikoan erabiltzea, inguru honetan
eraginkortasunez maneiatzeko tresnak eskuratzeko, ikaskuntzarako eta irakurketaren
gozamenerako duen garrantziaz jabetzeko eta liburuak zaindu eta mantentzeak duen
garrantzia baloratzeko.

JARDUERAK

DENBORALIZAZIOA

Eskolako liburutegiko ardura Ikasturte hasieratik
duen pertsona finko bat ez
dagoenez, bi irakaslek (bata
HHkoa eta bestea LHkoa)
liburuak fitxatu eta
liburutegiaren ordena
mantentzeko ardura hartzea.
Irakasleak,
beraien Ikasturte hasieratik
taldearekin
liburutegira
joaten direnean, norberak du
maileguan
hartutako
liburuak
erregistratzeko
ardura eta baita itzultzen
direnak
bere
lekuan
jartzekoa ere.

(OROKORRA)

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

ADIERAZLEAK

HHko irakasle bat
Lhko irakasle bat

Liburutegiko
ordenagailua

-Ikastetxeko bi irakaslek liburutegiko ardura
hartu dute ikasturte hasieratik.
-Liburuak fitxatu dira.
-Ordena mantendu dela zaindu dute.

Tutoreak eta gaztelera
irakasleak

Liburutegiko
ordenagailua

-Taldeka liburutegira joan direnean, hartutako
liburuak fitxatu dituzte.
-Itzuli dituzten liburuak bere tokian jarri dituzte
ordenean.
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JARDUERA-ARDATZA
EREMUA
HELBURUA

IRAKURZALETASUNA
IKASTETXEA

Eskola eta/edo gelako liburutegia era sistematikoan erabiltzea, inguru honetan
eraginkortasunez maneiatzeko tresnak eskuratzeko, ikaskuntzarako eta irakurketaren
gozamenerako duen garrantziaz jabetzeko eta liburuak zaindu eta mantentzeak duen
garrantzia baloratzeko.

JARDUERAK

DENBORALIZAZIOA

(HH)

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

ADIERAZLEAK

HH2 eta HH3 urteko geletako
liburutegietan ikasle
bakoitzaren familiako
albuma izatea, beste liburu
batzuen artean.
HH5 urteko gelek eskolako
liburutegia erabiltzea
sistematikoki: Etxerako
liburua hartzeko (mailegua)
eta bertako liburuak (atera
ezin direnak)
ikusteko/irakurtzeko
erabiliko dira saioak.

Ikasturte hasieratik

Tutorea

Ikasle bakoitzak
etxetik ekarriko duen
argazki bilduma

-HH2 eta HH3 geletako ikasle guztiek argazki
bilduma ekarri dute etxetik.

Hamabostero

Tutorea
Bikoizketa irakaslea

Eskolako liburutegia

-Hamabostero, ikasleek liburutegia erabili dute.
-Maileguan hartutako liburuak ondo zaindu
dituzte, eta epearen barruan bueltatu dituzte.
-Liburutegian liburuak irakurri/ikusi dituzte.

Gelan landutako
liburu/ipuina/olerkiak eta
umeen produkzioak gelako
liburutegian uztea ikasleak
euren kabuz edo
irakaslearekin ikusteko edo
irakurtzeko.

Ikasturte hasieratik

Tutorea

Gelako liburutegia:
olerkiak, ipuinak,
liburuak,…
Ikasleen lanak

-Gelako liburutegia ikasturtean zehar hornitzen
joan da.
-Ikasleek aukera izan dute gelako liburutegia
erabiltzeko nahi beste aldiz.
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JARDUERA-ARDATZA
EREMUA
HELBURUA

IRAKURZALETASUNA
IKASTETXEA

Eskola eta/edo gelako liburutegia era sistematikoan erabiltzea, inguru honetan
eraginkortasunez maneiatzeko tresnak eskuratzeko, ikaskuntzarako eta irakurketaren
gozamenerako duen garrantziaz jabetzeko eta liburuak zaindu eta mantentzeak duen
garrantzia baloratzeko.

JARDUERAK

DENBORALIZAZIOA

(LH)

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

ADIERAZLEAK

LHI zikloa
LH1-LH2 geletan,
liburutegian sistematikoki
liburu bat maileguan
hartzea.

Astero

Tutorea

Eskolako liburutegiko
liburuak

LH 1. mailan: liburu aldaketa
egitea astero etxera liburu
bat eramateko eta bertan
irakurtzeko. Ondoren,
liburuaren aurkezpena
gelaren aurrean egitea.
LH 2. mailan: liburu aldaketa
egiteaz gain, irakurri duten
liburuaren fitxa bat
betearaztea (izenburua,
idazlea, gustatu zaien edo ez,
zergatik, liburuaren laburpen
txiki bat egin…).

Astero

Tutorea

Eskolako liburutegiko
liburuak

Astero

Tutorea

Eskolako liburutegiko
liburuak
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-Ikasleek astero liburutegian liburu bat hartu
dute maileguan etxean irakurtzeko.
-Maileguan hartutako liburuak epe barruan itzuli
dituzte.
-Liburuak behar bezala zaindu dituzte.
-Aukeratutako liburuaren aurkezpena egin dute
kideen aurrean.

-Aukeratutako liburuaren fitxa bete dute:
izenburua, idazlea, gustukoa izan den ala ez,
zergatik, liburuaren laburpentxoa.

LH 1 eta 2.mailak liburutegira
doazen bakoitzean, saioaren
bukaeran, irakasleak, ipuin
desberdinak irakurtzea
modelaje gisa: erritmoa,
entonazioa…
Gelako liburutegian,
kasuan-kasuko lantzen diren
gaien inguruko liburuak
aurkeztea ikasleek beraien
kabuz, zein gidatuta hitz
berriak ikasteko edota
dakizkitenak erabiltzeko.
Hainbat testu-mota
erabiltzea esku artean:
ipuinak, aldizkariak,
liburuak, kartelak,...
Geletako liburutegiak
berriztea ikasleen interesei
erantzuna emateko.

Astero

Tutorea

Eskolako liburutegiko
liburuak

-Irakasleak ikasleei liburu desberdinak irakurri
dizkie erritmoa eta entonazio egokia erabiliz.

Gai bakoitza
lantzean

Tutorea
Gaztelania irakaslea

Gelako liburutegia

-Gelako liburutegian, kasuan-kasuko gaiaren
inguruko liburuekin hornitu da landutako gai
bakoitzean.

Proiektu bakoitzean

Tutorea
Gaztelania irakaslea

Hainbat iturritatik
lortutako testu mota
desberdinak

-Ikasleek testu mota desberdinak esku hartean
erabiltzeko aukera izan dute.

Ikasturtean zehar

Tutorea
Gaztelania irakaslea

Liburu berriak

-Pixkanaka, ikasleen beharrei erantzuteko
liburuak erosi dira.

Gelako liburutegia erabiltzea. Beharrezkoa den
guztietan

Tutorea
Gaztelania irakaslea
Laguntza irakaslea
Tutorea
Gaztelania irakaslea
Laguntza irakaslea
Tutorea

Gelako liburuak

-Irakurritako liburuari buruzko galderak
erantzuk dira.
-Ikasleek liburuei buruzko iritziak eman dituzte.

Liburutegiko liburuak

-Irakurritako liburuari buruzko galderak
erantzuk dira.
-Ikasleek liburuei buruzko iritziak eman dituzte.

Ikasleek erositako
liburua

-Liburu bat aukeratu da gelan lantzeko.
-Idazlea edo marrazkilaria etorri da.
-Elkarrizketarako galdetegia prestatu da.

LHII zikloa
Eskolako liburutegia
erabiltzea beharrezkoa
ikusten den kasuetan.

Beharrezkoa den
guztietan

Ikasturtean behin,
euskerazko liburu bat
aukeratzea eta
sakontasunean lantzea

Ikasturtean behin
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ondoren, idazlea edo
ilustratzailea etortzen delako
gelara. Elkarrizketa aldez
aurretik ikasleekin lantzea.
Ikasturtean behin,
gaztelaniazko liburu bat
aukeratzea eta
sakontasunean lantzea
txosten baten bidez.

-Liburuaren inguruko txostena bete da.

Ikasturtean behin

Tutorea

Ikasleek erositako
liburua

-Liburu bat aukeratu da gelan lantzeko.
-Idazlea edo marrazkilaria etorri da.
-Elkarrizketarako galdetegia prestatu da.
-Liburuaren inguruko txostena bete da.

Gelako liburutegia
sistematikoki erabiltzea.

Astero

Tutorea
Gaztelania irakaslea

Gelako liburutegia

-Gelako liburutegia sistematikoki erabili da
astean behin.

Hiruhilero liburu baten
aurkezpena egitea: ahoz zein
idatziz (era digitalean).
Ikasturtean behin,
euskerazko liburu bat
aukeratzea eta
sakontasunean lantzea
ondoren, idazlea edo
ilustratzailea etortzen delako
gelara. Elkarrizketa aldez
aurretik ikasleekin lantzea.

Hiruhilean behin

Tutorea
Gaztelania irakaslea

Gelako liburutegia

-Hiruhilabetero liburu baten aurkezpena egin da
ikasleko.

Ikasturtean behin

Tutorea

Ikasleek erositako
liburua

-Liburu bat aukeratu da gelan lantzeko.
-Idazlea edo marrazkilaria etorri da.
-Elkarrizketarako galdetegia prestatu da.
-Liburuaren inguruko txostena bete da.

Ikasturtean behin,
gaztelaniazko liburu bat
aukeratzea eta
sakontasunean lantzea
txosten baten bidez.

Ikasturtean behin

Gaztelania irakaslea

Ikasleek erositako
liburua

-Liburu bat aukeratu da gelan lantzeko.
-Liburuaren inguruko txostena bete da.

LHIII zikloa
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Ikasle bakoitzak liburuak
gelako liburutegian hartzeko
aukera izatea nahi beste
aldiz. Hauetan besteei
aholkuak ematea (gustukoaez gustukoa eta zergatik).

Ikasturtean zehar

JARDUERA-ARDATZA
EREMUA
HELBURUA

IRAKURZALETASUNA
IKASTETXEA

Gelako liburutegia

Tutorea
Gaztelania irakaslea

-Ikasleek liburuak gelako liburutegian hartzeko
aukera izan dute.
-Irakurritako liburuaren inguruan aholkutxostena bete dute.

Eskola eta/edo gelako liburutegia era sistematikoan erabiltzea, inguru honetan
eraginkortasunez maneiatzeko tresnak eskuratzeko, ikaskuntzarako eta irakurketaren
gozamenerako duen garrantziaz jabetzeko eta liburuak zaindu eta mantentzeak duen
garrantzia baloratzeko.

JARDUERAK

Gelako liburutegia erabiltzea
beraien lanak bukatu
ondoren, gozamen moduan.

DENBORALIZAZIOA

Saio bakoitzean,
planifikatutako
lanak bukatzean

(LHII-LHIII zikloak, INGELESA)

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

Ingeleseko irakaslea

Gelako liburutegia
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ADIERAZLEAK

-Gelako liburutegian liburuak irakurri dituzte
isilean.

JARDUERA-ARDATZA
EREMUA
HELBURUA

IRAKURZALETASUNA
IKASTETXEA

Ikasleen irakurzaletasuna sustatzea, kolaboratzeko eta kooperatzeko teknikak eta
estrategia parte hartzaileak eta IKTak erabiliz.

JARDUERAK

DENBORALIZAZIOA

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

(HH)
ADIERAZLEAK

Gurasoei opatzea, gelara etorri,
eta ipuina kontatzeko aukera.

Ikasturtean behin
gutxienez

Tutoreak

Gelako ipuinak
Beste ipuin batzuk

Panpin ibilitari (HH2):
Asteburuero, dagokion familiak,
panpintxoak daraman
kuadernoan, asteburuan
egindakoa idaztea, gero gelan
irakurtzeko.

Astero

Tutoreak

Panpina
Kuadernoa

Ipuin ibiltaria (HH3):
Asteburuetan, dagokion ikasleak
ipuina eramatea etxera
familiarekin irakurtzeko. Gelan
kontrol orria betetzea, liburua
eramatea nori dagokion jakiteko.

Astero

Tutoreak

Ipuin ibiltaria

-Asteburuero, gelako ikasle batek ipuina eraman
du etxera familikoekin irakurtzeko.
- Gelan kontrol orria bete da, liburua eramatea
nori dagokion jakiteko.

Ipuina (HH4): Asteburuetan, ikasle
batek etxera liburu bat eramatea.
Ikasleak liburua eskolara
bueltatzean, prestatutako fitxa bat
(norekin irakurri duzu?, gustukoa
izan da?...) betetzea
irakaslearekin, gero, korroan
aurkezteko.

Astero

Tutoreak

Ipuin ibiltaria

-Asteburuero, gelako ikasle batek ipuina eraman
du etxera familikoekin irakurtzeko.
- Ikasleak liburua bueltan ekarri duenean,
liburuari buruzko fitxa bete du irakaslearekin.
-Fitxa korroan aurkeztu du.
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-Gurasoei gelan ipuina kontatzeko aukera opatu
zaie.
-Gurasoek gelan ipuina kontatu/irakurri dute.
-Asteburuero, gelako ikasle batek panpina
eraman du etxera.
-Familiak egin duena kuadernoan idatzita ekarri
du.
-Gelan kuadernoan jarrita dagoena irakurri da.

CD ibiltari (HH4): patioko jolasen
inguruko CDa etxera eramatea
txandaka.

Astero

Tutoreak

CD ibiltaria

Ipuina (HH5): Astero, 5 urteko
ikasleek liburutegian liburu bat
hartzea maileguan.

Astero

Tutoreak

Liburutegiko ipuinak

HH4 eta HH5 geletako ikasleen
bikoizketa egitea sistematikoki
hizkuntza (ahozkotasuna)
lantzeko. Ipuin desberdinak talde
txikian lantzea. Ikasle bakoitzak
zatitxo bat buruz ikastea eta beste
geletan ahoz adieraztea.
LH5 eta LH6 mailetako ikasleak,
gabonetan, HH5 urteko geletara
joatea ipuina irakurtzera. Ikasle
nagusi bakoitzak, 2-3 ikasle txikiko
taldeetan ipuina kontatzea.

Astero

Tutoreak
Bikoizketa
irakaslea

Liburutegiko ipuinak
Gelako ipuinak

Astero

Tutoreak

Liburutegiko ipuinak

Arbela digitala erabiltzea
sistematikoki.

Astero

Tutoreak

Arbela digitala
Aukeratutako
programak (HH
baliabideetan
daudenak)
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-Asteburuero, gelako ikasle batek CD eraman du
etxera familikoekin irakurtzeko.
- Ikasleak CD bueltan ekarri duenean,
ikusitakoari buruzko ekarpenak egin ditu
korroan.
-Astero, ikasleek liburutegian liburu bat hartu
dute maileguan.
- Liburua epe barruan ekarri dute.
-Hartutako liburua ondo zaindu dute.
- HH4 eta HH5 geletako ikasleak astero bi
taldetan banatu dira ahozkotasuna lantzeko.
- Ipuin desberdinak talde txikian landu dira.
- Ikasle bakoitzak zatitxo bat buruz ikasi du.
- Ikasitako zatitxoa ahoz adierazi dute beste gela
batzuetan.
-LH5 eta LH6 mailetako ikasleak, gabonetan,
HH5 urteko geletara joan dira ipuinak
irakurtzera.
-Ikasle nagusi bakoitzak, 2-3 ikasleko taldeetan
kontatu ditu ipuinak.
-Ikasle nagusiek ipuinak prestatu dituzte aldez
aurretik.
-HHko ikasleak adi entzun dituzte ipuinak.
-Astero, arbela digitala erabili dute.

JARDUERA-ARDATZA
EREMUA
HELBURUA

IRAKURZALETASUNA
IKASTETXEA

Ikasleen irakurzaletasuna sustatzea, kolaboratzeko eta kooperatzeko teknikak eta
estrategia parte hartzaileak eta IKTak erabiliz.

JARDUERAK

DENBORALIZAZIOA

(LH)

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

ADIERAZLEAK

-Irakasleak ozenki irakurri du.
-Irakurritakoaren inguruan elkarrizketa sortu da
eta ikasleen parte hartzea bultzatu da.
-Ikasleek aktiboki parte hartu dute.
-Ikasleek aukera izan dute korroan irakurritako
liburuei buruz ekarpenak egiteko.
-Ikasleek ekarpenak egin dituzte.

LHI zikloa
Gelan irakasleak ozenki
irakurtzea, eta testuari buruzko
elkarrizketa bultzatzea.

Ikasturtean zehar

Tutorea
Gaztelera irakaslea

Liburutegian hartutako liburuei
buruz, ikasleek irakurri duten
beste gustuko liburuei buruz,
edota berrietatik lortutako
edozein ekarpen egiteko
tartetxoak izatea korroan.
Euskerazko liburuaren idazlea
edo ilustratzailea etortzea
geletara.

Ikasturtean zehar

Tutorea

Testu liburua
Liburuak
Internetetik hartutako
testu desberdinak
Liburu desberdinak

Ikasturtean behin

Tutorea

Aukeratutako liburua

-Ikasleek liburu bera irakurri dute.
-Idazlea/marrazkilaria etorri da eskolara.
-Elkarrizketa prestatu eta aurrera eraman dute.

Irakasleak, eredu gisa,
irakurketa ozenki egitea
sistematikoki.

Egunero

Testu mota
desberdinak,
liburuak,….

-Irakasleak ozenki irakurri du, tonua, abiadura
eta entonazioa zainduz.

Euskerazko liburuaren idazlea
edo ilustratzailea etortzea
geletara.

Urtean behin

Tutorea
Gaztelania
irakaslea
Laguntza irakaslea
Tutorea

Aukeratutako liburua

-Liburua irakurri da.
-Txostena bete da.
-Galde-sorta prestatu da.
Elkarrizketa egin da.

LHII zikloa
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LHIII zikloa

Hiruhilero liburu baten
aurkezpena egitea: ahoz zein
idatziz (era digitalean).

Hiruhilean behin

Tutorea
Gaztelania
irakaslea

Gelako liburutegia

-Hiruhilabetero liburu baten aurkezpena egin da
ikasleko.

Euskerazko liburuaren idazlea
edo ilustratzailea etortzea
geletara.

Ikasturtean behin

Tutorea

Ikasleek erositako
liburua

LHIIIko ikasleak, gabonetan, HH5
urte eta LH1 mailara joatea
ipuinak irakurtzera.

Gabon aurreko
egunetan

Tutoreak eta HHko
irakasleen laguntza
ipuinak
aukeratzeko
orduan

Liburutegiko liburuak

-Liburu bat aukeratu da gelan lantzeko.
-Idazlea edo marrazkilaria etorri da.
-Elkarrizketarako galdetegia prestatu da.
-Liburuaren inguruko txostena bete da.
-LH5-6.mailako ikasleek liburu ezberdinak
irakurri dituzte HH5 eta LH1eko ikasleen
aurrean.

JARDUERA-ARDATZA
EREMUA
HELBURUA

IRAKURZALETASUNA
IKASTETXEA

Ikasleen irakurzaletasuna sustatzea, kolaboratzeko eta kooperatzeko teknikak eta
estrategia parte hartzaileak eta IKTak erabiliz.

(LHIII zikloa,

INGELESA)
JARDUERAK

Reading tree:
*Liburutegiko liburua irakurri
ondoren ahozko aurkezpena
egitea: idazlea, argitaletxea,
gustukoa izan den ala ez,
balorazioa (izar kopurutan

DENBORALIZAZIOA

Ikasturteko azken
hiruhilabetean

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

Ingeleseko irakaslea

Gelako liburutegia
Posterra
Hostoak
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ADIERAZLEAK

-Liburua irakurri du.
-Hostoa bete du: idazlea, argitaletxea, gustukoa
izan den ala ez, balorazioa (izar kopurutan
adierazia)
-Ahoz adierazi du jarritakoa.
-Hostoa margoztu eta itsatsi du.

adierazia)
*Gustukoa izan bada, hostoa
berdez margoztea eta
adarretan itsastea.
*Gustukoa izan ez bada,
hostoa marroiz margoztea
eta lurrean itsastea.

JARDUERA-ARDATZA
EREMUA
HELBURUA

JARDUERAK

Familiei zuzendutako
irakurketaren inguruko
orientabideak haiei
helaraztea.
(Ikusi eranskinak)
Orientabideak ikastetxeko
web gunean jartzea.

IRAKURZALETASUNA
FAMILIEN PARTEHARTZEA

Ahal den neurrian, familiek seme alaben irakurketa prozesuan laguntzea.
DENBORALIZAZIOA

ARDURADUNAK

Ikasturte hasierako
bileran.

tutoreak

Ikasturte
hasierarako web
gunean jarrita egon
behar dira.

Zuzendaritza taldea

BALIABIDEAK

“Jardunbide Egokien gida”
Prestatutako rientabideak

ADIERAZLEAK

Orientabideak familiei helarazi zaizkie.

Orientabideak ikastetxeko web gunean jarri
dira.
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JARDUERA-ARDATZA
EREMUA
HELBURUA

JARDUERAK

IRAKURZALETASUNA
INGURUAREKIKO HARREMANAK

Eskola ingurunera hurbiltzea.
DENBORALIZAZIOA

ARDURADUNAK

Haur Hezkuntzako ikasleak
Udal liburutegira joatea.

Urtean behin

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IRAKASLERIAREN PRESTAKUNTZA

JARDUERAK

Hartutako erabakiak
ikasturte batetik bestera
ziurtatzeko, zikloko irakasle
bana teknifikatzea.

BALIABIDEAK

HHko tutoreak

ADIERAZLEAK

-Haur Hezkuntzako ikasleak Udal
liburutegira joan dira.
-Udal liburutegian ikasleek irakurketa saioa
izan dute liburuzainaren laguntzaz.

Irakasleen prestakuntza etengabekoa izatea.
DENBORALIZAZIOA

Ikasturtean zehar

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

Zuzendaritza, zikloko
irakasle bana
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Irakurketa plana

ADIERAZLEAK

-Ziklo bakoitzeko irakasle bana izendatu da,
zikloan bertan hartutako erabakien trasmisioa
egiteko.

6. Ebaluazioa
PLANAREN GARAPENAREN EBALUAZIOA (2019-2020 IKASTURTEA)
JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

JARDUERAK

IRAKURTZEN IKASI

Irakurtzen irakasteko adostutako modua sistematikoki erabiltzea.
ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

HH2tik hasi eta HH5 arte, gelak
ikusizko txartel idatziak erabiliz
aberastea: gelako ikasleen izenak,
egutegia,
txokoen
izenak,
eguraldia…

-HHko gela guztietan ikusizko txartel idatziak erabili dira

Hizki larria erabiltzea, eta HH5
urteko geletan, zenbait kasutan
xehea ere sartzen hastea.

-Hasieratik, ikasleei letra larriz idatzitako hitzak eskaini
zaizkie.
-Ikasle bakoitzaren garapena kontutan hartuta, beharra egon
denean, letra xehea erabili da.
-Egunero korroan ardurak landu dira, eta idatzizko euskarria
izan dute.

Eguneroko korroa eta bertan
lantzen diren ardurak irakurketaidazketaren
ikasketarako
aprobetxatzea.
Gelan lantzen den
interesgunearen arabera, gela
bakoitzean ikusizko eta idatzizko
hiztegiak sortzen joatea.

-Irakasleek landutako gaiaren arabera, irudi-hitza lotzen
duten hiztegitxoak sortu dituzte.
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(HH)

HOBETZEKO PROPOSAMENAK

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IRAKURTZEN IKASI

Irakurtzen irakasteko adostutako modua sistematikoki erabiltzea.

(LHI zikloa)
JARDUERAK

Irakurketa lantzeko metodo
globala erabiltzea.

Metodo globala lantzeko
materiala eguneratzen joatea
gelako proiektuekin bat egiteko.
Alfabetoa kinestemekin lotuta
lantzea.
Hasieran
letra
larriarekin
jarraitzea
HHn
hasitako
ikaskuntza, eta, pixkanaka, letra
xehera pasatzea norabidea eta
norantza lantzeko.
Irakurketa egunero lantzea,
banan-banan edo talde txikietan.
Irakasleak moldatuta, ozen
irakurtzea bultzatzea.
Ulermena lantzea ikasleetzat
hurbilak diran testu motak

ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

-Ikasleei ipuinak edo gaiarekin lotutako esaldiak irakurri
zaizkie hainbat alditan esaldi esanguratsu bat hartzeko.
-Aukeratutako esaldiak hitzetan deskonposatu dira.
-Hitzak silabatan banatu dira.
- Silabak fonemetan berezitu dira.
- Fonema bakoitza bere kinestemarekin lotu da.
-Gelako materiala eguneratu da.

-Kinestemak erabili dira alfabetoa lantzeko.
-Letra larria lantzen hasi da.
Letra xehera pasatu da letra larria menperatu ondoren.

-Ikasleek banan-banan irakurri dute egunero.
- Bigarren irakasle baten laguntza egon da irakurketa egunero
aurrera eramateko.
-Irakasleak eredu bezala jokatu du behar bezala ahoskatuz
eta erritmo egokia mantenduz.
-Ikasleen esperientziatik hurbil dauden eguneroko
bizitzako
testuak erabili dira: gonbidapenak, zorion-
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1

2

3

4

5

HOBETZEKO PROPOSAMENAK

erabiliz.

txartelak, oharrak, gutuna, postala, ipuina, emailak, azalpen
testuak , jakinarazpenak ...
-Inguruko gertakariei eta jazoerei buruzko informazioa
ematen duten gizarte- komunikabideetako testuak erabili
dira: albisteak.
-Ikasleen esperientziari buruzko testuak erabili dira (bai
helburu didaktikoa dutenak, bai eguneroko bizitzan
erabiltzen
ditugunak):
liburuxkak,
eskola-liburuak,
deskripzioak, argibideak eta azalpenak.

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IRAKURTZEN IKASI

JARDUERAK

Ikasleen kontzientzia fonologikoa hobetzea.
ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

Korroan kontzientzia fonologikoa
lantzea sistematikoki HH4 eta HH5
urteko gelan.

-Kontzientzia fonologikoa landu da, egunero, errutinak
aprobetxatuz.

Korroan kontzientzia fonologikoa
lantzea sistematikoki LH1 gelan.
(ikusi eranskinetan kontzientzia
fonologikoa lantzeko proposatzen
diren ariketak)

-Kontzientzia fonologikoa landu da korroan eta idazten den
momentuetan.

Beharrezkoa den kasuetan,
kontzientzia fonologikoa lantzea
LH2 gelan. (ikusi eranskinetan
kontzientzia fonologikoa lantzeko
proposatzen diren ariketak)

-Kontzientzia fonologikoa landu da momentu puntualetan eta
behar den guztietan.
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(HH)- (LHI zikloa)
3

4

5

HOBETZEKO PROPOSAMENAK

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IRAKURTZEN IKASI

Ikasleen kontzientzia fonologikoa hobetzea.

(LHII zikloa, INGELESA)
JARDUERAK

ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

Jatorrizko entzumen testuak
entzutea, eta imitazioz esaldi
bakoitzaren ahoskerari buruzko
hausnarketa egitea.

-Testua entzun eta irakurri dute aldi berean.
-Testuko esaldiak ahos errepikatu dituzte banan-banan
classroom helper-ak bideratuta.

Errutinetako galder- erantzunak
erabiltzea, modu errepikakor
batez, irakurritakoaren ahoskera
egokia lortzeko.

-Modu ulergarrian irakurri dute galdera.

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IRAKURTZEN IKASI

1
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3

4

5

HOBETZEKO PROPOSAMENAK

Irakurtzean jariotasunez eta entonazio egokian jardutea lortzea pixkanaka.

(LHI zikloa)
JARDUERAK

Irakasleak eredu gisa ozenki
irakurtzea.

ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

-Irakasleak eredu gisa ozenki irakurri du bai gelan eta bai
liburutegiko saioetan ere.
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HOBETZEKO PROPOSAMENAK

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IRAKURTZEN IKASI

Irakurtzean jariotasunez eta entonazio egokian jardutea lortzea pixkanaka.

(LHII zikloa)
JARDUERAK

ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

Astero, ikasle guztiek ozenki
irakurtzea.

-Gelan, guztien artean, euskarazko liburu bat irakurri da.
Irakurritako liburuari buruzko txostena bete du ikasle
bakoitzak.
-Gelan, guztien artean, gaztelerazko liburu bat irakurri da.
Irakurritako liburuari buruzko txostena bete du ikasle
bakoitzak.
-Txandaka ikasleek ozenki irakurri dute.

Irakasleak ozenki irakurtzen du
eredu moduan.

-Irakasleak ozenki irakurri du eredu gisa.

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IRAKURTZEN IKASI
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Irakurtzean jariotasunez eta entonazio egokian jardutea lortzea pixkanaka.

(LHIII zikloa)
JARDUERAK

Astero, ikasleren batek etxean
irakurketa prestatzeko
(intonazioa, abiadura, erritmoa…)
ardura hartzea, dagokion egunean

ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

-Dagokion ikasleak irakurketa prestatuta ekarri du.
- Prestatu eta prestatu gabeko irakurketaren konparaketa
egin da.
-Irakurketa eta intonazioa egokiak izan dira.
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gelan ozenki egiteko.
Bapateko irakurketa egitea ikasgai
guztietan.
Liburu jakin baten irakurketa
egitea gela guztiaren artean,
sistematikoki, bai euskeraz eta
bai gaztelaniaz ere.

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

-Irakurketa eta intonazioa egokiak izan dira.
-Ikasleek txandaka irakurri dute ozenki.
-Irakasleak ozenki irakurri du eredu bezala.
-Taldean liburuaren edukiari buruzko eztabaida sortu da.

IRAKURTZEN IKASI

Irakurtzean jariotasunez eta entonazio egokian jardutea lortzea pixkanaka.

(LHII-LHIII zikloak, INGELESA)
JARDUERAK

Sistematikoki irakurketa lantzea
ozenki LHII eta LHIII zikloetan.
Proiektuaren arabera, ikasleek
idatzitako lanak, beste gela
batzuetan irakurtzea.

ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

-Testua entzun eta irakurri dute aldi berean.
- Entonazioa zaintzen ahalegindu dira.
-Okerraren aurrean zuzenketak egin dituzte.
-Hasieran norbere burua eta gaia aurkezten dute.
-Idatziak modu ulergarrian irakurri dira.
-Irakurtzeko orduan, irudiak erabili dituzte testua
ulergarriagoa izan dadin.
-Ahoskera eta entonazioa zaindu dute.
-Astiro eta tono egokian irakurri dute.
-Gustukoa izan duten edota galderarik duten galdetu dut.
-Entzutearren, eskerrak ematen dituzte.
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JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

JARDUERAK

IRAKURTZEN IKASI

Irakurketa estrategiak era sistematikoan erabiltzea
ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

Ipuinak, jolasak, olerkiak... talde
handian kontatzeko orduan,
irakurketa estrategiak (irakurri
aurretik, bitartean eta ondoren)
ahoz jarraitzea.

-Testu mota desberdinak aurkeztu dira.
-Testuko irudiei erreparatu zaie.
-Testuko izenburuari erreparatu zaio.
- Testua irakurri bitartean, ikasleei galderak egin zaizkie.
- Ikasleek ahoz aktiboki parte hartu dute.

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IRAKURTZEN IKASI

JARDUERAK

ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

-Testu mota desberdinak aurkeztu dira.
-Testu bakoitzeko ezaugarriak aztertu dira.
-Irakurri aurretik-bitartean-ondoren lantzeko pausuak bete
dira.
- Landutako testu motak ekoiztu dira ereduei jarraituz.

LHII-LHIII zikloak
LH3tik LH6ra testu mota
desberdinak sistematikoki lantzea

2

3

4

Irakurketa estrategiak era sistematikoan erabiltzea

LHI zikloa
LH2 mailan astero hiru txoko
egitea. Bertan idazketa, irakurketa
eta gramatika lantzea.

1

-Testu mota desberdinak aurkeztu dira.
-Testu bakoitzeko ezaugarriak aztertu dira.
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Victor Morenok markatzen dituen
irakurketaren hiru momentuak
edo urratsak jarraituz: aurretikhipotesiak, bitartean- hitz
ezezagunak, gustokoak,...,
amaieran-ostean, ondorioak...).

-Irakurri aurretik-bitartean-ondoren lantzeko pausuak bete
dira.
- Landutako testu motak ekoiztu dira ereduei jarraituz.

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IRAKURTZEN IKASI

Irakurketa estrategiak era sistematikoan erabiltzea

(LHII-LHIII zikloak, INGELESA)
JARDUERAK

ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

LHII zikloa
Irakurri aurretik:
Irakurgaiari sarrera ematea
abestia entzunez, eta bertan
agertzen den hiztegia eta egitura
gramatikalak aztertzea.
Irakurri bitartean:
Ahosko testua osotasunean
entzun ondoren, hausnarketa
egitea paragrafoka irakurriz.
Irakurri ondoren:
Ulermen ariketak egitea ahoz eta
idatziz.

-Abestia entzun dute.
-Abestia entzun bitartean irakurri dute.
-Ahozko hitza eta idatzizkoa erlazionatzen dute.
-Paragrafoka irakurtzen dute.
-Ahoskera okerrak zuzentzen dituzte.
-Galderak zuzenki erantzuten dituzte.
-Iritzia ematen dute testuan oinarriztuz eta zergatia adieraziz.
-Irudia dagokion elkarrizketarekin lotzen dute.
-Egia ala gezurra den adierazten dute.
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LHIII zikloa
Irakurri aurretik:
Irakurgaiari sarrera ematea
abestia entzunez, eta bertan
agertzen den hiztegia eta egitura
gramatikalak ahoz aztertzea.
Gaiaren inguruko elkarrizketa
sortzea aurrezagutzak konpartituz.
Irakurri bitartean:
Ahosko testua osotasunean
entzun ondoren, hausnarketa
egitea paragrafoka irakurriz.
Ulermenari ezezik, ahoskerari eta
entonazioari ere erreparatzea.
Irakurri ondoren:
Ulermen ariketak egitea ahoz eta
idatziz.
Gaiarekin lotuta, proiektu txikiak
gauzatzea.

-Abestia entzun dute.
-Abestia entzun bitartean irakurri dute.
-Ahozko hitza eta idatzizkoa erlazionatzen dute.
-Gaiaren inguruko elkarrizketan parte hartzen dute ikasitakoa
adieraziz.

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IRAKURTZEN IKASI

JARDUERAK

-Paragrafoka irakurtzen dute.
-Ahoskera zaintzen dute.
-Ahoskera okerrak zuzentzen dituzte.

-Galderak zuzenki erantzuten dituzte.
-Iritzia ematen dute testuan oinarriztuz eta zergatia adieraziz.
-Irudia dagokion elkarrizketarekin lotzen dute.
-Egia ala gezurra den adierazten dute.
-Proiektua epe barruan bukatu dute.

Ikasleen aniztasunari erantzuteko neurriak adostea
ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

Tutoreek ikasleen behaketa eta -Tutoreek gelako eguneroko lana kontrolatu dute.
jarraipen sistematikoa egitea.
-Arreta goiztiarreko eskalak pasatu dira.
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Behar den guztietan aholkulariak -Tutoreak zailtasunak antzeman dituenean, aholkulariari
ere parte hartzea behaketetan eta jakinarazi dizkio.
jarraipena egitea kasuan kasuko.
-Aholkulariak behaketa egin du.
-Beharrezkoa ikusi den kasuetan, erantzun egokia emateko
aholkuak eman zaizkie bai irakasleei eta bai familiei ere.
Bai talde handian eta baita -Ikasle bakoitzari behar duen lana eskaini zaio.
txokoetan ere, lana maila
desberdinetan eskaintzea ikasleei:
lan errazak lehenengo eta gero eta
zailagoak.
Testu errealak, askotarikoak,
moldatuak, mailakatuak…
erabililtzea ikasle guztiei
erantzuna emateko.

-Ikasleei mota askotako testuak irakurri zaizkie.

Lan kooperatiboa bultzatzea,
ikasleek elkarlanean ikasteko,
batak bestearen lana
errespetatzeko eta
desberdintasunak daudela
naturaltasunez onartzeko.

-Astero lan kooperatiboa burutu da.
-Egindako ekintzei buruzko balorazioa egin dute ikasleek
(ekipoko plana).

Kontzientzia fonologikoarekin
batera, kinestemak, jolasak…etab
erabiltzea fonemen
diskriminazioan laguntzeko.

-Kinestemak eta jolasak erabili dira ahozko soinuak
laguntzeko, bai korroan eta baita beharrezkoa izan den
edozein egoeretan ere.
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JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

JARDUERAK

IRAKURTZEN IKASI

Ikasleen aniztasunari erantzuteko neurriak adostea
ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

zailtasunak -Ikasleen zailtasunak antzeman dira.
adierazten
dituzten
ikasleei -Ikasleen gurasoei metodoa azaldu zaie.
irakurketa silabikoa opatzea.
-Metodoa martxan jarri da.
-Ikaslearen jarraipena egin da.
Tutoreek ikasleen behaketa eta -Tutoreek gelako eguneroko lana kontrolatu dute.
jaraipen sistematikoa egiten dute.
Behar den guztietan aholkulariak -Tutoreak zailtasunak antzeman dituenean, aholkulariari
ere parte hartzea behaketetan eta jakinarazi dizkio.
jarraipena egiten da kasuan -Aholkulariak behaketa egin du.
kasuko.
-Beharrezkoa ikusi den kasuetan, erantzun egokia emateko
Irakurtzeko
konpetentziaren aholkuak eman zaizkie bai irakasleei eta bai familiei ere.
garapenari lotutako zailtasunak goiz
detektatzea
eta
irakaskuntzaikaskuntza
egoeretan
ikasleen
askotariko
beharrei
(ikasle
etorkinak, dislexia eta antzeko
zailtasun espezifikoak dituzten
ikasleak...) erantzutea da helburua.
Ikasle etorkinak:
-Ikasle berriaren egoera aztertu da eta gaitasunak eta
-Ikasle berriaren egoera aztertzea, beharrak zehaztu dira.
dituen gaitasunak eta beharrak -Irakasle taldea bildu da erantzun bat proposatu da
zehazteko.
ikaslearekin lan egiteko.
- Kasu bakoitzean, erantzun -Ikastetxeak dituen baliabide pertsonalak baloratu ondoren,
egokiena zein den baloratzea ikasleari laguntzeko posibleak direnak eskaini zaizkio.
irakasle taldea bilduta.
-Irakurketa-idazketa eskuratu gabe izan duten ikasleetan edo
-Ikastetxeak dituen baliabide euskerarik ez erderarik ezagutzen izan ez duten kasuetan,
pertsonalak baloratzea ikasleari lehentasuna oinarrizko komunikazioari eta irakurketabehar duen laguntza eskaini ahal idazketari eman zaio.

LHI

zikloan,
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izateko.
-Irakurketa-idazketa
eskuratu
gabe duten ikasleetan edo
euskerarik ez erderarik ezagutzen
ez duten kasuetan, lehentasuna
oinarrizko komunikazioari eta
irakurketa-idazketari ematea, eta
hasierako
laguntzak
helburu
horiek lortzeko erabiltzea.

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

JARDUERAK

IKASTEKO IRAKURRI

Irakurketa gaitasunak arlo guztietan lantzea
ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

Ipuinetan, hasieran eta bukaeran,
” hitz jolasak” erabiltzea ahoz,
baina idatziz eta irudiz ere, begi
bistan egotea.

-Ipuinak kontatzeko orduan, hasieran eta bukaeran”hitz
jolasak” erabili dira ahoz.
-Hitz jolasak, irudiz eta idatziz, ikasleen begi bistan jarri dira.

Olerkiak eta poesia jolasak buruz
ikastea, ahoz adierazteko.
Hasieran irakasleak ahoz goran
esatea, ondoren denok batera,
eta, ikasi ahala, bakarka. Ikasleei
idatzizko testua irudiekin
lagunduta aurkeztea.

-Irakasleak olerkiak ahozgoran esan ditu.
-Ikasleek, irakasleekin batera, olerkiak ererpikatu dituzte.
- Testu idaztiak, irudiekin lagunduta eskaini zaizkie ikasleei.
- Behin olerkia ikasita dagoenean, ikasle bakoitzak, bakarka
adierazi ditu.
- Landutako testuak ikasleen eskura utzi dira nahi beste aldiz
manipulatzeko, irakurteko,…
- Ikasleak landutako testuak identifikatu, ezagutu eta
errepikatu dituzte.
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Eguneroko ohar errepikakorrak
(fruta ekartzeko, gailetak
ekartzeko,...) erabiltzea
irakurketa eta idazketa
bultzatzeko. Hasieran
irudiarekin laguntzea, eta
pixkanaka irudia kentzen
joatea, idazketari garrantzi

-Ikasleek etxerako oharrak idatzi dituzte.

HH4 eta 5 urteko geletan, korroko
ekintza, ipuina,… edozer aukeratu
behar demean, aukeratzeko bi
proposamen egitea. Adibidez:
Ipuina aukeratzeko orduan,
izenburuak idaztea, esan gabe,
guztion artean irakurtzeko.

-Aukeraketak egiteko orduan, ikasleei aukerak idatziz eman
zaizkie.
-Idatzitako aukerak ahoz landu dira ikasleek beraien erlazioak
egiteko.
-Ikasle batzuk, proposamen idatzien aurrean, aukeratzeko gai
izan dira.

Noiz behinka, HH4 eta 5 urteko
geletan, ikasleek ipuin bat lau edo
bost orritan marraztea. Ondoren
ikastea beste geletako umei eta
etxekoei kontatzeko.

-Ahoz kontatutako ipuina, marrazki sekuentzia bidez adierai
dute ikasleek.
-Ipuina zatika ikasi dute.
-Ikasitako ipuina beste gele batzuetan ahoz adierazi dute.

Erritual ugari erabiltzea elkarri
mina ematen diotenean, batzeko
ordua
denean,
eskailerak
igotzerakoan,…

-Ahoz sarritan errepikatzen diren hitz, esaldi edo esamoldeak
idatziz, eta irudiz lagunduta aurkeztu dira.
-Ikasleek idatzizko adierazpenak ahozkoarekin erlazionatzen
dute, nahiz eta irakurtzen ez jakin.

gehiago emanez.

Lan
kooperatiboko -Ikasleak elkarlanean aritu dira lan kooperatiboko teknika
proiektuak/ekintzak egiterakoan desberdinak erabiliz.
hainbat fasetan (informazioa -Eskatutako lana burutzeko irakurtzen saiatu dira.
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biltzerakoan, etxetik ekartzen den
informazioa, taldeak egindako
lanean,
aurkezpenean…)
irakurketa bultzatzea.

-Zailtasunen aurrean, taldekideen artean laguntza ematen
saiatu dira, eta elkarrekin ezin izan dutenean irakasleen
laguntza eskatu dute.
-Proposatutako ekintzetan parte hartu dute eta interesa
adierazten dute.
-Eskatutako informazioa etxetik ekarri dute.

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IKASTEKO IRAKURRI

Irakurketa gaitasunak Hizkuntza-arloetan lantzea.

(Euskara eta Literatura)
JARDUERAK

ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

LHI zikloa
Proiektuka lan egitea. Ikasgai
guztiak elkar erlazionatzea, eta
guztietan irakurketa-idazketa
hasieratik lantzea.
Lan kooperatiboan irakurketaulermen ariketa ezberdinak
planteatzea.

-Eduki desberdinak lantzeko proiektuak burutu dira.
-Proiektuetan ikasleek irakurketa eta idazketa landu dute era
aktiboan.
-Lan kooperatiboan irakurketa eta idazmena lantzeko
ekintzak proposatu dira.
-Ikasleak talde lanean aritu dira bakoitzari dagozkion lanak
betez.
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LHII zikloa
Testu mota desberdinak
oinarritzat hartuz, egitura,
ezaugarriak aztertzea eredua
bezalako beste testu batzuk
ekoizteko.
Proiektu desberdinak egitea.
Bertan, testu mota ugari jorratzea.

- Testu mota desberdinak irakurri dira.
- Testuko egitura eta ezaugarriak aztertu dira.
- Testuak ekoiztu dira.
- Testuak publikatu dira.
-Proiektuari dagozkion edukiak bereganatu dituzte ikasleek.

LHIII zikloa
Irakurketa dialogikoak egitea.
Testu mota desberdinak
oinarritzat hartuz, egitura,
ezaugarriak aztertzea eredua
bezalako beste testu batzuk
ekoizteko.

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

-Irakurritako zatiaren gaia antzeman dute.
-Gaiari buruzko iritzi, sentipenak,… adierazi dituzte.
- Testu mota desberdinak irakurri dira.
- Testuko egitura eta ezaugarriak aztertu dira.
- Testuak ekoiztu dira.
- Testuak publikatu dira.

IKASTEKO IRAKURRI

Irakurketa gaitasunak Hizkuntza-arloetan lantzea.

(Gaztelania eta Literatura)
JARDUERAK

ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

LHI zikloa
Proiektuka lan egitea.
Ikasgai guztiak elkar erlazionatzea,
eta guztietan irakurketa-idazketa
hasieratik lantzea.

-Eduki desberdinak lantzeko proiektuak burutu dira.
-Proiektuetan ikasleek irakurketa eta idazketa landu dute era
aktiboan.
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Gaztelanian, tertulia literarioak
egitea, “las fábulas de Esopo”rekin.

-Ikasleek alegiak irakurri dituzte.
-Ikasleek alegien inguruan elkarrizketak sortu dituzte.

LHII zikloa
Irakurketa dialogikoak egitea.

Testu mota desberdinak
oinarritzat hartuz, egitura,
ezaugarriak aztertzea eredua
bezalako beste testu batzuk
ekoizteko.

- Testu mota desberdinak irakurri dira.
-Irakurritako zatiaren gaia antzeman dute.
-Gaiari buruzko iritzi, sentipenak,… adierazi dituzte
- Testu mota desberdinak irakurri dira.
- Testuko egitura eta ezaugarriak aztertu dira.
- Testuak ekoiztu dira.
- Testuak publikatu dira.

LHIII zikloa
Irakurketa dialogikoak egitea.
Testu mota desberdinak
oinarritzat hartuz, egitura,
ezaugarriak aztertzea eredua
bezalako beste testu batzuk
ekoizteko.

-Irakurritako zatiaren gaia antzeman dute.
-Gaiari buruzko iritzi, sentipenak,… adierazi dituzte.
- Testu mota desberdinak irakurri dira.
- Testuko egitura eta ezaugarriak aztertu dira.
- Testuak ekoiztu dira.
- Testuak publikatu dira.
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JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IKASTEKO IRAKURRI

Irakurketa gaitasunak Hizkuntza-arloetan lantzea

(LHIII zikloa, INGELESA)
JARDUERAK

Proiektuak egitea:
1.Gaia aurkeztea eta ikasleek
brainstorminga egitea, batez ere
aurrezagutzak islatzeko.
2.Testuak aurkeztea, lehenengo
entzunez eta gero irakurriz.
Lehenengo osotasunean, eta,
jarraian, paragrafoka.
3.Dossierra eratzea:
irakurritakoarekin ataza
desberdinak eratzea (galdeerantzunak, power pointa sortu,…)
4.Amaierako proiektuaren ahozko
aurkezpena egitea beste talde
baten aurrean.

ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

-Brainstorming-ean parte hartu dute.
-Testua entzun bitartean irakurri dute.
-Testua ozenki irakurri dute.
-Testua paragrafoka irakurri dute.
-Dossierreko atal guztiak bete dituzte epe barruan.

-Ahozko aurkezpena egin dute.
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JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IKASTEKO IRAKURRI

Irakurketa gaitasunak Hizkuntza-arloak ez diran ikasgaietan lantzea.

(Matematika)
JARDUERAK

ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

Buruketak ebazteko pausuak
erabiltzea LHI ziklotik LHIII ziklora.

-Datuak eta galdera bereizten dituzte.
-Buruketa beraien hitzekin kontatzeko gai izan dira.

Ariketa bakoitzaren enuntziatua
lantzea, ulermena ziurtatzeko.

-Enuntziatuak esaten duena adierazten du ahoz.
-enuntziatuak dioena betetzen du.

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IKASTEKO IRAKURRI
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Irakurketa gaitasunak Hizkuntza-arloak ez diran ikasgaietan lantzea

(Natura-zientziak eta Gizarte- zientziak)
(LHI-LHII zikloa- LHIII zikloak)
JARDUERAK

Testuak arbelean jartzea guztien
begibistan izateko.
Boz gorako irakurketa: Ikasleek
ozenki irakurtzea txandaka, eta
irakurri bitartean testuaren ideia
garrantzitsuenak aipatzea.

ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

-Testuak arbelean jarri dira.
- Ikasleek ozenki irakurri dute.
- testuko ideia garrantzitsuenak aipatu dira.
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Bakarkako irakurketa: Ikasleek
isilean, bakarka, irakurtzea, eta
irakurri bitartean testuaren ideia
garrantzitsuenak aipatzea.
Irakurketa partekatua:
Bikoteka edo laukoteka ikasleek
irakurketa burutzea. Txandaka,
bakoitzak ardura bat izatea: testua
irakurri, irakurri duen zatian hitz
ezezagunak bilatu, esandakoa
laburtu, ideiak osatu,…
Bikoteka irakurtzen:
Berdinen arteko irakurketa saioak
egitea. Irakurle aurreratuak tutore
lanak egitea eta testua prestatuta
izateko ardura hartzea.
Gaiaren arabera, proiektuak
egitea: beharrezko informazioa
irakurri beharko dute bertatik
informazioa ateratzeko,
ordenatzeko, eskemak,
laburpenak,...

- Ikasleek bakarka irakurri dute.
- testuko ideia garrantzitsuenak aipatu dira.

Gaiaren arabera, ikasleek
informazioa bilatzea, aukeratzea,
antolatzea eta aurkeztea (ahoz
zein baliabide digitalak erabiliz).

-Ikasleek behar den informazioa aukeratu dute.
- Lana era egokian ordenatu eta aurkeztu dute.

- Ikasleek bikoteka irakurri dute.
-Txandaka, bakoitzak ardura bat hartu du: testua irakurri,
irakurri duen zatian hitz ezezagunak bilatu, esandakoa
laburtu, ideiak osatu,…

- Ikasleek bikoteka irakurri dute.
- Irakurle aurreratuak tutore lanak egin ditu.

-Ikasleek behar den informazioa aukeratu dute.
- Lana era egokian ordenatu eta aurkeztu dute.
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JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IKASTEKO IRAKURRI

Irakurketa gaitasunak Hizkuntza-arloak ez diran ikasgaietan lantzea.

(Arte Hezkuntza/Musika)
JARDUERAK

ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

LHI-LHIII bitarteko ikasleek
abestien letrak irakurtzea.

-Ikasleek abestiak irakurri dituzte ozenki.

Musikako klaseetan irakurketa
lantzeko IKT baliabideak erabiltzea
HHtik LHIIIraino.
Mailaz-maila baliabideen banku
bat osatzen joatea pixkanakapixkanaka.

-Arbela digitalean jarritako hitzak, esaldiak, testuei
erreparatu die, eta irakurtzeko gai izan dira.

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IKASTEKO IRAKURRI

1
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5

HOBETZEKO PROPOSAMENAK

-Ikasturtean sortutako materiala bildu da eta sarean jarri da
hurrengo ikasturterako eskuragarri.

Irakurketa gaitasunak Hizkuntza-arloak ez diran ikasgaietan lantzea

(Heziketa Fisikoa)
JARDUERAK

ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

Jolas puntualetan jarraibideak
idatziz ematea. Beraiek irakurri
eta besteei azaltzeko, edo taldeko
ekintza burutzeko.

-Jolaseko arauak idatziz eman zaizkie.
-Ikasleek arauak irakurri dituzte.
-Irakurritako arauekin, irakasleak emandako jarraibideak bete
dituzte: kideei azaldu, ekintza bete,…

Txokoetako lana: talde bakoitzak
egin beharrekoa idatziz jasotzea

-Txoko bakoitzeko jarraibideak idatziz eman zaizkie.
-Ikasleek jarraibideak irakurri dituzte taldeka.
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(LHII eta LHIII zikloak)
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HOBETZEKO PROPOSAMENAK

taldekideen artean irakurri, ulertu
eta gauzatzeko.

-Irakurritako jarraibideekin, proposatutako ekintza burutu
dute.

Ikasle bati etxean jolas baten
arauak idatziz ematea, etxean
prestatu, eta hurrengo saioan
besteei irakurtzeko eta azaltzeko
ardura hartzeko.

-Ikasle arduradunak, jolaseko arauak etxetik prestatuta ekarri
ditu.
-Saioan bertan, berriro irakurri ditu ozenki.
-Kideei jolasa azaldu die.

JARDUERA-ARDATZA
EREMUA
HELBURUA

IRAKURZALETASUNA
IKASTETXEA

Eskola eta/edo gelako liburutegia era sistematikoan erabiltzea, inguru honetan eraginkortasunez
maneiatzeko tresnak eskuratzeko, ikaskuntzarako eta irakurketaren gozamenerako duen
garrantziaz jabetzeko eta liburuak zaindu eta mantentzeak duen garrantzia baloratzeko.

(OROKORRA)
JARDUERAK

Eskolako liburutegiko ardura duen
pertsona finko bat ez dagoenez, bi
irakaslek (bata HHkoa eta bestea
LHkoa) liburuak fitxatu eta
liburutegiaren ordena
mantentzeko ardura hartzea.
Irakasleak, beraien taldearekin
liburutegira joaten direnean,
norberak du maileguan hartutako
liburuak erregistratzeko ardura
eta baita itzultzen direnak bere
lekuan jartzekoa ere.

ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

-Ikastetxeko bi irakaslek liburutegiko ardura hartu dute
ikasturte hasieratik.
-Liburuak fitxatu dira.
-Ordena mantendu dela zaindu dute.
-Taldeka liburutegira joan direnean, hartutako liburuak
fitxatu dituzte.
-Itzuli dituzten liburuak bere tokian jarri dituzte ordenean.
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HOBETZEKO PROPOSAMENAK

JARDUERA-ARDATZA
EREMUA

IRAKURZALETASUNA
IKASTETXEA

HELBURUA

Eskola eta/edo gelako liburutegia era sistematikoan erabiltzea, inguru honetan eraginkortasunez
maneiatzeko tresnak eskuratzeko, ikaskuntzarako eta irakurketaren gozamenerako duen
garrantziaz jabetzeko eta liburuak zaindu eta mantentzeak duen garrantzia baloratzeko.

JARDUERAK

ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

HH2 eta HH3 urteko geletako
liburutegietan ikasle bakoitzaren
familiako albuma izatea, beste
liburu batzuen artean.
HH5 urteko gelek eskolako
liburutegia erabiltzea
sistematikoki: Etxerako liburua
hartzeko (mailegua) eta bertako
liburuak (atera ezin direnak)
ikusteko/irakurtzeko erabiliko dira
saioak.

-HH2 eta HH3 geletako ikasle guztiek argazki bilduma ekarri
dute etxetik.

Gelan landutako
liburu/ipuina/olerkiak eta umeen
produkzioak gelako liburutegian
uztea ikasleak euren kabuz edo
irakaslearekin ikusteko edo
irakurtzeko.

-Gelako liburutegia ikasturtean zehar hornitzen joan da.
-Ikasleek aukera izan dute gelako liburutegia erabiltzeko nahi
beste aldiz.

-Hamabostero, ikasleek liburutegia erabili dute.
-Maileguan hartutako liburuak ondo zaindu dituzte, eta
epearen barruan bueltatu dituzte.
-Liburutegian liburuak irakurri/ikusi dituzte.
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HOBETZEKO PROPOSAMENAK

JARDUERA-ARDATZA
EREMUA

IRAKURZALETASUNA
IKASTETXEA

HELBURUA

Eskola eta/edo gelako liburutegia era sistematikoan erabiltzea, inguru honetan eraginkortasunez
maneiatzeko tresnak eskuratzeko, ikaskuntzarako eta irakurketaren gozamenerako duen
garrantziaz jabetzeko eta liburuak zaindu eta mantentzeak duen garrantzia baloratzeko.

JARDUERAK

ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

LHI zikloa
LH1-LH2 geletan, liburutegian
sistematikoki liburu bat
maileguan hartzea.
LH 1. mailan: liburu aldaketa
egitea astero etxera liburu bat
eramateko eta bertan
irakurtzeko. Ondoren, liburuaren
aurkezpena gelaren aurrean
egitea.
LH 2. mailan: liburu aldaketa
egiteaz gain, irakurri duten
liburuaren fitxa bat betearaztea
(izenburua, idazlea, gustatu zaien
edo ez, zergatik, liburuaren
laburpen txiki bat egin…).
LH 1 eta 2.mailak liburutegira
doazen bakoitzean, saioaren
bukaeran, irakasleak, ipuin
desberdinak irakurtzea modelaje
gisa: erritmoa, entonazioa…

-Ikasleek astero liburutegian liburu bat hartu dute maileguan
etxean irakurtzeko.
-Maileguan hartutako liburuak epe barruan itzuli dituzte.
-Liburuak behar bezala zaindu dituzte.
-Aukeratutako liburuaren aurkezpena egin dute kideen
aurrean.

-Aukeratutako liburuaren fitxa bete dute: izenburua, idazlea,
gustukoa izan den ala ez, zergatik, liburuaren laburpentxoa.

-Irakasleak ikasleei liburu desberdinak irakurri dizkie erritmoa
eta entonazio egokia erabiliz.
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Gelako liburutegian, kasuankasuko lantzen diren gaien
inguruko liburuak aurkeztea
ikasleek beraien kabuz, zein
gidatuta hitz berriak ikasteko
edota dakizkitenak erabiltzeko.
Hainbat testu-mota erabiltzea
esku artean: ipuinak,
aldizkariak, liburuak, kartelak,...
Geletako liburutegiak berriztea
ikasleen interesei erantzuna
emateko.

-Gelako liburutegian, kasuan-kasuko gaiaren inguruko
liburuekin hornitu da landutako gai bakoitzean.

-Ikasleek testu mota desberdinak esku hartean erabiltzeko
aukera izan dute.
-Pixkanaka, ikasleen beharrei erantzuteko liburuak erosi dira.

LHII zikloa
Gelako liburutegia erabiltzea.
Eskolako liburutegia erabiltzea
beharrezkoa ikusten den
kasuetan.
Ikasturtean behin, euskerazko
liburu bat aukeratzea eta
sakontasunean lantzea ondoren,
idazlea edo ilustratzailea etortzen
delako gelara. Elkarrizketa aldez
aurretik ikasleekin lantzea.
Ikasturtean behin, gaztelaniazko
liburu bat aukeratzea eta
sakontasunean lantzea txosten
baten bidez.

-Irakurritako liburuari buruzko galderak erantzuk dira.
-Ikasleek liburuei buruzko iritziak eman dituzte.
-Irakurritako liburuari buruzko galderak erantzuk dira.
-Ikasleek liburuei buruzko iritziak eman dituzte.
-Liburu bat aukeratu da gelan lantzeko.
-Idazlea edo marrazkilaria etorri da.
-Elkarrizketarako galdetegia prestatu da.
-Liburuaren inguruko txostena bete da.

-Liburu bat aukeratu da gelan lantzeko.
-Idazlea edo marrazkilaria etorri da.
-Elkarrizketarako galdetegia prestatu da.
-Liburuaren inguruko txostena bete da.

74

LHIII zikloa
Gelako liburutegia sistematikoki
erabiltzea.

-Gelako liburutegia sistematikoki erabili da astean behin.

Hiruhilero liburu baten
aurkezpena egitea: ahoz zein
idatziz (era digitalean).
Ikasturtean behin, euskerazko
liburu bat aukeratzea eta
sakontasunean lantzea ondoren,
idazlea edo ilustratzailea etortzen
delako gelara. Elkarrizketa aldez
aurretik ikasleekin lantzea.

-Hiruhilabetero liburu baten aurkezpena egin da ikasleko.

Ikasturtean behin, gaztelaniazko
liburu bat aukeratzea eta
sakontasunean lantzea txosten
baten bidez.
Ikasle bakoitzak liburuak gelako
liburutegian hartzeko aukera
izatea nahi beste aldiz. Hauetan
besteei aholkuak ematea
(gustukoa-ez gustukoa eta
zergatik).

-Liburu bat aukeratu da gelan lantzeko.
-Liburuaren inguruko txostena bete da.

-Liburu bat aukeratu da gelan lantzeko.
-Idazlea edo marrazkilaria etorri da.
-Elkarrizketarako galdetegia prestatu da.
-Liburuaren inguruko txostena bete da.

-Ikasleek liburuak gelako liburutegian hartzeko aukera izan
dute.
-Irakurritako liburuaren inguruan aholku-txostena bete dute.
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JARDUERA-ARDATZA
EREMUA
HELBURUA

IRAKURZALETASUNA
IKASTETXEA

Eskola eta/edo gelako liburutegia era sistematikoan erabiltzea, inguru honetan eraginkortasunez
maneiatzeko tresnak eskuratzeko, ikaskuntzarako eta irakurketaren gozamenerako duen
garrantziaz jabetzeko eta liburuak zaindu eta mantentzeak duen garrantzia baloratzeko.

(LHII-LHIII zikloak, INGELESA)
JARDUERAK

ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

Gelako liburutegia erabiltzea
beraien lanak bukatu ondoren,
gozamen moduan.

-Gelako liburutegian liburuak irakurri dituzte isilean.

JARDUERA-ARDATZA
EREMUA
HELBURUA

IRAKURZALETASUNA
IKASTETXEA
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HOBETZEKO PROPOSAMENAK

Ikasleen irakurzaletasuna sustatzea, kolaboratzeko eta kooperatzeko teknikak eta
estrategia parte hartzaileak eta IKTak erabiliz.

JARDUERAK

3

ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

Gurasoei opatzea, gelara etorri,
eta ipuina kontatzeko aukera.

-Gurasoei gelan ipuina kontatzeko aukera opatu zaie.
-Gurasoek gelan ipuina kontatu/irakurri dute.

Panpin ibilitari (HH2):
Asteburuero, dagokion familiak,
panpintxoak daraman
kuadernoan, asteburuan
egindakoa idaztea, gero gelan
irakurtzeko.

-Asteburuero, gelako ikasle batek panpina eraman du etxera.
-Familiak egin duena kuadernoan idatzita ekarri du.
-Gelan kuadernoan jarrita dagoena irakurri da.
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Ipuin ibiltaria (HH3):
Asteburuetan, dagokion ikasleak
ipuina eramatea etxera
familiarekin irakurtzeko. Gelan
kontrol orria betetzea, liburua
eramatea nori dagokion jakiteko.

-Asteburuero, gelako ikasle batek ipuina eraman du etxera
familikoekin irakurtzeko.
- Gelan kontrol orria bete da, liburua eramatea nori dagokion
jakiteko.

Ipuina (HH4): Asteburuetan, ikasle
batek etxera liburu bat eramatea.
Ikasleak liburua eskolara
bueltatzean, prestatutako fitxa bat
(norekin irakurri duzu?, gustukoa
izan da?...) betetzea
irakaslearekin, gero, korroan
aurkezteko.

-Asteburuero, gelako ikasle batek ipuina eraman du etxera
familikoekin irakurtzeko.
- Ikasleak liburua bueltan ekarri duenean, liburuari buruzko
fitxa bete du irakaslearekin.
-Fitxa korroan aurkeztu du.

CD ibiltari (HH4): patioko jolasen
inguruko CDa etxera eramatea
txandaka.

-Asteburuero, gelako ikasle batek CD eraman du etxera
familikoekin irakurtzeko.
- Ikasleak CD bueltan ekarri duenean, ikusitakoari buruzko
ekarpenak egin ditu korroan.
-Astero, ikasleek liburutegian liburu bat hartu dute
maileguan.
- Liburua epe barruan ekarri dute.
-Hartutako liburua ondo zaindu dute.
- HH4 eta HH5 geletako ikasleak astero bi taldetan banatu
dira ahozkotasuna lantzeko.
- Ipuin desberdinak talde txikian landu dira.
- Ikasle bakoitzak zatitxo bat buruz ikasi du.
- Ikasitako zatitxoa ahoz adierazi dute beste gela batzuetan.

Ipuina (HH5): Astero, 5 urteko
ikasleek liburutegian liburu bat
hartzea maileguan.
HH4 eta HH5 geletako ikasleen
bikoizketa egitea sistematikoki
hizkuntza (ahozkotasuna)
lantzeko. Ipuin desberdinak talde
txikian lantzea. Ikasle bakoitzak
zatitxo bat buruz ikastea eta beste
geletan ahoz adieraztea.
LH5 eta LH6 mailetako ikasleak,
gabonetan, HH5 urteko geletara

-LH5 eta LH6 mailetako ikasleak, gabonetan, HH5 urteko
geletara joan dira ipuinak irakurtzera.
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joatea ipuina irakurtzera. Ikasle
nagusi bakoitzak, 2-3 ikasle txikiko
taldeetan ipuina kontatzea.
Arbela digitala erabiltzea
sistematikoki.

JARDUERA-ARDATZA
EREMUA
HELBURUA

-Ikasle nagusi bakoitzak, 2-3 ikasleko taldeetan kontatu ditu
ipuinak.
-Ikasle nagusiek ipuinak prestatu dituzte aldez aurretik.
-HHko ikasleak adi entzun dituzte ipuinak.
-Astero, arbela digitala erabili dute.

IRAKURZALETASUNA
IKASTETXEA

Ikasleen irakurzaletasuna sustatzea, kolaboratzeko eta kooperatzeko teknikak eta
estrategia parte hartzaileak eta IKTak erabiliz.

JARDUERAK

ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

LHI zikloa
Gelan irakasleak ozenki irakurtzea,
eta testuari buruzko elkarrizketa
bultzatzea.
Liburutegian hartutako liburuei
buruz, ikasleek irakurri duten
beste gustuko liburuei buruz,
edota berrietatik lortutako
edozein ekarpen egiteko
tartetxoak izatea korroan.
Euskerazko liburuaren idazlea edo
ilustratzailea etortzea geletara.

-Irakasleak ozenki irakurri du.
-Irakurritakoaren inguruan elkarrizketa sortu da eta ikasleen
parte hartzea bultzatu da.
-Ikasleek aktiboki parte hartu dute.
-Ikasleek aukera izan dute korroan irakurritako liburuei buruz
ekarpenak egiteko.
-Ikasleek ekarpenak egin dituzte.

-Ikasleek liburu bera irakurri dute.
-Idazlea/marrazkilaria etorri da eskolara.
-Elkarrizketa prestatu eta aurrera eraman dute.
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LHII zikloa
Irakasleak, eredu gisa, irakurketa
ozenki egitea sistematikoki.

-Irakasleak ozenki irakurri du, tonua, abiadura eta entonazioa
zainduz.

Euskerazko liburuaren idazlea edo
ilustratzailea etortzea geletara.

-Liburua irakurri da.
-Txostena bete da.
-Galde-sorta prestatu da.
Elkarrizketa egin da.

LHIII zikloa
Hiruhilero liburu baten
aurkezpena egitea: ahoz zein
idatziz (era digitalean).

-Hiruhilabetero liburu baten aurkezpena egin da ikasleko.

Euskerazko liburuaren idazlea edo
ilustratzailea etortzea geletara.

-Liburu bat aukeratu da gelan lantzeko.
-Idazlea edo marrazkilaria etorri da.
-Elkarrizketarako galdetegia prestatu da.
-Liburuaren inguruko txostena bete da.
-LH5-6.mailako ikasleek liburu ezberdinak irakurri dituzte
HH5 eta LH1eko ikasleen aurrean.

LHIIIko ikasleak, gabonetan, HH5
urte eta LH1 mailara joatea
ipuinak irakurtzera.
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JARDUERA-ARDATZA
EREMUA
HELBURUA

IRAKURZALETASUNA
IKASTETXEA

Ikasleen irakurzaletasuna sustatzea, kolaboratzeko eta kooperatzeko teknikak eta estrategia
parte hartzaileak eta IKTak erabiliz.

JARDUERAK

ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

Reading tree:
*Liburutegiko liburua irakurri ondoren
ahozko aurkezpena egitea: idazlea,
argitaletxea, gustukoa izan den ala ez,
balorazioa (izar kopurutan adierazia)
*Gustukoa izan bada, hostoa berdez
margoztea eta adarretan itsastea.
*Gustukoa izan ez bada, hostoa marroiz
margoztea eta lurrean itsastea.

JARDUERA-ARDATZA
EREMUA
HELBURUA
JARDUERAK

(LHIII zikloa, INGELESA)
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HOBETZEKO PROPOSAMENAK

-Liburua irakurri du.
-Hostoa bete du: idazlea, argitaletxea, gustukoa izan
den ala ez, balorazioa (izar kopurutan adierazia)
-Ahoz adierazi du jarritakoa.
-Hostoa margoztu eta itsatsi du.

IRAKURZALETASUNA
FAMILIEN PARTEHARTZEA

Ahal den neurrian, familiek seme alaben irakurketa prozesuan laguntzea.
ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

Familiei zuzendutako
irakurketaren inguruko
orientabideak haiei helaraztea.

Orientabideak familiei helarazi zaizkie.

Orientabideak ikastetxeko web
gunean jartzea.

Orientabideak ikastetxeko web gunean jarri dira.
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JARDUERA-ARDATZA
EREMUA
HELBURUA
JARDUERAK

IRAKURZALETASUNA
INGURUAREKIKO HARREMANAK

Eskola ingurunera hurbiltzea.
ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

Haur Hezkuntzako ikasleak Udal
liburutegira joatea.

-Haur Hezkuntzako ikasleak Udal liburutegira joan dira.
-Udal liburutegian ikasleek irakurketa saioa izan dute
liburuzainaren laguntzaz.

JARDUERA-ARDATZA
HELBURUA

IRAKASLERIAREN PRESTAKUNTZA

JARDUERAK

Hartutako erabakiak ikasturte
batetik bestera ziurtatzeko,
zikloko irakasle bana teknifikatzea.
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HOBETZEKO PROPOSAMENAK

Irakasleen prestakuntza etengabekoa izatea.
ADIERAZLEAK, BETETZE MAILA ETA BALORAZIOA

-Ziklo bakoitzeko irakasle bana izendatu da, zikloan bertan
hartutako erabakien trasmisioa egiteko.
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7. Eranskinak
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HHko ikasleen ardurak adinka

❖Haur Hezkuntzako maila bakoitzean lantzen diren ardurak
hurrengoak dira:

➢

HH2 urte: ikasleen izenak dira irakurtzen ikasteko oinarrizko baliabideak. Izena
argazkiarekin batera aurkezten zaie.

■ Ikasle bakoitzak bere izena eta argazkia gakoan jarrita izaten du.
■ Ume bakoitzak bere txartela etxetxotik hartu eta eskolan ipiniko
du. Hasieran irakaslearen laguntza behar izaten dute, baina
ikasturtea aurrera joan ahala, bakoitza bere izena identifikatzen
hasteko gai izaten da.

■ Izenen txartelak aitzakia bezala hartuta korroan taldearekin
elkarrizketa pizteko ahaleginak egiten dira: etorri direnak, gaixo
daudenak, eguraldia, ospakizunak,…
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➢

HH3 urte: ikasleen izenak irakurtzen ikasteko oinarrizko baliabide izaten jarraitzen
dute. Izena argazkiarekin batera aurkezten zaie, baina ikasturtea aurrera joan ahala,
argazkia kendu egiten da. Irakasleak eredu bezala jokatzen du eta ikasleek lagundu
egiten dute.

■

Ikasle bakoitzak bere izena eta argazkia gakoan jarrita izaten du.

■

Ardurak kurtso hasieran gutxi batzuk izaten dira. Ikasturteak aurrera egin
ahala, ardurak gehituz joaten dira.

■

Arduradunen zereginak:

✓ Zerrenda: Ikasleak, irakaslearen laguntzaz, zerrenda osatzen du, etxean
gelditu direnen izenak etxe-azpian kokatuz eta eskolan daudenen izenak
eskolako irudi azpian kokatuz.
▪

Oharra: batzuek lan hau besteak amantala jartzen duten bitartean
egiten dute (izenak identifikatzen dituztenak) eta beste batzuk
korruan gaudela, irakaslearen laguntzaz, egiten dute.

✓ Agurra: Eskolan daudenei agurra eman.
✓ Asistentzia: Zenbatu eskolan eta etxean daudenak eta dagokion zenbakia
jarri.

✓ Eguraldia: Egutegian eguraldia marraztu (andereñoak ahoz goran data esaten
du).

✓ Grafia: Itziar Zubizarretak grafia lantzeko ekarri dituen ereduak erabiliz.
✓ Ordutegia errepasatu: irakasleak eguneko ekintzen segida osatzen du
hasieran, eta gero, haiek laguntzen dute. Ekintzak piktogramen bidez
adierazten dira eta izena (gelako jolasak, patioko jolasak, marrazkia,
koltxonetan, musika, bideoa) ere idatziz jartzen da. .

✓ Lehena: Egunero, lehena nor izango den izendatzen da, atearen ondoan
izena itsatsi egiten da. Honen zeregina izango da egun horretako lerro
guztietan gelako lehena izatea.

✓ Azkena: Egunero, azkena nor izango den izendatzen da, atearen ondoan
izena itsatsi egiten da. Egunean zehar atea itxi eta argia itzaltzeko ardura
izango du.
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➢

HH4 urte: ikasleen izenak irakurtzen ikasteko oinarrizko baliabide izaten jarraitzen
dute. Izena argazkia gabe erabiltzen da hasieratik. Irakasleak bitarteko bezala
jokatzen du eta ikasleek dira arduren arduradun. Behar den kasuetan, irakasleak
ikasleen lana gidatzen du.

■

Ardurak kurtso hasieran gutxi batzuk izaten dira. Ikasturteak aurrera egin
ahala, ardurak gehituz joaten dira.

■

Aurreko egunean arduradunak izendatzen dira, eta, eskolara heldu
orduko, bakoitzak badaki zer egin behar duen.

■

Amantala jantzi eta gero, ikasleak ardurak betetzen hasten dira. Laguntza
behar dutenei bai irakaslearen laguntza eta baita ikaskideena (lan
kooperatiboko kideena) ere opatzen zaie.

■

Guztien zereginak bukatzean, batzuk zeren arduraduna diren eta zer egin
duten esaten dute talde handian.

■

Arduradunen zereginak:

✓ Zerrenda: Ikasleak zerrenda osatzen du, etxean gelditu direnen izenak etxeazpian kokatuz eta eskolan daudenen izenak eskolako irudi azpian kokatuz.
Ondoren,

eskolan eta etxean daudenak zenbatzen ditu, eta dagokion

zenbakia jartzen du zerrenda bakoitzaren azpian.
▪

Oharra: batzuek lan hau besteak amantala jartzen duten bitartean
egiten dute (izenak identifikatzen dituztenak) eta beste batzuk
korruan gaudela, irakaslearen laguntzaz, egiten dute.

✓ Asteko eguna: Ikasleak asteko eguna esan behar du, eta arbelean zenbakiz
jarri.

✓ Eguraldia: Ikasleak dagoen eguraldia behatu behar du eta egutegian
marraztu.

✓ Ordutegia: Ekintzak piktogramen bidez adierazten dira eta izena (gelako
jolasak, patioko jolasak, marrazkia, koltxonetan, musika, bideoa) ere idatziz
jartzen da. Ikasleak piktogramak eta hitzak erabiliz ordutegia osatuko du.
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✓ Menua: sukaldera joan, galdetu eta paperean idatziko dute beraiek dakiten
moduan. Gero irakaslearekin modu konbentzionalean idatzi eta
ordenadorean kopiatuko dute. Inprimatu eta pasabidean jarriko dute.

✓ Grafia: Itziar Zubizarretak grafia lantzeko ekarri dituen ereduak erabiliz.
✓ Banatzailea: gailetak eta egun horretan gelan banatu beharreko edozein
gauza banatuko du.

✓ Izenak: Ikasleak, plastifikatutako hizkiekin, norberaren izena eta lagun
batena osatu beharko du. Kinestemak erabiliko dira fonemak identifikatzeko.

✓ Murala: dagokion zatitxoa grafia desberdinez bete.
✓ Lehena: Egunero, lehena nor izango den izendatzen da, atearen ondoan
izena itsatsi egiten da. Honen zeregina izango da egun horretako lerro
guztietan gelako lehena izatea.

✓ Azkena: Egunero, azkena nor izango den izendatzen da, atearen ondoan
izena itsatsi egiten da. Egunean zehar atea itxi eta argia itzaltzeko ardura
izango du.

➢

HH5 urte: ikasleen izenez gain, ikasleentzat esanguratsuak diren hitzak
(familiakoen izenak, menua, zenbakiak, eguraldia,...) irakurtzen ikasteko oinarrizko
baliabide bezala erabiltzen dira. Irakasleak bitarteko bezala jokatzen du eta
ikasleek dira arduren arduradun. Behar den kasuetan, irakasleak ikasleen lanean
laguntza puntuala eskaintzen dio.

■

Aurretik irakasleak prestatuko ditu behar izango diren hitzak, arduradunek
ardura idatziz adierazteko.

■

Aurreko egunean arduradunak izendatzen dira, eta, eskolara heldu orduko,
bakoitzak badaki zer egin behar duen.
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■

Ikasle bakoitzak ardurak bere erritmora betetzen hasiko da. Laguntza behar
dutenei bai irakaslearen laguntza eta baita ikaskideena (lan kooperatiboko
kideena) ere opatzen zaie.

■

Guztien zereginak bukatzean, batzuk zeren arduraduna diren eta zer egin
duten esaten dute talde handian.

■

Arduradunen zereginak:

✓ Data: begiratu ze egun den eta osatu esaldia.
✓ Eguraldia: dagoen eguraldia behatu, egutegian marraztu eta osatu esaldia.
✓ Zerrenda: Ikasleak zerrenda osatzen du, etxean gelditu direnen izenak etxeazpian kokatuz eta eskolan daudenen izenak eskolako irudi azpian kokatuz.
Ondoren, eskolan eta etxean daudenak zenbatzen ditu, eta dagokion
zenbakia jartzen du zerrenda bakoitzaren azpian. Azkenik, esaldia osatuko
du.

✓ Ordutegia: Hitzak erabiliz ordutegia osatu.
✓ Menua: sukaldera joan, galdetu eta paperean idatziko dute beraiek dakiten
moduan. Gero irakaslearekin modu konbentzionalean idatzi eta
ordenadorean kopiatuko dute. Inprimatu eta pasabidean jarriko dute.

✓ Grafia: Itziar Zubizarretak grafia lantzeko ekarritako ereduak erabiliz.
✓ Banatzailea: gailetak, zein gelan banandu behar dena banatuko du.
✓ Izenak: plastifikatutako hizkiekin norberaren izena eta lagun batena osatu.
Norberaren izena hizki hizkiz esan.

✓ Murala: dagokion zatitxoa grafia desberdinez bete.
✓ Azkena: argiak itzali eta atea itxi.
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Kontzientzia fonologikoa lantzeko proposatzen diren ariketak
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➢ Fonema bakartzea (“Esan more hitzaren lehen soinua” (/m/)).
➢ Fonema identifikatzea (“Esan zer soinu den berdina agur, aza eta aro
hitzetan”).

➢ Fonema kategorietan sailkatzea (“Zer hitz ez da multzo honetakoa: aro, aza edo
oin?”).

➢ Fonemak elkartzea (“Zer hitz eratzen dute /m/ /i/ /n/ fonemek?”).
➢ Fonema segmentuetan banatzea (“Zenbat fonemak osatzen dute men hitza?”).
➢ Fonema isiltzea (“Nola esaten dugu aza /a/ esaten ez badugu?”).
➢ Fonemak elkartzeko eta segmentuetan banatzeko ariketak egiten hastea.
➢ Idatzizko hainbat hitzen arteko aldeen eta antzekotasunen hautematea lantzea.
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Ulermena lantzeko estrategiak

IRAKURRI AURRETIK:

➢ Helburua aurkeztu: galderak erantzutea, lan bat egin beharra irakurri ondoren,...
➢ Tituluari erreparatu:
○

Zer dino, nola esaten du, zer esan nahi digu,...

○

Titulua eduki posibleekin erlazionatu.

○

Antizipazioak eta hipotesiak egin: zeri buruz hitz egingo du?, zer kontatuko
du?,...

➢ Kontestualizatu: non agertu da testua, nork idatzi du, zein helbururekin,...
➢ Aurrezagutzak aktibatu, gaiari zein generoari buruz: zer dakigu, zer nahi dugu jakin,
zein testu mota da, ze informazio mota izaten du honelako testu batek?...

➢ Beharrezkoa den hiztegia aurretik landu.
➢ Nola irakurriko den zehaztu.
➢ Testuaren egitura diagrama edo irudi bidez landu.

IRAKURRI BITARTEAN:

➢ Irakurketa gidatu galdera zuzen eta Inferentzien bidez.
➢ Irakurri ahala, aurretik egindako antizipazioak egiaztatzen joan beharra dago.
➢ Antizipazio berriak egin, eta egiaztatu.
➢ Zalantzak (hitz ezezagunak, esapideak,...) argitu.
➢ Sintesi partzialak. Tarteka, edukia berrikusten joan.
➢ Testuaren edukia ebaluatu norbere ezagutzen eta logikaren arabera.

IRAKURRI ONDOREN:

➢ Testuaren hierarkizazioa egiten lagundu: ideia nagusiak eta bigarren mailakoak
atera (eskema egin esposaketan, gertaerak ordenatu narraketan,...)

➢ Testuaren sintesia: ideia nagusiak laburtu eta sintesi testu bat sortu.
➢ Interpretazioak eta testutik harago dedukzioak egin.
➢ Ezagutzak orokortu.
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Problemak ebazteko pausuak
PROBLEMAK EBAZTEKO EMAN BEHAR DITUZUN PAUSUAK



OHARRA: LH 1etik hasiz, datuak urdinez azpimarratzen dira eta galdera gorriz
azpimarratzen da.
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Familientzako orientabideak
“Jardunbide Egokien gidaliburua”, Eusko Jaurlaritza

FAMILIENTZAKO AHOLKUAK
IRAKURLE ONAK HAZTEKO OINARRIZKO HAMAR PRINTZIPIO
Eredu izan.
Helduok irakurketa-eredua gara haurrentzat. Irakur
dezagun haurren aurrean, goza
dezagun irakurtzen.

Dar ejemplo.
Las personas adultas somos un modelo de lectura
para los niños y las niñas. Leamos delante de ellos/as,
disfrutemos leyendo.

Entzun

Escuchar

Haurren galderek erakusten dute ikasten jarraitzeko
bidea. Haurren zalantzei adi egon
behar dugu.

En las preguntas de los niños y las niñas está el
camino para seguir aprendiendo. Estemos pendientes
de sus dudas.

Elkarrekin irakurri
Irakurtzearen gozamena elkarrekin irakurriz pizten da.
Ipuinak irakurri eta konta
ditzagun.

Compartir
El placer de la lectura se contagia leyendo juntos.
Leamos cuentos, contemos cuentos.

Proposatu, ez inposatu
Inposatzea baino egokiagoa da iradokitzea. Irakurtzea ez
dadila obligazio bat izan.

Proponer, no imponer
Es mejor sugerir que imponer. Evitemos tratar la
lectura como una obligación.

Lagundu

Acompañar
El apoyo de la familia es necesario en todas las
edades. No los dejemos solos cuando aparentemente
saben leer.

Familiaren laguntza beharrezkoa da adin guztietan.
Irakurtzen ikasi dutela dirudienean ere, ez utzi haurrak
bakarrik.
Argi azaldu behar zaie haurrei beren arazoak ulertzen
ditugula eta haien ondoan izango garela laguntzeko.
Asko saiatu beharko badute ere, helburua lortuko dutela
esan behar diegu, eta helburu hori betetzeko berariazko
laguntza
izango dutela.
Irakurtzeko trebetasuna eskuratzen ari direla ikustea
pozgarria zaigula erakutsi
behar diegu.

Déjele claro que comprende su problema, que
siempre estará a su lado para ayudarle, que puede
lograr éxito aunque le cueste mucho y que podrá
contar con una ayuda específica para ello.
Muestre entusiasmo con su incipiente habilidad
lectora.

Dé apoyo emocional y social. Alimente su autoestima
reforzando sus éxitos, sus logros y reconociendo su
esfuerzo.

Eman babes emozionala eta inguru-babesa. Indartu
haurraren autoestimua, bere lorpenak onetsiz eta bere
ahaleginak aitortuz.

Sea muy paciente con el ritmo de lectura de su hijo o
hija. Lo mejor que puede hacer un niño en esta etapa
es leer detenidamente cada palabra; nunca lo anime a
adivinar. Cuando se conocen las letras, aún no se sabe
todo sobre la lectura.

Izan pazientzia handia zure seme edo alabaren
irakurketa-erritmoarekin. Hitzak arreta handiz eta poliki
irakurtzea da etapa honetan dagoen haur batek egin
dezakeen lanik onena; ez bultzatu hitzak asmatzera.
Letrak ezagututa ere, adin
horretan ez dute irakurketaren alderdi guztien berri
izaten.
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Saiatua izan.
Egunero hartu behar dugu irakurtzeko denbora.
Lasaitasuna bila dezagun, irakurtzeko
giro egokia sortzeko.

Ser constantes
Todos los días hay que reservar un tiempo para leer.
Busquemos momentos relajados, con buena
disposición para la lectura.
Favorezca el hábito de la lectura. La única manera de
hacerlo es poniéndolo en práctica cada día. Es
recomendable dedicar todos días un tiempo a la
lectura en contextos lúdicos: lectura compartida,
lectura de cuentos, etc.

Irakurtzeko ohitura sustatu. Hori egiteko modu bakarra
egunero irakurtzea da.
Komeni da egunero denboratxo bat hartzea testu
jostagarriak irakurtzeko:
elkarrekin irakurtzeko, ipuinak kontatzeko, eta antzeko
irakurraldiak egiteko.

Realice actividades para fomentar la comprensión:
que el niño cuente lo que ha leído, prediga lo que cree
que pasará en la historia, haga preguntas o aclare
términos.

Ulermena hobetzeko jarduerak egin: eskatu haurrari
irakurri duena kontatzeko, irakurtzen ari den istorioan
gertatuko dena iragartzeko, galderak egiteko edo hitzen
esanahia argitzeko.

Errespetatu
Aukeratzeko eskubidea dute irakurleek. Aztertu dezagun
zer irakurketa dituzten
gustuko eta denboran zer bilakaera izaten dute.

Respetar

Aholkuak eskatu
Eskola, liburutegiak, liburu-dendak eta leku horietako
espezialistak laguntzaile
paregabekoak izango ditugu. Egin diezaiegun bisitatxo
bat.

Pedir consejo
La escuela, las bibliotecas, las librerías y sus
especialistas serán excelentes aliados. Hagámosles
una visita.

Gogoa piztu eta adorea eman
Egoera guztietan sor daitezke liburuetara jotzeko
arrazoiak. Utz ditzagun liburu tentagarriak gure semealaben eskura.

Estimular, alentar
Cualquier situación puede proporcionarnos motivos
para llegar a los libros. Dejemos siempre libros
apetecibles al alcance de nuestros hijos e hijas.

Antolatu

Los lectores/as tienen derecho a elegir. Estemos
pendientes de sus gustos y de cómo evolucionan.

Askotariko jolasak egin, fonologia-kontzientzia pizteko
(letren dominoa, gurutzegramak, ikusi-makusi, hitzkateak, etab.)

Practique juegos diversos que ayuden a desarrollar la
conciencia fonológica (dominó de letras, crucigramas,
veo-veo, palabras encadenadas...)

Hitz egin seme-alabei jatorduetan eta elkarrekin
zaudetenean. Sarri entzundako hitzak erraz ikasten
dituzte. Aukera guztiak baliatu behar ditugu hitz berriak
eta interesgarriak erakusteko.

Háblele durante las comidas y en otros ratos que
estén juntos. Los niños aprenden mejor las palabras
cuando las oyen frecuentemente. Aprovechemos toda
oportunidad para presentarle palabras nuevas e
interesantes.

Organizarse
La desorganización puede estar reñida con la lectura.
Ayudémosles a organizarse: su tiempo, su biblioteca...

Desordena ez da irakurketaren lagun ona izaten. Lagun
diezagun beren denbora, liburutegia eta gainerako unelekuak antolatzen...
Ez bete beren denbora guztia beste egiteko batzuekin.
Utzi irakurtzeko
denbora.

No ocupe todo su tiempo libre con otras actividades.
Dejemos tiempo para leer.
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FAMILIENTZAKO AHOLKUAK
IRAKURKETAREN INGURUKO EKINTZA ETA JOLAS OROKOR BATZUK

Ulertzeko irakurtzea

Leer para comprender

Asmatu
● Irakurgaia ulertzeko lagungarri diren
pistak testuetan topatzeko ikasten lagundu
diezaiogun: azala, izenburuak, irudiak, …
testuaren edukia aurreikusi edo asmatzeko.
●

Ipuin bat irakurtzen badiegu, egin
ditzagun
geldialditxoak
ipuineko
pertsonaiak aurkezten direnean eta
istorioaren mamia kontatzen hasten
denean. Istorioak nola jarrai dezakeen
asmatzen saiatuko gara, amaiera bat baino
gehiago proposa ditzakegu, ...

Letrekin jolasean: Letren eta horien soinuen
arteko harremana ikasteko.
● Idatz ditzagun haurren izenak beren
marrazkietan, beren gelako atean, beren
liburuetan, etab.
● Izenen
arteko
antzekotasunak
eta
desberdintasunak
topatzen
lagun
diezaiekegu,
haien
luzerari,
letren
errepikapenari, antzeko bukaera edo
amaierari edo bestelako ezaugarriei
erreparatuta.
● “Haurren letra”, gurea, beren lagunena
edo beste pertsona batzuena aurkitzen
jolas gaitezke askotariko egoeratan (kalean
gaudela, kartelak, horma-irudiak eta
bestelako elementuak ikusita).
● Mahai-jokoak. Joko ugari daude hitzak
osatzeko:
Scrable,
hitz-bikoteak
osatzekoak (Memory edo antzekoak),
Scattergories, urkatua, etab.

Adivinando
● Ayudémosles a aprender a encontrar en
los textos pistas que puedan guiar la
lectura: portada, títulos, ilustraciones…
para prever o adivinar el contenido del
texto.
● Si les leemos un cuento, detengámonos
cuando se presentan los personajes, al
iniciarse el desarrollo de la historia...
Tratemos de imaginar con ellos/as posibles
formas de continuar, finales diferentes...

Jugando con las letras: aprender la correspondencia
entre letras y sonidos.
● Escribamos su nombre en sus dibujos,
en la puerta de su habitación, en sus
libros...
● Ayudémosles a encontrar semejanzas y
diferencias entre los nombres por su
longitud, la coincidencia de algunas letras,
la terminación o inicio semejantes...
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●

podemos jugar a identificar “su letra”, la
nuestra, la de su amigo...en situaciones
diferentes (por la calle, mirando
carteles, letreros…)

●

Juegos comerciales basados en la
composición de palabras: el Scrabble,
juegos de parejas de palabras al estilo de
Memory, Scattergories, el ahorcado, etc.

Partekatzeko irakurtzea

Leer para compartir

Gure liburuak parteka ditzakegu
● Liburuak trukatzeko ohitura hartu behar
dugu.
● Liburuen mailegua antola dezakegu.

Compartiendo nuestros libros
● Fomentemos la costumbre de intercambiar
los libros.
● Organizar el préstamo de libros.

Gure irakurgai gogokoenak partekatu
● Geuk eta gure seme-alabek irakurtzen
ditugunak parteka ditzakegu.
● Gai, genero eta pertsonaia berriak
aurkituko ditugu.
● Haurreko gogoko dituzten irakurgaiak
ezagutuko ditugu eta zailak egiten zaizkien
liburuen berri izango dugu.

Compartiendo mis lecturas favoritas
● Compartir nuestras lecturas y las de
nuestros hijos/as.
● Descubrir nuevos temas, nuevos géneros,
nuevos personajes.
● Conocer sus gustos y sus problemas con los
libros.

Ikasteko irakurtzea

Leer para descubrir

Liburutegietara eta liburu-dendetara joan
● Liburutegietara eta liburu- dendetara
joanez gero, liburuei buruzko informazio
ugari eskuratuko dugu.

Visitando la librería y la biblioteca
● La visita a las librerías y bibliotecas aporta
mucha información sobre los libros.

Aldizkariak irakurri

Leyendo revistas
● Lectura de artículos de actualidad
(artículos sobre deportes, artes o cualquier
otro tema de actualidad).
● Cómics. Suelen ser fáciles de leer y del
agrado de los niños y niñas. Una actividad
interesante puede ser imaginar que ocurrirá
en el capítulo o página siguiente.
● Pasatiempos.

●

●

●

Gaurkotasun-artikuluak (kirolei, arteei edo
gaurkotasuneko
bestelako
gaiei
buruzkoak) irakur ditzakete.
Komikiak. Irakurterrazak eta haurren
gustukoak izan ohi dira. Ariketa polita izan
daiteke
hurrengo
kapituluan
edo
orrialdean gerta daitekeena asmatzen
saiatzea.
Denbora-pasak.

Interneten ibili
● Argitaratzen diren nobedadeen eta
liburuen, irakurzaletasuna sustatzen duten
elkarteen,... berri izatea.

Paseando por internet
● Estar al día de novedades y libros
recomendados, clubes de lectura...
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FAMILIENTZAKO AHOLKUAK
IKASLEAK HAUR HEZKUNTZA DAUDENEAN
★ Baliatu eguneroko bizitzako edozein egoera

★ Aproveche cualquier situación de la vida

haurrengan testu idatzien gaineko jakin-mina

cotidiana para despertar la curiosidad de los

pizteko.

niños/as por todo tipo de texto escrito:
literario, funcional y de información o consulta.

★ Hitz egin eta entzun zure seme edo alabari
★ Hable y escuche a su hijo/a utilizando un

hizkera aberatsa eta adierazkorra erabiliz. Gure
hizkuntzari

lenguaje rico y expresivo. Con nuestras

buruzko gauza asko ikasiko dute, eta maiz

explicaciones, los niños/as irán aprendiendo

erabili ohi ditugun idatziak ezagutuko dituzte.

mucho sobre la lengua escrita y sobre los

Eskatu

escritos que usamos habitualmente. Pídales

azalpenen

bidez,

seme-alabei

idatzizko

eskolan

egin

dutena

que le cuenten acerca de lo que ha hecho en la

azaltzeko.

escuela.

★ Arretaz entzun haurrek irakurketari buruz
★ Preste atención a las preguntas de los niños/as

egiten dituzten galderak, baita irakurtzen eta

sobre la lectura, incluso antes de que empiecen

idazten ikasi aurretik egiten dituztenak ere.

a aprender formalmente a leer y a escribir.

★ Irakurri ozen ipuinak eta zure seme edo alabari
erakutsi

literaturak

sortu

dituen

★ Practique la lectura en voz alta de cuentos

mundu

acercando a su hijo o hija a los mundos

liluragarriak.

maravillosos creados por la literatura.

★ Askotariko testuak irakurtzeko aukera eman
seme-alabei:

animaliei

buruzko

"irudidunak",

asmakizunak,

★

liburu

Facilite la lectura de otro tipo de textos:
libros

aho-korapiloak,

“ilustrados”

sobre

animales,

etab. Bizi irakurtzen

adivinanzas, trabalenguas, juegos de palabras,

dutena. Eguneroko bizitzan gertatzen denarekin

poesías, etc. Viva lo que lean. Conecte lo que

lotu irakurritako gauzak.

leen con lo que sucede en la vida cotidiana.

hitz-jokoak,

olerkiak,

★ Kantak abestu, errima-liburuak irakurri eta aho-

★ Cante canciones, léale libros de rimas y diga

korapilo dibertigarriak esan. Haurrak hitzen

trabalenguas divertidos. Estos ayudan a que

hots askotarikoak entzuteko ohitura hartuko

los

dute. Txotxongiloak erabil ditzakegu unea

diferentes sonidos que contienen las palabras.

dibertigarria izan dadin.

Se pueden utilizar títeres para hacer la

niños

se

vuelvan

actividad más atractiva.
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FAMILIENTZAKO AHOLKUAK
IKASLEAK LEHEN HEZKUNTZAKO LEHEN ZIKLOAN DAUDENEAN
★ Haur Hezkuntzarako gomendutako aholkuak

★ Continúe con las prácticas recomendadas para la

betetzen jarraitu.
●
●

Educación Infantil.

Irakurketa denbora librea betetzeko
modu dibertigarria dela erakutsi.
Argi azaldu behar zaie haurrei
beren arazoak ulertzen ditugula eta
haien
ondoan
izango
garela
laguntzeko. Asko saiatu beharko
badute ere, helburua lortuko dutela
esan behar diegu, eta helburu hori
betetzeko berariazko laguntza izango
dutela.

•

Presente la lectura como una manera
divertida y emocionante de ocupar el
tiempo libre.

•

Déjele claro que comprende su
problema, que siempre estará a su lado
para ayudarle, que puede lograr éxito
aunque le cueste mucho y que podrá
contar con una ayuda específica para
ello.

★ Muestre entusiasmo con su incipiente habilidad

★ Irakurtzeko trebetasuna eskuratzen ari direla

lectora.

ikustea pozgarria zaigula erakutsi behar diegu.

★ Propicie un clima agradable y relajado para la
★ Irakurtzeko giro goxo eta lasaia prestatu.
Irakurketak proposatu, ez derrigortu irakurtzera.
○ Izan pazientzia handia zure seme edo
alabaren irakurketa- erritmoarekin.
Hitzak arreta handiz eta poliki
irakurtzea da etapa honetan dagoen
haur batek egin dezakeen lanik
onena; ez bultzatu hitzak asmatzera.
Letrak ezagututa ere, adin horretan
ez dute irakurketaren alderdi guztien
berri izaten.
○ Irakurtzeko ohitura sustatu. Hori
egiteko modu bakarra egunero
irakurtzea da.
★ Komeni da egunero denboratxo bat hartzea
testu jostagarriak irakurtzeko: elkarrekin
irakurtzeko, ipuinak kontatzeko, eta antzeko
irakurtaldiak egiteko. Askotariko jolasak egin,
fonologia-kontzientzia pizteko (letren
dominoa, gurutzegramak, ikusi-makusi, hitzkateak, etab.)

★ Irakasleekin batera lan egin.
★ Lagundu seme edo alabari lan luzeen plangintza
egiten.
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práctica de la lectura. Sugiera lecturas, no
obligue a leer
○ Sea muy paciente con el ritmo de
lectura de su hijo o hija. Lo mejor que
puede hacer un niño en esta etapa es
leer detenidamente cada palabra;
nunca lo anime a adivinar. Cuando se
conocen las letras, aún no se sabe todo
sobre la lectura.
○ Favorezca el hábito de la lectura. La
única manera de hacerlo es
poniéndolo en práctica cada día. Es
recomendable dedicar todos días un
tiempo a la lectura en contextos
lúdicos: lectura compartida, lectura
de cuentos, etc.
★ Practique juegos diversos que ayuden a
desarrollar la conciencia fonológica (dominó de
letras, crucigramas, veo-veo, palabras
encadenadas...)

★

Trabaje en colaboración con el profesorado.

★

Ayude a su hijo o hija a planificar las tareas
largas.
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FAMILIENTZAKO AHOLKUAK
IKASLEAK LEHEN HEZKUNTZAKO BIGARREN-HIRUGARREN ZIKLOAN DAUDENEAN

★ Jarraitu aurreko etapetan egindako jarduerak
egiten.

★ Continúe con las prácticas anteriores.
★ Realice

actividades para fomentar la
comprensión: que el niño cuente lo que ha
leído, prediga lo que cree que pasará en la
historia, haga preguntas o aclare términos.

★ Ulermena hobetzeko jarduerak egin: eskatu
haurrari irakurri duena kontatzeko, irakurtzen
ari den istorioan gertatuko dena iragartzeko,
galderak egiteko edo hitzen esanahia argitzeko.

★ Sirva de modelo y lea; los niños suelen imitar lo

★ Eman eredu eta irakurri; ikusten dutena

que ven y valorar lo que los adultos valoran.

imitatzen dute haurrek eta helduek baloratzen
dutena baloratzen.

★ Dé apoyo emocional y social. Alimente su

★ Eman babes emozionala eta inguru-babesa.

autoestima reforzando sus éxitos, sus logros y
reconociendo su esfuerzo.

Indartu haurraren autoestimua, bere lorpenak
onetsiz eta bere ahaleginak aitortuz.

★ No ocupe todo su tiempo libre con otras
actividades. Dejemos tiempo para leer.

★ Ez bete beren denbora guztia beste egiteko
batzuekin. Utzi irakurtzeko denbora.

★ Ayude a distribuir los deberes de acuerdo a un
plan de trabajo plasmándolo de forma visual.

★ Lagundu eskolako lanak denboran banatzen,
begirada batean ikus dezan lan- plangintza.

★ Ponga en casa los libros al alcance de sus hijos e
hijas, de forma que puedan leer una y otra vez
los que les gusten. No siempre es necesario
comprar libros para poder leerlos; hagamos uso
de los servicios de préstamo e intercambiemos
libros entre familiares, amigos...

★ Etxean, seme-alaben eskura izan behar dute
liburuek, behin eta berriz irakur ditzaten
gustuko dituztenak. Beti liburuak erosten ibili
beharrik gabe, mailegu- zerbitzuak erabili
ditzakegu edo liburuak senide edo lagunen
artean trukatu. Egunero irakurri behar dugu
zerbait.

★ Convierta la lectura en una actividad diaria.
★ Háblele durante las comidas y en otros

★ Hitz

egin seme-alabei jatorduetan eta
elkarrekin zaudetenean. Sarri entzundako
hitzak erraz ikasten dituzte. Aukera guztiak
baliatu behar ditugu hitz berriak eta
interesgarriak erakusteko.

ratos que estén juntos. Los niños aprenden
mejor las palabras cuando las oyen
frecuentemente.
Aprovechemos
toda
oportunidad para presentarle palabras nuevas
e interesantes.

★ Galdetu irakasleei zer laguntza eman dezagun.

★ Pregunte al profesorado de qué forma se les
puede ayudar.

★ Irakurle eta idazle izan zaitez, inguruko
pertsonen ohiturak ikasten baitituzte haurrek.
Joan sarri liburutegira, han familia osoak egin
baitezake zerbait; hala nola, ipuinak irakurri,
ordenagailuak erabili, eskolako lanak egin edo
familia osoak gozatzeko moduko beste gauza
asko.

★ Conviértase en lector y escritor porque los
niños aprenden las costumbres de las personas
que les rodean. Vayan a la biblioteca con
frecuencia porque hay actividades para toda la
familia, como por ejemplo, lectura de cuentos,
ordenadores, ayuda con las tareas y otros
eventos para el disfrute de toda la familia.

104

Liburutegiaren erabilera

Liburutegia kudeatzeko ikastetxeak hartutako erabakiak

 Irakasle bik (bata Hhkoa eta bestea LHkoa) ikasturte hasieran
liburutegiko liburuak fitxatu eta ordena zaintzeko (eta ez
ordenatzeko) ardura hartzen dute.
 Programa informatiko bat erabiltzen da guztia egunean izateko.
 Ikasturte hasieran, datuak gaurkotzen dituzte: ikaslegoa
promozionatu eta irakasle berriak datu basean sartu.
 Ikasturte hasieran irakasle berriei azaltzen zaie liburutegiko
antolaketa:
-Nola egiten den mailegua ordenagailu bitartez eta nola
dauden kokatuta liburuak.
 Eskola mailan ordutegi bat egiten da ikasleekin liburutegia
erabiltzeko.
 Ikasturtean zehar erosten diran
liburuak fitxatzen joaten dira.
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Irakurketa-idazketaren ikaskuntzaren ikuspegi eraikitzailea

Ikuspegi eraikitzailearen ideia nagusiak:
 Ikuspegi eraikitzaile batetik, ikasleei hizkuntza idatziaren izaera instrumentala
erakusten zaie.
 Irakurketa eta idazketari buruz, ikasleek dituzten aurrezagutzak (atzamarra
ezkerretik eskumara letren gainetik pasatzea, irudiak eta marrazkiak bereiztea,
letrak eta zenbakiak bereiztea, norbere izena bereiztea,…) oinarritzat hartzen dira
 Irakurketa-idazketarekiko gaitasunak garatzea bilatzen da, beti ere ikaskuntza
esanguratsu, motibagarri eta funtzionala bultzatuz.
 Hizkuntza intentzio edo asmo batekin erabiltzen da.
 Testu errealak erabiltzen dira. Funtzinalak eta esanguratsuak, egunerokotasunean
erabiltzen direnak: zerrendak, etxerako oharrak, ipuinak, ekintzaren baten izena
ematea, lanei izena jartzea,…
 Irakasleak eredu gisa jokatu behar du etengabe, ikasleen aurrean, zentzuz, ahal
duen guztia idatziz eta irakurriz.
 Ikasleen aniztasuna hartzen da kontutan, eta bakoitzaren erritmoa errespetatzen da.
 Akatsak ez dira akats, faseak dira; eredu zuzenera heltzeko bidea.
 Irakurtzea ez da deszifratze hutsa, testu
mota desberdinak sortu eta interpretatzea
da.
 Ez da ikasten irakurtzen eta idazten.
Helburu desberdina duten testuak irakurtzen
eta idazten ikasten da.
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Irakurketa-idazketaren faseak:
1.- Idatzitako hitza eta marrazkiaren artean ez da bereizten.

2.- Idatzitakoa eta marrazkia bereizten hasten dira. Suge antzeko marrak egiten dituzte
zerbait idatzi nahi dutenean.

3.- Letren antza duten adierazpenak egiten hasten dira.

4.- Etapa fonetikoa agertzen da. Entzuten dutena dagokien letrekin erlazionatzen hasten
dira.


Sibala bakoitza letra batekin adierazten hasten dira.



Silaba batzuk agertzen hasten dira eta beste batzuk letra bakarrarekin adierazten
jarraitzen dute.



Fonema eta grafemen arteko harremana agertzen da.
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