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1. SARRERA -TESTUINGURUA
KUETO HLHI eredu bakarreko, D alegia, 2 eta 12 urte bitarteko ikasleak eskolaratzen
dituen haur eta lehen hezkuntzako eskola publikoa da.
Bilbo Handiaren ezkerraldeko Sestao herrian kokatuta dagoen eskola da. Sestaon 30.000
biztanle inguru daude. KUETO LHI Kueto auzoan dago, udalerriaren erdigunetik gertu, eta
gune pobre batetik hurbil dago, zein birsorkuntza-prozesu batean murgilduta dagoena, hain
zuzen ere.
Eskola 1977ko irailean hasi zen lanean, Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza (D
eredukoa) 400 ikasle inguru daude.
Ikasleak, batez ere, ingurune sozio-kultural ertain-apalean daude: ikasleen %59 bekaduna
da. Gurasoek, oro har, industrietan eta zerbitzu-enpresetan lan egiten dute, eta ama-kopuru
handi batek etxetik kanpo lan egiten du enpresetan edo etxeko zerbitzuan. Ikasle horietatik
316k jantoki zerbitzua erabiltzen dute.
Ikasleen jatorriak hainbat herrialdetakoak eta nazionalitatekoak dira. Ikasleen %12
inguru ijitoak dira. Ikasleen % 15 gutxi gora behera eskolatu diren atzerriko familia etorkinei
dagokie.
Ia ikasle guztiek dute gaztelania edo beste hizkuntza bat familiako hizkuntza gisa. Hala
ere, ikasle guztiak D eredukoak direnez, irakaskuntzako komunikazio-hizkuntza nagusia
euskara da.
Horregatik Hizuntza Normalkuntza proiektua eskolako ardatz nagusienetarikoa da eta
bere garapenarekin batera, irakurmena (edo irakurritakoaren ulermena) sustatzea arlo
ezberdinak jorratzeko nahitaezko tresnak dira.
Gure ikastetxeak, betidanik, berrikuntza, formazioa, elkarbizitza eta partehartzearen
aldeko apostua egin izan du, ezaugarri hauek aniztasunari erantzun doitua emateko eta
emaitzen hobekuntzarako oinarritzat hartzen dituelarik. Testuinguru honetan, eskolako
irakurketa plana sendoa eta praktikoa izatea dugu helburua.
Ikasleen irakurtzeko ohitura eta gaitasuna garatzeko ezinbestekoa da denak elkarrekin
koordinatuta eta programatuta lan egitea.
Arestian argudiatutako guztiagatik, gure planaren zeregina irakurketari ematen dion
tratua antolatu eta artikulatzea izango da, helburu argi eta zehatzetan oinarrituta.

2. DIAGNOSIA
Diagnosiaren emaitzak:
Gure ikastetxea betidanik berrikuntzarako proiektutan sartuta egon da. Azkenengo urte
hauetan Proiektu Integrala izan dugu, horrek lagundu digu metodologia berritzaileak
ezagutzen eta martxan jartzen. Gure helburua, eskaintzen dugun hezkuntza kalitatea
hobetzea da, eta ikasleak euren ikasketa prozesuaren protagonista nagusiak bihurtzea.
Beste aldetik, uste dugu irakasleriaren formazioa ezinbestekoa dela helburu hauek lortu ahal
izateko. Hori dela eta , ikasturtero formazio desberdinetan parte hartzen dugu. Kurtso
honetan, 2.mailatik 6.mailera ikasle guztiek irakurketa azterketa egin dute, non
dekodifikazioa, entonazioa, eta ulermen maila ikertu dugun.
Froga horiek aztertu ondoren, orokorrean ahulezi hauek somatzen dira:
● Ikasleen erdia baino gutxiagok irakurketa maila ona dute.
● 1.zikloko ikasleek kodea ikasteko zailtasunak dituzte, horretarako irakurketa-saioak
era sistematizatu batean antolatu behar dira.
● 2.zikloan jariotasuna lantzeko saioak areagotu behar dira.
● 3.zikloan ulermenerako estrategiak era sistematizatuan landu behar dira.
● Maila guztietan hiztegia lantzeari garrantzia emango diogu.
● Geletako liburutegiak berriztu eta birantolatuko dira.
● Eskolako liburutegia birantolatu, irakurtzeko ohiturak bultzatuko dituhu.
● Familiekin programa honen parte hartzea bultzatzea ezinbestekoa da.
● IKTren ekintzen garapena diseinatu eta sailkatuko dugu.
Ahulezi horiek abiapuntutzat hartuta, baliabide hauek erabili dugu gure plana hobetzeko:
● Irakurketa- idazketa bultzatzeko Eusko Jaurlaritzako “Jardunbide egokien gidaliburua”
abiapuntutzat hartu dugu.
● Ikasteko irakurri gogoeta egin ondoren sistematizatzea erabaki dugu.
● Irakurtzeko ohiturak bultzatzeko erabaki batzuk hartuko ditugu ziklo mailan
(aurrerago zehaztuta daude).
● Geletako liburutegiak erabiltzen dira baina ez modu sistematikoan.
● Familiei dagokionez kurtso hasierako bileretan gomendioak ematen zaizkie baina
ikasturtean zehar hobetu garatu beharra dago.

3. JARDUERA-ARDATZAK eta IRAKURKETA PROZESUA
Diagnostikoaren emaitzetan oinarrituta, eta ikastetxearen premia nagusiak zeintzuk
diren baloratuta, hiru jardun-ardatz inguruan planteatuko da irakurketa plana:
1. “Irakurtzen ikasi”
2. “Ikasteko irakurri”
3. “Irakurtzeko ohitu”
IRAKURKETA PROZESUA:
1. ANTZEMATEA:
● PROZESU PERZEPTIBOA (hizkia)
● PRZESU LEXIKOA (hitza)
1. ULERMENA:
● PROZESU SINTAKTIKOA (esaldia)
● PROZESU SEMANTIKOA (testua)

ZIKLOKA
HAUR HEZKUNTZA

Fonemak (hizkuntza mintzatuaren soinu-unitate txikiena)
identifikatu eta manipulatzeko trebetasuna. (HH eta 1.zikloa)
Kontzientzia

fonologikoa:

Kontzientzia fonologikoa: Hizkuntza baten soinuak ikertzea da.
Izendatzea: lexikoa:
●
●
●

Kontzientzia lexikoa: HITZAK (3 urte)
Kontzientzia silabikoa: SILABAK (4 urte)
Kontzientzia fonemikoa: FONEMAK (5 urte)

Hiztegia: Hitzen esanahia ezagutzeko trebetasuna. (HHtik 3.ziklora)
1.ZIKLOA

Fonetika: Banakako soinuen (fonemak) eta letren arteko lotura identifikatzeko trebetasuna.
- Sistema arauak: ruta fonologikoa, ruta bisuala
Izendatzea: lexikoa
Ulermena: hiztegia eta esaldiak.
2.ZIKLOA
Jariotasuna: Abiadura, doitasuna eta adierazpen egokiarekin irakurtzeko trebetasuna.
Hiztegia: Hitzen esanahia ezagutzeko trebetasuna. (HHtik 3.ziklora)
Ulermena: esaldiak eta testu laburrak.
3.ZIKLOA
Ulermenerako estrategiak: Esanahia eraikitzeko trebetasuna testuarekiko hartu-emanean irakurleak
egiten duen ahaleginaren bitartez.
- testuaren esanahia atera
- aurre-ezagutzekin alderatu
- oroimenean integratu
Hiztegia: Hitzen esanahia ezagutzeko trebetasuna. (HHtik 3.ziklora)

Honekin batera, Irakurketa planak Irakurtzeko konpetentzia hobetzeko estrategiak bildu eta
hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentziaren garapena sustatu
behar duela kontutan izanda, hurrengoak izango dira gure helburuak:

4. HELBURUAK
1. ONDO IRAKURTZEN IKASTEA:

● Irakurketa-idazketari buruzko irizpideak eta metodologia adostu.
● Irakasle berriekin aurrez adostutako estrategiak partekatu
2. IRAKURTZEKO OHITURAK LORTZEA:

● Ikasleei beren kasa edonolako testuak irakurtzeko ohitura hartzen laguntzea.
● Irakurtzeko ohituraren bidez kuriositatea piztea.
● Irakurketaren bidez jasotzen den jakintzaz gozatzea: geletako liburutegiak berrikustea
eta berritzea, eskola liburutegiaren erabilpen eraginkorra bultzatzea…
3. IKASTEKO IRAKURTZEA:

● Irakasleen artean irakurtzen ikasteari lotuta dauden erabakiak koordinatzea.
● Irakasleen artean erabakiak hartzea gela barruan testu mota desberdinetako
jarduerak lantzeko
4. FAMILIAREN INPLIKAZIOA AREAGOTZEA

● Familiei orientabideak ematea irakurzaletasuna seme-alabengan sustatzeko.
1. ONDO IRAKURTZEN IKASTEA
Irakurtzen ikastea irakurtzeko gaitasunak garatzea da, irakurketaren oinarrizko trebetasun
funtzionalak eskuratzera iristea. Irakurketarako ezinbestekoa da, alde batetik, hitza
antzematea (deskodetzea) eta, bestetik, esanahia identifikatzea (ulertzea).
Ezinbestekoa da ikasleek irakurtzen ikastea eta hau lortzeko lanketa handia egiten badugu
ere, ez dago adostua ziklo bakoitzean zein ekintza egingo diren. Irakurketa plan honetan
jarduera ezberdinak zehaztuko dira irakurtzen ikasteko landu behar diren bost arlo hauetan:

2. IRAKURTZEKO OHITURAK LORTZEA:
Irakurtzeko ohitura hartzearen helburua zera da, ikasleei beren kasa edonolako testuak irakurtzeko
ohitura hartzen laguntzea. Irakurtzeko ohitura kuriositatea pizteko bidea ere badenez, irakurtzeko
zaletasuna hartzeko ez ezik, irakurketaren bidez jasotzen den jakintzaz gozatzeko ere balio du.

3. IKASTEKO IRAKURTZEA
IRAKURRI AURRETIK: IRAKURKETAREN HELBURUA ZEHAZTEA:
Zergaitik eta zertarako irakurri behar dut?
● Informazio zehatza aurkitzeko
● Instruzioak jarraitzeko
● Informazio orokorra lortzeko
● Iritzi esberdinak egiaztatzeko
● Arazoak konpontzeko
● Besteei informazioa komunikatzeko
● Plazerragatik,…

ADIBIDEA:

Isiltasunean testu hau irakurriko
dugu eta zertaz doan ulertuko duzue.
Ulertzen ez duzuen hitzen bat
aurkituz gero, niri galdetu. Ondoren
guztion artean irakurriko dugu astiro
eta azkenik, laburpena egingo dugu.

Hipotesiak: izenburua, formatoa, ilustrazioak:
● zeri buruz hitz egingo du?, zer kontatuko du?
● Aurrezagutzak aktibatu.
● Zer dakit nik gai / testu mota honen inguruan?
● Testuaren esanahiaren inguruko hipotesiak
● Jakin-mina aktibatzea.
Testuinguruak eta antizipaziaok:
● Testuaren testuingurua identifikatu
● Testuaren edukiaren inguruan aurretiazko ezagutzak aktibatzea.
● Aurreikuspenak eta hipotesiak adieraztea

IRAKURRI BITARTEAN: NORBERAK BERE BURUA ANTOLATU
● Barne inferentziak egin
● Tarteko antizipazioak
● Egiaztapenak
● Datuen bilketa
● Aurretik egindako antizipazioak egiaztatu eta antizipazio eta hipotesi berriak egin irakurritakoa
kontuan hartuz.
● Irakurri ahala ulertzen dela konprobatu, eta arazoen aurrean neurriak hartzen jakin.
● Barne eta kanpo inferentziak egin.
● Helburuaren arabera, argi izan zer den garrantzitsua
testuan eta zer ez.
● Ideia nagusiak eta bigarren mailakoak bereiztu
● Laburpen partzialak egiten joan.
● Testua interpretatu, ondorioak atera
IRAKURRI ONDOREN: EZAGUTZA BERREGITURATU
● Sintesia/laburpena:
● Testua esaldi baten zeri buruz den esan / Ideia nagusia laburtu
● Laburpena egin
● Ideien hierarkizazioa: eskema/mapa kontzeptual bat egin (esposaketan) / gertaerak ordenatu
(narrazioan)

●
●
●
●
●
●

Interpretazioa:
Testuaren benetako mezua antzematea
Testutik harago dedukzioak egin
Metafora edo ironia antzeman eta bere eraginaz hausnartu
Bestelakoak
Autorearen iritzia, orijinalitatea eta interesa baloratu, eta kontrako
iritziak ere agertu.
● Gai berdina duten beste testu batzuekin konparaketa egin.
● Norberaren esperientzia, bizitza, iritziekin kontrastatu.

https://www.youtube.com/watch?v=-5tmbMKJnLU

ULERMEN MAILAK:

SAKONA
Ideien
barneraketa

KRITIKOA
Aurreko
ezagupenei
lotutako
hausnarketak

AZALEKOA
Ideia nagusiak
atera, baina bata
besteari josi barik.
Ideia orokorra

4. FAMILIAREN INPLIKAZIOA AREAGOTZEA
Irakurtzeko ohitura eta irakurmena haurtzarotik garatzen dira familian, eta, ondoren, aldi berean,
eskolan eta familian. Familiek irakurketa-prozesuan duten zeregina funtsezkoa da. Hori dela eta,
Irakurtzeko ohiturak sendatzeko, behar beharrezkoa da familien parte hartzea eta inplikazioa lortzea,
bai ikastetxean bertan, baita etxean ere.
Irakurtzeko ohiturari dagokionez, gurasoen adibidea funtsezkoa da: beste zaletasun batzuk
transmititzen diren bezala transmititu behar da. Familiek, intuitiboki bada ere, hizkuntzaren erabilera
eta gozamena transmititzen dute.
Familien, eskolen eta liburutegien arteko lankidetzak gure haurren irakurtzeko ohitura garatzeko
oinarria izan behar du.
Gurasoen parte-hartzea, prestakuntza eta informazioa sustatu behar dira. Beharrezkoa da parte
hartzeko bideak serio planteatzea.

JARDUERAK, DENBORA EPEAK ETA
ARDURADUNAK – HAUR HEZKUNTZA

HAUR
HEZKUNTZA

2 URTE
ASPEKTUA

ZE NOLAKO JARDUERA MOTA
- Puxika bat erakutsi eta azaldu zelan puztu egiten
den.(hartu arnasa sudurretik eta bota
ahotik).Andereñoak puxika puzten duen einean haurrek
gauza bera egitea.
- Xaboizko burbuilak egiten saiatzea.
- Emozioen errepikapena
https://www.youtube.com/watch?v=5-tHimysW-A
https://www.youtube.com/watch?v=vp2qAFS09Kw

NOLA
Taldekatze mota:
● Talde osoarekin
● Talde txikiarekin
● Banaka
Noiz: Jolastoki, jantokitik etorri eta gero, psiko gelan edo
urduri daudenean.
Denbora: 1-2 minutu
Maiztasuna: astean 2 egunetan
OHARRA: hasieran denbora gutxi.. Ikasi ahala, denbora
gehiago (1-2´) eta 2 aldiz.

Putz egitea

- Ipuina kontatzean, kandela piztu eta amaitzean ume
batek amatatu egiten da.
- Pajita batekin putz egin mahai gainean dauden
parezko bolak mugitzeko.

Taldekatze mota:
● Talde txikiarekin
● Banaka
Noiz: Tailerretan, espazio baten proposamena
Denbora: 2 minutu
Maiztasuna: behin
OHARRA:

Praxia
bukofonatoriak

- Mingaina atera eta sartu.
- Mingainarekin goiko ezpaina ukitu
- Musuak bota
- Animalien soinuak errepikatu
https://www.youtube.com/watch?v=cg0u5TyDkoo

Taldekatze mota:
● Talde osoarekin
● Talde txikiarekin
● Banaka
Noiz: Jolastoki, jantokitik etorri eta gero, psiko gelan edo
urduri daudenean.
Denbora: 2-3 minutu
Maiztasuna: astean 1-2 egunetan
OHARRA: 3. hiruhilabetan has daiteke.

Arnasketa

- Ezpainak itxita izanda ireki indarrez.

2 URTE
ASPEKTUA

Erritmoak

Ipuina irakurtzea

Hiztegia

Izena

ZE NOLAKO JARDUERA MOTA
- Isilik egoteko erritmoa jarraitu (bi txalo eta ahoa 2
aldiz su,su..
- Gelatik mugitu danborra jotzean.Musika gelditzen
denean, umeak gelditu ere.
- Abestien erritmoak landu.Adb:Aran txan txan
- Apalatxo, apalatxo...eskuak gerritik...

Ipuin errezak adinari egokituta.
● Kolin eta kolan
● Txitoa etxera doa
● Pintto
● Zapata eta galtzerdia
● Zure txisoihala begira dezaket?
● ….

●
●
●
●
●
●

Gorputza
Gelako gauzak
Arropa
Eguraldia
Janaria
....

●

Adostutakoa (argazkiak)

NOLA
Taldekatze mota:
● Talde osoarekin
● Talde txikiarekin
● Banaka
Noiz: psiko gelara joan aurretik, isilik egoteko edo urduri
daudenean.
Denbora: 2 minutu
Maiztasuna: egunero
OHARRA:
Taldekatze mota:
● Bakoitzak bere talde osoarekin
● Talde txikiarekin
● Banaka
Noiz: Etxera joan baino lehen, psiko gelan edo urduri
daudenean.
Denbora: 2-3 minutu
Maiztasuna: astean 2-3 egunetan
OHARRA: hasieran denbora gutxi eta egunero. Ikasi
ahala, denbora gehiago (2-3´) eta 2-3 aldiz.
Taldekatze mota:
● Bakoitzak bere talde osoarekin
● Talde txikiarekin
● Banaka
Noiz: Etxera joan baino lehen....
Denbora: minutu 1
Maiztasuna: egunero
OHARRA:

3 URTE
ASPEKTUA

ZE NOLAKO JARDUERA MOTA
ADIBIDEAK:
A_ARIKETA DIBERTIGARRIAK

Arnasketa
B ARNASKETA RAKO ARIKETAK

Putz egitea

9 ideiak:
1. Harmonika
2. Borla
3. Botilak
4. Pinguinoa
5. Edalontzien lasterketa
6. ...
Praxiak

Praxia
bukofonatoriak
(mingaina,
ezpainak,
mandibula)

Praxiak linguales
Praxias mandibulares
Praxias labiales

Tamara Chubarosky ren batzuk:
● Ume bat hemen nirekin
● Papagorria
● Dantzan

NOLA
Taldekatze mota:
● Talde osoarekin
● Talde txikiarekin
● Banaka
Noiz: Jolastoki, jantokitik etorri eta gero, psiko gelan
edo urduri daudenean.
Denbora: 2-3 minutu
Maiztasuna: astean 2-3 egunetan
OHARRA: hasieran denbora gutxi eta egunero. Ikasi
ahala, denbora gehiago (2-3´) eta 2-3 aldiz.
Taldekatze mota:
● Talde osoarekin
● Talde txikiarekin
● Banaka
Noiz: Jolas autonomoan, zientzia espazioan...
Denbora:
Maiztasuna:
OHARRA:
Taldekatze mota: Hasieran, talde handian behartu
gabe.
Noiz: Aprobetxatu daiteke edozein momentu,
ariketa laburra da eta. Praxia mota bat landu eta
hurrengo egunean birpasatu ondoren beste berri bat
erakusten joan.
Denbora: 1’
Maiztasuna: gutxienez, 2 aldiz astero
OHARRA: Lehenengo hasi lingualekin. Amaituz gero
mandibularenak eta azkenik ezpainenak. Ondoren,
nahaztu daitezke.

3 URTE
ASPEKTUA

ZE NOLAKO JARDUERA MOTA
Bi eskuekin hanketan, txaloka, sudurrean.
Bi eskuekin hanketan, txaloka, sudurrean eta eta begietan...
Txaloka
● 1’ 30
● 2’ 55

Erritmoak
Gorputz
perkusioa
Denborasekuentzia
(ppt)

Ritmo (2’ 30’’)
gorputz perkusioa:
https://www.youtube.com/watch?v=0HByXWgkMwk&t=2s

NOLA
Taldekatze mota:
● Talde osoarekin / talde txikiarekin
Noiz:
Denbora: 3-5 minutu
Maiztasuna: gutxienez, astean behin
OHARRA:

Uztailaekin
Euskal jolasak HHko blogatik:
● Nik daukat tik
Maite Arroitajauregi:
EKO ERRITMIKOAK
ERREPIKATZEKO animalien soinuak
IKUSTEKO_ Animalien soinuak
ASMATZEKO_Animalien soinuak

Soinuen
errepikapenak

BASERRIKO animaliak

Soinuen
diskriminazioa

ERREPIKATZEKO etxeko soinuak

Garraiobideen soinuak

ASMATZEKO: Etxeko soinuak
GORPUTZAREN SOINUAK

Soinuen bingoa
Paisaje sonoros

Taldekatze mota: Talde osoarekin
Noiz: Gaiarekin edo proiektuarekin lotuta
Denbora: 2-3 minutu
Maiztasuna: astean behin
OHARRA: Soinuak hiru fasetan landu ditzakegu.
Hasieran ikusi eta entzuteko, gero errepikatzeko eta
azkenik asmatzeko zein dein.

3 URTE
ASPEKTUA

Hiztegia: irudia
eta izena

ZE NOLAKO JARDUERA MOTA
HIZTEGIA

NOLA
Taldekatze mota: talde osoarekin
Noiz: Gairen hiztegia lantzeko baliagarria da.
Denbora: 2-3 minutu
Maiztasuna: astean 2-3 egunetan

Hiru parteko fitxakirudiak
OHARRA: Pantailan landuz gero, txartelak inprimatu
eta plastifikatuz gero liburuxka sor dezakegu,
liburutegian erabiltzeko. Erretroproiektorra, argimahaia ere egin daiteke

Kontzientzia
lexika: HITZAK

Aurreko hiztegiaren txartelak erabilita:
● Memory jolasa egin
● Hiru parteko fitxak: Izenen hitzak kopiatu txartelaren
gainean beraien izena ipintzeko
● Fonemen ahozkapena lantzeko erabilitako bildumak:

Taldekatze mota:
● Talde txikiarekin
● Banaka
Noiz: Jolas autonomoan dauden bitartean jolasteko
Denbora: 2-3 minutu
Maiztasuna: nahi duten guztietan.
OHARRA: Fonemen lanketa egin daiteke talde
handian, banaka edo talde txikian (jolas
autonomoan dauden bitartean)

ENTZUMENA:
Entrenamiento
auditivo
respecto a las
palabras

ppt aurkezpena

3 URTE
ASPEKTUA
Bere izena eta
kide batzuen
izenak
LANTZEA

ZE NOLAKO JARDUERA MOTA
●

Adostutakoa

●

Izenen zerrenda argazkiarekin eta aparteko txartela
izenarekin

NOLA
Taldekatze mota:
● Talde osoarekin. etxetik etorri ahala, ikasle
bakoitzak bere txartela hartu egiten du.
● Talde txikiarekin edo banaka, jolas
autonomoan dauden bitartean aukera dute
paperean idazteko beraien izenak edo
kideenak.
Noiz: egunero
Denbora:
Maiztasuna: etxetik etorri ahala eta nahi dutenean.
OHARRA: Klaseko dinamikarako erabiltzen diren
jolasen zerrendak egin jakiteko nortzuk jolastu
duten…

Ipuina
irakurtzea
Ipuina antzertu

●

Ipuin errezak

●

Beste ipuinak

Taldekatze mota:
● Talde osoarekin:
● ipuin errezak kontatu, dauden
egiturak moldatuta ikasleek oinarrizko
esaldiak ikas dezatela.
● beste ipuinak, sormenarako; hiztegia,
egiturak... aberasteko.
Talde txikiarekin edo banaka, liburutegian
ipuinak utzita haiek edo helduok irakurtzeko
Noiz: Korroan, psikogelan...
Denbora: 4-5´
Maiztasuna: astean 3-4 egunetan
OHARRA: Euskarri desberdinak erabilita. Ipuin
kutxak erabiltzea oso egokia da
●

3 URTE
ASPEKTUA

Ahokorapiloak
eta kantak

ZE NOLAKO JARDUERA MOTA
Tamara Chubarosky renak:
● Ume bat hemen nirekin
● Papargorria
● Zaparrada
MAITE ARROITAJAUREGI ren materiala

NOLA
Taldekatze mota:
● Talde osoarekin
● Talde txikiarekin
● Banaka
Noiz: Jolastoki, jantokitik etorri eta gero, psiko gelan
Denbora: 2-3 minutu
Maiztasuna: egunero
OHARRA:

4 URTE
ASPEKTUA

ZE NOLAKO JARDUERA MOTA
ADIBIDEAK:
A_ARIKETA DIBERTIGARRIAK

Arnasketa

Putz egitea

B ARNASKETA RAKO ARIKETAK

9 ideiak:
1. Harmonika
2. Borla
3. Botilak
4. Pinguinoa
5. Edalontzien lasterketa
6. ...

NOLA
Taldekatze mota:
● Talde osoarekin
● Talde txikiarekin
● Banaka
Noiz: Jolastoki, jantokitik etorri eta gero, psiko gelan edo urduri daudenean.
Denbora: 2-3 minutu
Maiztasuna: astean 2-3 egunetan
OHARRA: 2 eta 3 urteko geletan lan egin badugu, bakarrik lehenengo
hiruhilabetean landuko da. Batez ere, zelan dauden ikusteko eta ikasle
berriak etorri badira froga moduan izateko.
Taldekatze mota:
● Talde osoarekin
● Talde txikiarekin
● Banaka
Noiz: Jolastoki, jantokitik etorri eta gero, psiko gelan edo urduri daudenean.
Denbora: 2-3 minutu
Maiztasuna: astean 2-3 egunetan
OHARRA: hasieran denbora gutxi eta egunero. Ikasi ahala, denbora gehiago
(2-3´) eta 2-3 aldiz. 2 eta 3 urteko geletan lan egin badugu, bakarrik
lehenengo hiruhilabetean landuko da. Batez ere, zelan dauden ikusteko eta
ikasle berriak etorri badira froga moduan izateko.

4 URTE
ASPEKTUA

Praxia
bukofonatoriak
(mingaina, ezpainak,
mandibula)

ZE NOLAKO JARDUERA MOTA
●

Praxiak

●

Praxiak linguales

●

Praxias mandibulares

●

Praxias labiales

● Tamara Chubarosky
(egin ez direnak 3 urteko
gelan)1:35

Erritmoak

Soinuen
errepikapenak

NOLA

Taldekatze mota: Hasieran, talde handian euskarri desberdinak erabilita
(irudiak, bideoak, laminak…). Izan daiteke helduaren azalpenarekin
lagunduta ere.
Noiz: Aprobetxatu daiteke edozein momentu, ariketa laburra da eta. Praxia
mota bat landu eta hurrengo egunean birpasatu ondoren beste berri bat
erakusten joan.
Denbora: 2’
Maiztasuna: Astean behin, lehenengo bi hiruhilabeteetan.
OHARRA: Lehenengo hasi lingualekin. Amaituz gero mandibularenak eta
azkenik ezpainenak. Ondoren, nahastu daitezke.
Taldekatze mota: Talde osoarekin

●

Maite Arroitajauregi: EKO
ERRITMIKOAK

Noiz: Korroan daudenean, hasiera edo amaiera markatzeko.
Denbora: 3-5 minutu
Maiztasuna: gutxienez, astean behin. Ikasturte osoan zehar.
OHARRA: Material gehiago bilatu.

●
●
●

Abestiak Alea tita konba
YOUTUBE (bideoak)
Sekuentzia graduala:
errepikatu, ikusi, asmatu,

Taldekatze mota: Talde osoarekin
Noiz: Gaiarekin edo proiektuarekin lotuta
Denbora: 2-3 minutu
Maiztasuna: astean behin
OHARRA: Soinuak hiru fasetan landu ditzakegu. Hasieran ikusi eta
entzuteko, gero errepikatzeko eta azkenik asmatzeko zein den.
Aprobetxatu daiteke memoria lantzeko, audioa entzun ostean
birgogoratzen joateko pixkanaka.

4 URTE
ASPEKTUA

ZE NOLAKO JARDUERA MOTA
Hitziki

Hiztegia: izendatzea

Piktoargazkiak

NOLA
Taldekatze mota: talde osoarekin
Noiz: Gairen hiztegia lantzeko baliagarria da.
Denbora: 2-3 minutu
Maiztasuna: astean 2-3 egunetan
OHARRA: Pantailan landuz gero, txartelak inprimatu eta plastifikatuz gero
liburuxka sor dezakegu, liburutegian erabiltzeko. Erretroproiektorra, argimahaia ere egin daiteke

HIZTEGIA

Hiztegi fonetikoa
irudiekin

Hiru parteko fitxakirudiak eta
izenekin

Taldekatze mota: Talde osoarekin.
Noiz: Gaiaren hiztegia lantzeko baliagarria da.
Denbora: 2-3 minutu
Maiztasuna: astean 2-3 egunetan
OHARRA: Fonema bakoitzarekin hiztegi bat sortzea. Hizkuntzako
espazioan proposamen desberdinak egon daitezke hori lantzeko.

Kontzientzia lexika:
SILABAK

Aurreko hiztegiaren txartelak
erabilita:
● Memory jolasa egin
● Hiru parteko fitxak: Izenen
hitzak kopiatu txartelaren
gainean beraien izena
ipintzeko
● Silabak ahozkapena
lantzeko erabilitako
bildumak:

Taldekatze mota: Talde txikiarekin edo banaka.
Noiz: Jolas autonomoan dauden bitartean jolasteko
Denbora: 2-3 minutu
Maiztasuna: nahi duten guztietan.
OHARRA: Fonemen lanketa egin daiteke talde handian, banaka edo talde
txikian (jolas autonomoan dauden bitartean). Txaloak erabilita silaben
banaketa lantzea (lore batzuk erabili daitezke lurrean jarrita erakargarriago
egiteko).

4 URTE
ASPEKTUA

Soinuen
diskriminazioa

ZE NOLAKO JARDUERA MOTA
Ventanas virtuales:
1. LLUVIA EN LA VENTANA:
2. MANHATTAN VIEW;
Paisajes vivos:
1. LLUVIA Y ANIMALES DEL
BOSQUE:
2. SONIDOS DEL BOSQUE
3. RUIDOS DE LA CIUDAD
Letra bat topatu (ppt
aurkezpenean)

Begizko
diskriminazioa

Ikusi-makusi
silabekin

1. SILABEKIN
2. DESKRIBAPENEKIN
(ezaugarrien bidez pistak eman)

NOLA
Taldekatze mota: Talde osoarekin
Noiz: Gaiarekin edo proiektuarekin lotuta
Denbora: 2-3 minutu
Maiztasuna: astean behin

Taldekatze mota: Talde txikietan edo banaka
Noiz: Hizkuntza espazioan egiteko
Denbora: 2-3 minutu
Maiztasuna: astean behin
OHARRA:
(euskaratu)
• Irudi bat aurkeztu idatzita dagoen izen batzuekin (hitza egokia eta
desegokiak diren beste batzuk) eta egokia zein den aukeratu egin behar
dute .
• Letra eta zenbakien artean desberdindu.
• izkututa dagoen letra aurkitu (Jardunbide onak gidaliburuan agertzen
diren beezalakoak)
Taldekatze mota: Talde txikian.
Noiz: korroan
Denbora: 2-3 minutu
Maiztasuna: Ikasturtean zehar, hamabostean behin.
OHARRA: Ahoz egiteko. Objektuen ezaugarriak eta erabilerak aipatuz,
ulermena eta ahozko adierazpena garatzeko.

4 URTE
ASPEKTUA
Fonemen artikulatzea

ZE NOLAKO JARDUERA MOTA
●

HIZTEGIA

●
●

Adostutakoa
Izenen zerrenda
argazkiarekin eta aparteko
txartela izenarekin

●

Ipuin errezak

●

Beste ipuinak

Bere izena eta kideen
izenak identifikatzea

Ipuina irakurtzea

Tamara Chubarosky renak
(egin ez direnak 3 urteko gelan)
Ahokorapiloak eta
kantak

MAITE ARROITAJAUREGI

NOLA
Taldekatze mota: Talde osoarekin
Noiz: Korroan, gaiaren hiztegia lantzen
Denbora: 5 minutu
Maiztasuna: Astean behin
OHARRA:
Taldekatze mota:
- Talde osoarekin. etxetik etorri ahala, ikasle bakoitzak bere txartela
hartu egiten du.
- Talde txikiarekin edo banaka, jolas autonomoan dauden bitartean
aukera dute paperean idazteko beraien izenak edo kideenak.
Noiz: egunero
Denbora:
Maiztasuna: etxetik etorri ahala eta nahi dutenean.
OHARRA: Klaseko dinamikarako erabiltzen diren jolasen zerrendak egin
jakiteko nortzuk jolastu duten…
Taldekatze mota:
Talde osoarekin:
-Ipuin errezak kontatu, dauden egiturak moldatuta ikasleek oinarrizko
esaldiak ikas dezatela.
-Beste ipuinak, sormenarako; hiztegia, egiturak... aberasteko.
Talde txikiarekin edo banaka, liburutegian ipuinak utzita haiek edo helduok
irakurtzeko
Noiz: Korroan, psikogelan...
Denbora: 4-5´
Taldekatze mota:
- Talde osoarekin
- Talde txikiarekin
- Banaka
Noiz: Jolastoki, jantokitik etorri eta gero, psiko gelan Denbora: 2-3 minutu
Maiztasuna: egunero

5 URTE
ASPEKTUA

ZE NOLAKO JARDUERA MOTA
Aurreko mailetako jarduerak

Arnasketa

NOLA
Taldekatze mota:
-

Talde osoarekin
Talde txikiarekin
Banaka

Noiz: psiko gelan, korroan, urduri daudenean....
Denbora: 3-5 minutu
Maiztasuna: Aspektu hau aurreko mailetan landuko da, batez
ere. Hala eta guztiz ere, konprobatu behar izango dugu
ikasleak nola dauden eta kontuan izan da ikasle berriak
datozela, beraz, beharraren arabera landuko dugu.

Putz egitea

Praxia
bukononatoriak
(mingaina, ezpainak,
mandibula)

ZIENTZIA:
- Zirkuitoa: kotxeak mugitzen.
- Pajitak erabiliz, bolatxoak zirkuito batetik
mugitu.

Maiztasuna: 1-2 egun

- ABESTIAK: epo itaitalle, kontrabandoli…

Taldekatze mota:

Maiztasuna: Aspektu hau aurreko mailetan landuko da, batez
ere. Hala eta guztiz ere, konprobatu behar izango dugu
ikasleak nola dauden eta kontuan izan da ikasle berriak
datozela, beraz, beharraren arabera landuko dugu.

1. Talde handian (helduaren azalpenarekin azalduta behar
denean)
2. Banaka (behar dutenekin bakarrik)
Noiz: Korroan (talde handian) eta Momentuak bilatu (banaka)
Denbora: 3-5 minutu
Maiztasuna: gutxienez 2 egun astero (lehenengo
hiruhilabetean)

5 URTE
ASPEKTUA
Erritmoak

ZE NOLAKO JARDUERA MOTA

NOLA

- Power Point: GORPUTZ-PERKUSIOA

Taldekatze mota: Talde handian

- Power Point: DENBORA SEKUENTZIA

Noiz: Korroan (giroa aldatzeko astoratuta daudenean,
korroaren hasiera edo amaiera markatzeko…)

- Drive: ‘Aprendizaje de la lectoescritura)
- Youtube: Eko Erritmoak (Maite Arroitajauregui)
- Eskuekin jolasa

Denbora: 3-5 minutu
Maiztasuna: gutxienez astean behin (kurtso osoa)
OHARRA: Material gehiago bilatu

- YOUTUBE (bideoak)

Soinuen
errepikapenak

Soinuen
diskriminazioa
(Behean azalduta)

- Sekuentzia graduala: errepikatu, ikusi, asmatu,

Ventanas virtuales:
3. LLUVIA EN LA VENTANA:
4. MANHATTAN VIEW;
Paisajes vivos:
4. LLUVIA Y ANIMALES DEL BOSQUE:
5. SONIDOS DEL BOSQUE
6. RUIDOS DE LA CIUDAD
- Youtube: bideoak (irudia kenduta)
- Soinuen bingoa

- Paisaje sonoros
- Sekuentzia graduala: errepikatu, ikusi, asmatu

Taldekatze mota: Talde osoarekin
Noiz: Gaiarekin edo proiektuarekin lotuta
Denbora: 2-3 minutu
Maiztasuna: astean behin edo beharraren arabera.

Taldekatze mota: Talde osoarekin
Noiz: Gaiarekin edo proiektuarekin lotuta
Denbora: 2-3 minutu
Maiztasuna: astean behin

5 URTE
ASPEKTUA
Begizko
diskriminazioa
(Behean azalduta)

Hiztegia: izendatzea

ZE NOLAKO JARDUERA MOTA

- Jolasa: objektuak aurkeztu, begiak itxi, eta
objektuak kendu-gehitu...

Semantikoki:
- Hitziki
- Piktoargazkiak (maiuskulaz, minuskulaz, a
itsatsi gabe)

NOLA
Taldekatze mota: Talde osoarekin
Noiz: Gaiarekin edo proiektuarekin lotuta
Denbora: 2-3 minutu
Maiztasuna:
Taldekatze mota: talde osoarekin
Noiz: Gairen hiztegia lantzeko baliagarria da.
Denbora: 2-3 minutu
Maiztasuna: astean 2-3 egunetan

OHARRA: Pantailan landuz gero, txartelak inprimatu eta
plastifikatuz gero liburuxka sor dezakegu, liburutegian
erabiltzeko. Erretroproiektorra, argi-mahaia ere egin daiteke
Hizkuntza espazioan:
- Hizki zopak
- Hutsuneak bete (falta diren bokalak osatu)

Hiztegi fonetikoa
irudiekin

Taldekatze mota: Talde osoarekin.
Noiz: Gaiaren hiztegia lantzeko baliagarria da.
Denbora: 2-3 minutu
Maiztasuna: astean 2-3 egunetan

- Fonemak etxean: letra bakoitzari dagokion OHARRA: Fonema bakoitzarekin hiztegi bat sortzea.
hiztegia ipini
Hizkuntzako espazioan proposamen desberdinak egon
- Fonemak borobilean:: letra horrekin hasten diren daitezke hori lantzeko.
hitzak markatu
- Hitza osatu eta atzetik konprobatu

5 URTE
ASPEKTUA

Kontzientzia lexika:
FONEMAK (1)

ZE NOLAKO JARDUERA MOTA
- Silabak desberdintzea: hitzak esan txaloka edo
saltoka
Materiala:

-

DRIVE: 5 URTE:

‘Entrenamiento auditivo respecto a los fonemas’

-

Power Point: proposamenak hartu
Kontzientzia fonologikoa (Pilarren saioa)
Menuaren liburuxka
Hiztegia liburuxka sortu eta liburutegian
utzi (artikulemekin, grafema, artikulema)
TAMARA CHUBAROVSKY (bideoak)
MAITE ARROITAJAUREGUI (bideoak)
“JARDUNBIDE EGOKIEN” gidaliburuan
agertzen diren ekintzak

HIZKUNTZA ESPAZIOAN:
- Izenak deskonposatu
- Irakuri - Eraiki - Idatzi
- Fonemak etxean, fonemak borobilean
- Gurutzegrama
- Kodigo silabikoa
- Soinuen kutxa
- Fonemen pianoa
- Fonemen txartelak (fonema eta keinua)
- Fonemak lantzeko jolasa (dadoarekin)
- Inprenta

NOLA
Taldekatze mota: Talde handian, txikian, banaka
Noiz: Korroan, hizkuntza txokoan edota liburutegian
Denbora: 15 minutu korroko ekintzetan; bakarkako lanean,
umeak behar beste.
Maiztasuna: egunero

5 URTE
ASPEKTUA
Kontzientzia lexika:
FONEMAK (2)

ZE NOLAKO JARDUERA MOTA
- Testu mota desberdonak aurkeztu liburutegian:
mota desberdinetako liburuak (arlo
desberdinetakoak, deskribapenak…), ipuinak,
errezetak, adizkariak, egunkariak…
PROZESUA:

NOLA
Taldekatze mota: Talde handian, txikian, banaka
Noiz: Korroan, hizkuntza txokoan edota liburutegian
Denbora: 15 minutu korroko ekintzetan; bakarkako lanean,
umeak behar beste.
Maiztasuna: egunero

1. Fonema bakartzea
2. Fonema identifikatzea
3. Fonema kategorietan sailkatzea
4. Fonemak elkartzea
5. Fonema segmentuetan banatzea

Ikusi-makusi
fonemekin
Fonemen artikulatzea
Ipuina irakurtzea

1. FONEMEKIN
2. DESKRIBAPENEKIN (ezaugarrien bidez pistak
eman)
●
●

HIZTEGIA
Ipuin errezak

●

Beste ipuinak

Taldekatze mota: Talde handian
Noiz: Korroan
Denbora: 5-10 minutu
Maiztasuna: astean behin
Taldekatze mota:
Talde osoarekin:
-Ipuin errezak kontatu, dauden egiturak moldatuta ikasleek
oinarrizko esaldiak ikas dezatela.
-Beste ipuinak, sormenarako; hiztegia, egiturak...
aberasteko.
Talde txikiarekin edo banaka, liburutegian ipuinak utzita
haiek edo helduok irakurtzeko
Noiz: Korroan, psikogelan...
Denbora: 6-8´

5 URTE
ASPEKTUA

ZE NOLAKO JARDUERA MOTA

IZENAK

IZENAK LANTZEKO
txartelak erabilita):

- Bere izena
identifikatzea

- HARRIAK jarri (gelara sartzean)

- Besteen izenak
identifikatzea
- Norberaren abizena
identifikatzea

Aho korapiloak /
Kantak

JARDUERAK

NOLA
(izenen Taldekatze mota:

- Izenak MULTZOKATU hasten diren letraren
arabera
- IZENEN HUTSUNEAK BETE (adibidez: faltatzen
diren bokalak osatu) (en papel corrido, talde
handian)
- IZENEN KARPETA INDIBIDUALAK (izena
hainbat formatuan eginda: maiuskulaz,
minuskulaz, deskonposatuta…)
- ABIZENAK landu
- Gelako IZENEN GURUTZEGRAMA
- ORDENAGAILUAN WORD BATEAN izenak
idatzi
- Talde jolasa: poltsa batetik izen bat hartu eta
dagozkion umeari eman
KANTAK hainbat modutan:
- Bideoa (pantaila) ikusiz(youtube)
- Dantzarekin lagunduta
- Soilik abesten
- Euskarririk gabe

●
●
●

Talde osoan (korroan)
Talde txikian
Banaka

Noiz: jolas librean, korroan.
Denbora: ekintza bakoitzak denbora bat beharko du
Maiztasuna: egunero
OHARRA:

Taldekatze mota:
●
●

Talde osoan (korroan)
Talde txikian

Noiz: korroan.
Denbora: 5 minutu
Maiztasuna: egunero
OHARRA:

JARDUERAK, DENBORA EPEAK ETA
ARDURADUNAK – HAUR HEZKUNTZA

1. ZIKLOA

ONDO IRAKURTZEN IKASTEA – 1. ZIKLOA
HELBURUAK

HELBURUAK

JARDUERAK
1.maila
Grafema-fonema ezagutza:

(FASE
GUZTIZ ALFABETIKOA ,6 - Hitzak eta perpausak deskodetzea
eta kodetzea.
urte, ETA
FASE ALFABETIKOA
SENDOA ,7urte)
2.maila
Irakurketa eta idazketa finkatzea:
● Entonazioa eta abiadura
lantzeko testuak
● Puntuazio markak
● Ulermena: literala,
interferentziala

DENBORALIZIOA ETA
ARDIRADUNAK

Taldekatze mota:
Noiz:
Denbora:
1. hir: Fonemak
ikastea,
Hitzak irakurri eta
idatzi.
2.hiru: trabatuak
eta esaldiak
3.hir: Testu
laburrak irakurri eta
idatzi
Maiztasuna:
EBALUATZEKO
ADIERAZLEAK:

BALIABIDEAK

ADIERAZLEAK

- Grafema-fonema guztiak
ezagutzen ditu.
- Intonazioa eta abiadura
egokia du.
- Intonazioa egokia du.
- Abiadura egokia lortu du.
- Puntuazio marken irakurketa
zuzena egiten du.
- Irakurritakoa ulertzen du.
- Informazioaz jabetzen da.
Informazioa eskuragarri
dauka.

ARDURADUNA:
tutorea
1.maila (egunero)
2.maila (astean hirutan)
Kontzientzia Fonologikoa

1. Mailan progresiboki landuko dia:

- 1. Hiruh.: Kontzientzia fonemikoa:
Hitz bat esan eta fonemetan
banandu.
- 2. Hiruh.: Kontzientzia silabikoa:
Hitzak eta silabak banatzea.
- 3. Hiruh.: Kontzientzia lexikoa:
Esaldietan hitzak banatu.

2m egunero
3m egunero
4m egunero
ARDURADUNA: tutorea

- Hitzak banatzen ditu
esaldietan.
- Silabak banatzen ditu.
- Hitz baten fonemak esaten
ditu.

ONDO IRAKURTZEN IKASTEA – 1. ZIKLOA
HELBURUAK
1.eta 2.maila

JARDUERAK

Testu motak: ipuinak, gutuna,
deskribapenak, asmakizunak…
Testu motak: errezetak, ipuinak,
gutunak…

DENBORALIZIOA ETA
ARDIRADUNAK

BALIABIDEAK

ADIERAZLEAK

1.maila
- Entonazioa egokia du.
- Abiadura egokia lortu du.
- Puntuazio marken irakurketa
zuzena egiten du.
- Irakurritakoa ulertzen du.
- Informazioaz jabetzen da.
Informazioa eskuragarri dauka.

2.maila

HIZTEGIA – 1. ZIKLOA
HELBURUAK
HIZTEGIA
1.eta 2.maila

JARDUERAK
Izendatze Abiadura:
- Irudiak
- Koloreak
- Hitzak

DENBORALIZIOA
ETA ARDIRADUNAK

3m egunero
1m egunero
3m egunero
ARDURADUNA:
tutorea

BALIABIDEAK

ADIERAZLEAK

3m egunero
1m egunero
3m egunero
- Puntuazio marken irakurketa
zuzena egiten du.
- Irakurritakoa ulertzen du.
- Informazioaz jabetzen da.
Informazioa eskuragarri
dauka.

IRAKURTZEKO OHITURAK LORTZEA – 1. ZIKLOA
HELBURUAK
IRAKURTZEKO OHITURAK
LORTZEA
1.eta 2.maila

IRAKURTZEKO OHITURAK
LORTZEA
1.eta 2.maila

JARDUERAK
- Bakarka irakaslearekin
- Bakarka irakaslearekin irakurri

aurretik
- Bakarka irakurri ondoren
- Grabaketa bati jarraituz, bakarrik
eta talde txikian

Izendatze Abiadura:
- Irudiak
- Koloreak
- Hitzak

DENBORALIZIOA ETA
ARDIRADUNAK

BALIABIDEAK

3m egunero
5m egunero
5m egunero
10m egunero

Irakurketarako

ARDURADUNA: tutorea

3m egunero
1m egunero
3m egunero

materialak

ADIERAZLEAK
- Entonazioa egokia du.
- Abiadura lortu du.
- Puntuazio markak ezagutzen
ditu.

Grabazioak

3m egunero
1m egunero
3m egunero

JARDUERAK, DENBORA EPEAK ETA
ARDURADUNAK – HAUR HEZKUNTZA

2. ZIKLOA

JARIOA – 2. ZIKLOA
HELBURUAK

JARDUERAK

JARIOA

Testu mota desberdinen
irakurketa partekatua:
ipuinak, kondairak,
komikiak, errezetak,
gutunak, postalak…

DENBORALIZ.

ARDURADUNAK

3. MAILA
1.hiruhilean
gutuna, postala eta deskribapena
2.hiruhilean
ipuina,errezeta eta narrazioa
3.hiruhilean
olerkia,komikia eta asmakizunak

3. MAILA

4. MAILA

4. MAILA

1. Hiruhilean:
azalpen-testua, errezetak, jarraibidetestua eta elkarrizketak
2. Hiruhilean:
komikia, galdetegiak, iritzi artikulua,
gutun formala
3. Hiruhilean:
gutuna, biografia, fitxa teknikoak,
albisteak

Tutoreak

BALIABIDEAK

3. MAILA
Testu liburuak
Baliabide digitalak
Eskolan sortutako
materiala

Tutoretza
taldea

4. MAILA
Proiektuan zehar
sortzen goazen
materiala
Material erreala
Baliabide digitalak

JARIOA – 2. ZIKLOA
HELBURUAK

JARDUERAK

JARIOA

DENBORALIZ.

3. MAILA

ARDURADUNAK

3. MAILA
Tutoreak

1.goan=hitzak eta esaldi laburrak
2.an= esaldi luzeagoak
3.an= testuak

BALIABIDEAK

3. MAILA
Testu liburuak
Baliabide digitalak
Eskolan sortutako
materiala

4. MAILA
Ahopean irakurri eta
ondoren, ozenki.
Diktaketak.
Irakasleak ozenki irakurri →
doinuak barneratzeko.

Ez daukagu sistematizatuta, hiruhilabete
guztietan ahopeka eta ozen irakurtzen
dugu.

4. MAILA
Tutoretza
taldea

4. MAILA
4. mailarako erositako
liburuak Hiru liburu
erosi dira ikasturtean
zehar irakurtzeko eta
gelaz-gela
txandakatzen ditugu,
hiruhilean bana
irakurriz.
Ikasleek sarean
bilatutako testuak.
Irakasleek sortutako
materiala.

JARIOA – 2. ZIKLOA
HELBURUAK

JARDUERAK

Irakurketa eta idazketa
sakontzea: intonazioa,
erritmoa, geldiuneak.

DENBORALIZ.

3. MAILA

ARDURADUNAK

3. MAILA
Tutoreak

BALIABIDEAK

3. MAILA
Testu liburuak

Kurtsoan zehar
Baliabide digitalak
Eskolan sortutako
materiala
4. MAILA

4. MAILA

Ozen irakurtzen dugun bakoitzean honi
garrantzia ematen diogu.

Tutoretza
taldea

4. MAILA
Erositako liburuak.
Ikasleek sarean
bilatutako testuak.
Irakasleek sortutako
materiala, bai digitala
zein paperezkoa.

JARIOA – 2. ZIKLOA
HELBURUAK

JARDUERAK

Hizkuntza zientifikoaren
hastapena.
(natura eta gizarte arloetan)

DENBORALIZ.

3. MAILA

ARDURADUNAK

3. MAILA
Tutoreak

Kurtsoan zehar

BALIABIDEAK

3. MAILA
Testu liburuak
Baliabide digitalak
Eskolan sortutako
materiala

4. MAILA
Proiektuetan lantzen dugu hiztegi berria
(Covid-19, kulturartekotasuna, natura
zainztea eta ortua).

4. MAILA
Tutoreak

4. MAILA
Ikasleek sarean
bilatutako testuak.
Irakasleek sortutako
materiala, bai digitala
zein paperezkoa.

HIZTEGIA – 2. ZIKLOA
HELBURUAK

JARDUERAK

HIZTEGIA

Hitz berriak azpimarratu eta
informazioa bilatzen da edo
eztabaidatu egiten da.

Irakurketa kritikoaren
hastapenak.

DENBORALIZ.

ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

3. MAILA

3. MAILA

3. MAILA

Kurtsoan zehar

Tutoreak

Hiztegiak

4. MAILA

4. MAILA

4. MAILA

Proiektuetan agertu ahala.

Tutoretza taldea

Hiztegi digitalak

4. MAILA

4. MAILA

4. MAILA

Proiektuetan agertu ahala.

Tutoreak

Proiektuetako
materiala

IRAKURTZEKO OHITURAK– 2. ZIKLOA
HELBURUAK
IRAKURTZEKO

OHITURAK

JARDUERAK

DENBORALIZ.

ARDURADUNAK

3. MAILA

3. MAILA

Idazleak eskolan

3.hiruhilean

Idazleak

Ikasle laguntzaileak

2.hiruhilean

Gelan sortutako lanak

Bikoteka

2.hiruhilean

Irakurketa txokoa

kurtsoan zehar

4. MAILA

4. MAILA

4. MAILA

4. MAILA

Asteburuetako irakurketa

Ikasturtean zehar

Tutoreak

Proiektuetarako
erabiltzen dugun
material digital zein
paperezkoa.

Txokoetan eta banaka
irakurtzea
Astean behin edo bitan
ozen irakurtzen dugu
gelan, etxean irakurtzen ari
direnaz aparte

3. MAILA

BALIABIDEAK

Tutoreak

3. MAILA

Berritzeguneko fitxak
eta familien inplikazioa
Gelako liburutegiak

Erositako liburuak.

JARDUERA GUZTIEN ADIERAZLEAK – 2. ZIKLOA
1. HIRUHILEKOA

-

-

-

Alfabetoa eta bere ordena
ezagutzen ditu.
Hitzen irakurketa egokia da..
Irakurritako hitzen esanahiak
badakizki.
Hitz ezezagunen esanahiak
bilatzen ditu (internet).
Testu mota bakoitzeko hiztegi
aproposa erabiltzen du
(gutuna, postala,
deskribapena…)
Intonazio zuzenaz irakurtzen
du( geldiuneak errespetatuz…)
Hiztegia lantzeko ikasleek
sortutako lanetan gustura parte
hartzen du ( kromoak,
jokuak…)
Esaldi laburren irakurketa
egoia da.
Hitzen eta esaldien irakurketa
ulertzeko gai da.

2. HIRUHILEKOA

-

-

Estrategia egokiak erabiliz
(abiadura, intonazioa,
soinua…) testu laburrak
irakurtzeko gai da.
Landutako testu mota
ezberdinak ezberdindu eta
identifikatzen ditu.
Testu irakurri baino lehen
hipotesiak aurreratzen ditu.
Testua irakurri ondoren ideia
nagusia ulertzen du eta
oinarrizko laburpena aipatzen
du

3. HIRUHILEKOA

-

Landutako edozein testu mota
arazorik gabe irakurtzen du.
Irakurketaren galderak
erantzuteko informazio egokia
aurkitzen du.
Irakurri ahala ideia nagusiak
azpimarratzen ditu.
Landutako testuen ezaugariak
ezagutzen ditu (gutuna,
errezeta, ipuina…)
Irakurri ondoren bere iritzi
kritikoa botatzen du.

JARDUERAK, DENBORA EPEAK ETA
ARDURADUNAK – HAUR HEZKUNTZA

3. ZIKLOA

IRAKURMENA – 3. ZIKLOA
HELBURUAK

IRAKURME
NA

JARDUERAK

Irakurketa partekatua edo tutorizatua:
Ikasturte hasieran osatuko dira bikoteak.
Bikote bakoitzean ziurtatu egingo da kide batek
ondo irakurtzen duela, intonazio eta abiadura
egokiaz, bera izango delako dekodifikazio lanak
egingo dituena.

DENBORALIZ. Eta
ARDURADUNA

Astean behin

BALIABIDEAK

Testu egokiak.

ARDURADUNAK:
Tutoreak. Zikloen arteko
koordInaketa

ADIERAZLEAK

Erregistro
orriak

Kideen arteko funtzionamenduaren arabera
erabakiko dute irakasleek. Hasieran dekodifikazio
lanak ikasle espertoak egin arren ikasturtea
aurrera joan ahala bigarren kideak har dezake
paper hori.
Irakurketa tutorizatua eremu ezberdinetara
zabaldu daiteke: patiora, kalera, parkera…
IRAKURME
NA

Ikasleak prestatutako testuak klasean irakurri.
Ikasleek testu bat prestatzen dute etxean eta klasean
bakoitza zati bat irakurtzen du ozen, besteek jarraitzen
duten bitartean.

15 minutu egunero.
ARDURADUNAK:
Tutoreak.

Testu egokiak.

Erregistro orriak

IRAKURMENA – 3. ZIKLOA
HELBURUAK

JARDUERAK

DENBORALIZ. Eta
ARDURADUNA

BALIABIDEAK

ADIERAZLEAK

IRAKURME
NA

Irakaslean ikasleei irakurri.
Iraskaslea ikasleei ozen irakurriko die
entonazioa eta jario egokia erakutziz.

10 minutu egunero
ARDURADUNA:
Tutorea

Liburuak, blogak,
web orriak:
- Liburu baten fitxa
- Azalpen testuak
- Iragarkiak
- Biografiak
- Galdetegiak
- Kondairak
- …

Egin den ala ez.

IRAKURME
NA

Irakurketa saioak: familiak, herritarrak, ikasle
ohiak antolatutako saio bereziak.

Bi saio hiruhilabete
bakoitzean. (6 saio)
ARDURADUNA:

Liburuak. Ale bat
ikasle bakoitzeko.

Egin den ala ez.

Liburu baten irakurketa ozena egingo dute
kanpotik datozenak.
Bi aukera:
- Ikasleek liburua izanik batera irakurtzen dute
gonbidatuek ozen irakurtzen duten bitartean.
- Ikasleek soilik gonbidatuen irakurketa
entzuten dute.

Tutoreak eta ziklo
koordinatzailea.

ULERMEN ESTRATEGIAK – 3. ZIKLOA
HELBURUAK

JARDUERAK

DENBORALIZ. eta
ARDURADUNA

ULERMEN
ESTRATEGIA
K

Idatzizko testuen ulermena lantzeko dekalogo
bateratua.
Testu berri bat aurkezten denean irakasle guztiek
modu berean landuko dute:
- Irakurri aurretik: helburua, aurre ezagutzak,
sekuentzia, motibazioa.
- Irakurri ahala: etenaldiak, laburpenak,
inferentziak, hipotesiak, hiztegia.
- Irakurri ostean: laburpena, hipotesien
baieztatzea, aurre ezagutzekin eta bizipenekin
loturak, inferentziak, egitura, helburua,
balorazioa.

Egunero.

ULERMEN
ESTRATEGIA
K

Klaseko hiztegia sortu:
Ikasgai ezberdinetan ulertzen ez diren hitzak, hiztegian
begiratu behar direnak, klaseko koaderno batean
apuntatu.

Egunero.
ARDURADUNA:
Tutorea

BALIABIDEAK

ADIERAZLEAK

- Ulermen
estrategietako hiru
atalak (irakurri
aurretik, ahala eta
ostean) ezagutu eta
ulertzen dtu.
- Testua osotasunean
eulertzea

ARDURADUNA:
Tutorea

Hiztegiak eta
koaderno
handi bat.

Hiztegiaren erabilera
ezagutzea.

IRAKURMEN, ULERMEN ETA IDAZMENA – 3. ZIKLOA
HELBURUAK

JARDUERAK

IRAKURMEN,
ULERMENA ETA
IDAZMENA

Hobetzeko tailerrak:
- Ikasleek idazketan eta irakurketan zer hobetu nahi duten

IRAKURMEN,
ULERMENA ETA
IDAZMENA

Egunkari bat antolatu: “Kuetokaria”
Ikasleek, txandaka, idazten duten egunkaria da.
Astero idazten da, asteko egun bakarrean. Aste bakoitzean
talde batek idatziko du. Talde horrek goiza hartuko du
idazteko eta arratsaldean banatu egingo da beste taldeetan.
Sestaon argitaratuko diren berriak ikasleek ekarriko dituzte
etxetik prestatuta, berriak duen egitura kontuan hartuta.
Albisteak umeen interesekoak izango dira.
Ekintza hau egiteak helburu garrantzitsu bat dauka: testu
esanguratsu bat ekoiztu, baina denbora barik hobekuntzak
egiteko, idatzi eta editatu egin behar delako. Hobetzeko
denborarik ez egotean ikasleak euren prozesua kontrolatzea
nahi da, eta hasieratik ahalik eta testurik onena idaztea.

DENBORALIZ. Eta
BALIABIDEAK
ARDURADUNA

Astean behin.
ARDURADUNA:
Tutorea eta
adierazten dute eta tailerrak antolatzen dira hobetu nahi
koordinatzailea
dutena lantzeko. (Adibidez letra politaren tailerra, ortografia
tailerrak, ozen irakurtzeko tailerra, testu moten tailerra.
- Tailerrak zikloka edo mailaka egingo dira. Guztiak batera
ordu berdinean eta taldeak nahastuz.
Zikloka, 4 astero
behin. Edo
mailaka, 2 astero
behin.
ARDURADUNAK:

Tutoreak.
Tutoreen arteko
koordinazioa.

Baliabideak
tailerren
beharren
arabera.

ADIERAZLEAK

Egunerokotasunean
hobetzeko teknikak
erabili ditu

- Irakurtzeko eta idazteko
ohiturak lortzea.
- Egunerokotasuneko
testuen formatuak eta
edukiak modu egokian
idazten ditu.

IRAKURTZEKO OHITURAK LORTZEA – 3. ZIKLOA
HELBURUAK
IRAKURTZEKO
OHITURAK
LORTZEA

IRAKURTZEKO
OHITURAK
LORTZEA

IRAKURTZEKO
OHITURAK
LORTZEA

JARDUERAK

BALIABIDEAK

ADIERAZLEAK

Liburutegia:
Geletako liburutegiak hornitu. Liburuak eta
TESTUAK.
- Eskolakoa: Ordutegian saio bat astean edo bi astero
behin ezarri irakurketa dialogikoa egiteko.

Saio bat astero edo
bi astero behin.
ARDURADUNAK:
Tutoreak.

Liburuak

- Liburutegiko arauak
ezagutu eta errespetatu
- Mota ezberdinetako
liburuak eskaini eta
ezgutzea

Etxetik irakurtzeko liburuak ekarri /Trukeak:
- Ikasleak etxetik liburuak ekartzen dituzte eta honen
aurkezpena egin eta gero gelako liburutegian uzten
dute gelakideak irakurtzeko aukera izan dezaten.

Edozein
momentuan. Ikasle
guztiek liburu bat
ekartzea zihurtatu
behar dugu.
ARDURADUNAK:
Tutoreak.

Liburuak

- Elkarlana bultzatzea
- Ahozkotasuna
bultzatzea
- Irakurzaletasuna
bultatzea

-

Herriko liburutegia: txartela atera eta bisita bat
urtero.
Ikasleek, nahi izanez gero, liburutegian (edo COVID
egoerarengatik, etxetik) hartzen duten liburuak klasean
aurkeztu dezakete.

IRAKURTZEKO
OHITURAK
LORTZEA

DENBORALIZ. Eta
ARDURADUNA

- Astean behin 15 minutu bakoitzak bere liburua
irakurtzea,
- Liburu baten irakurketa ozenki klasean

Urtean behin, 5.
eta 6. mailan.
ARDURADUNAK:
Tutoreak.

1. hiruhilekoan

- Liburutegiaren erabilera
sustatzea

Gelako liburutegia

- Irakurtzen dena zaindu
eta baloratzea.
- Irakurmenarekin
gozatzea.

ULERMENA HOBETZEKO TRESNAK
ARLO SOZIO-LINGUISTIKOA

METODOLOGIAK
Bikoteka irakurtzen
Taldeka irakurtzen
Talde elkarreragileak
Talde kooperatiboak
Altxorraren bila
Elkarrizketa dialogikoak

ESTRATEGIAK – TEKNIKAK
Mirkroipuinak
Komikiak
Booktouber
Booktrailer
Liburutegiaren aste tematikoak
Feedback edo atzera elikadura
https://vimeo.com/38247060

BALIABIDEAK
App: Ulermenapp, Sormenapp,
Harrapatuta
Web: Dialoglow (elkarrizketak
egiteko)
Kortxo birtuala edo padlet
http://superheroesacademy.es/

ULERMENA HOBETZEKO TRESNAK
ARLO ZIENTIFIKO-TEKNIKOA

METODOLOGIAK

ESTRATEGIAK-TEKNIKAK

Talde elkarreragileak
Talde kooperatiboak

Hizkuntza algebraikoa
Feedback

BALIABIDEAK
Liburua: El señor del “0”
Kalkulo orriak
App: Photomath
Web: Scratch

http://superheroesacademy.es/

LIBURUTEGIA
Eskola liburutegiaren erabilpen eraginkorra bultzatzeko protokoloa sortzea, euskarri digitalean zein
analogikoan irakurtzeko eta informazioa bilatzeko leku aproposa dela aintzat hartuta. Liburuen mailegua.
JARDUERAK
Liburutegiko arduraduna-ak izendatu
Liburutegiko arduradunaren zereginak definitu
Liburutegiaren erabilera sistematizatu eta irakurzaletasuna
bultzatzeko ekintzak diseinatu
Liburutegiaren erabilari buruzko orientabideak egin eta komunitate
osoan zabaldu
Bere seme alabei irakurzaletasuna sustatzen laguntzeko, familiei
orientabideak eman
Gomendutako irakur liburuen zerrenda bat egin

DENBORALIZAZIOA/ARDURADUNAK

BALIABIDEAK

EBALUAZIOA

FAMILIEN TXOKOA
ZELAN LAGUNDU DEZAKE FAMILIAK?

ZER EGIN DEZAKET SEME-ALABEK IRAKUR DEZATEN
FAMILIENTZAKO AHOLKUAK
Dar ejemplo: Las personas adultas somos un
Eredu izan: Helduok irakurketa-eredua
gara haurrentzat. Irakur dezagun haurren modelo de lectura para los niños y las niñas.
Leamos delante de ellos/as, disfrutemos
aurrean, goza dezagun irakurtzen
leyendo.
Entzun: Haurren galderek erakusten dute Escuchar: En las preguntas de los niños y las
niñas está el camino para seguir aprendiendo.
ikasten jarraitzeko bidea. Haurren
Estemos pendientes de sus dudas.
zalantzei adi egon behar dugu.
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 Proponer, no imponer: Es mejor sugerir que
egokiagoa da iradokitzea. Irakurtzea ez
imponer. Evitemos tratar la lectura como una
dadila obligazio bat izan
obligación.
Lagundu: Familiaren laguntza
Acompañar: El apoyo de la familia es necesario
beharrezkoa da adin guztietan. Irakurtzen en todas las edades. No los dejemos solos
ikasi dutela dirudienean ere, ez utzi
cuando aparentemente saben leer.
haurrak bakarrik
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

Errespetatu: Aukeratzeko eskubidea dute Respetar: Los lectores/as tienen derecho a
irakurleek. Aztertu dezagun zer irakurketa elegir. Estemos pendientes de sus gustos y de
dituzten gustuko eta denboran zer
cómo evolucionan.
bilakaera izaten dute
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 seme-alaben 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: Desordena ez da irakurketaren Organizarse: La desorganización puede estar
lagun ona izaten. Lagun diezagun beren
denbora, liburutegia eta gainerako unelekuak antolatzen...
Irakurle onak hasteko hamar printzipio.

reñida con la lectura. Ayudémosles a
organizarse: su tiempo, su biblioteca...

10 principios para crear buenos lectores

FAMILIENTZAKO AHOLKUAK
IKASLEAK HAUR HEZKUNTZAN DAUDENEAN
● Haur Hezkuntzarako gomendutako
aholkuak betetzen jarraitu.
● Irakurketa denbora librea
betetzeko modu dibertigarria eta
emozionantea dela erakutsi.
● Irakurtzeko trebetasuna
eskuratzen ari direla ikustea
pozgarria zaigula erakutsi behar
diegu.
● Irakurtzeko giro goxo eta lasaia
prestatu. Irakurketak proposatu,
ez derrigortu irakurtzera.
● Izan pazientzia handia zure seme
edo alabaren irakurketaerritmoarekin. 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, fonologiakontzientzia pizteko (letren
dominoa, gurutzegramak, ikusimakusi, hitz-kateak, etab.)
● Irakasleekin batera lan egin.
● Lagundu seme edo alabari lan
luzeen plangintza egiten
● Jarraitu aurreko etapetan
egindako jarduerak egiten.
● Ulermena hobetzeko jarduerak
egin: eskatu haurrari irakurri
duena kontatzeko, irakurtzen ari

● Continúe con las prácticas
recomendadas para la Educación
Infantil.
● Presente la lectura como una manera
divertida y emocionante de ocupar el
tiempo libre.
● Muestre entusiasmo con su incipiente
habilidad lectora.
● Propicie un clima agradable y relajado
para la 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, veoveo, palabras encadenadas...)
● Trabaje en colaboración con el
profesorado.
● Ayude a su hijo o hija a planificar las
tareas largas
● 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

den istorioan gertatuko dena
iragartzeko, galderak egiteko edo
hitzen esanahia argitzeko.
● Eman eredu eta irakurri; ikusten
dutena imitatzen dute haurrek eta
helduek baloratzen dutena
baloratzen.
● Eman babes emozionala eta
inguru-babesa. Indartu haurraren
autoestimua, bere lorpenak
onetsiz eta bere ahaleginak
aitortuz.
● Ez bete beren denbora guztia
beste egiteko batzuekin. Utzi
irakurtzeko denbora.
● Lagundu eskolako lanak denboran
banatzen, begirada batean ikus
dezan lan- plangintza.
● Etxean, seme-alaben eskura izan
behar dute liburuek, behin eta
berriz irakur ditzaten gustuko
dituztenak. Beti liburuak erosten
ibili beharrik gabe, maileguzerbitzuak erabili ditzakegu edo
liburuak senide edo lagunen
artean trukatu.
● Egunero irakurri behar dugu
zerbait.

en la historia, haga preguntas o aclare
términos.
● Sirva de modelo y lea; los niños suelen
imitar lo que ven y valorar lo que los
adultos valoran.
● Dé apoyo emocional y social. Alimente
su autoestima reforzando sus éxitos, sus
logros y reconociendo su esfuerzo.
● No ocupe todo su tiempo libre con otras
actividades. Dejemos tiempo para leer.
● Ayude a distribuir los deberes de
acuerdo a un plan de trabajo
plasmándolo de forma visual.
● 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...
● Convierta la lectura en una actividad de
cada día.

● 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.

● Galdetu irakasleei zer laguntza
eman dezagun.

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

● 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.

FAMILIENTZAKO AHOLKUAK
IRAKURKETAREN INGURUKO EKINTZA ETA JOLAS OROKOR BATZUK
ULERTZEKO IRAKURTZEA
Asmatu:
Ipuina gure seme-alabekin irakurtzen hasten
garenean, haren azalari eta izenburuari
erreparatuko diogu. Gaiari buruz hitz egiten
hasiko gara, ipuinak zer eduki izan dezakeen
asmatzen saiatuko gara, eta pertsonaiak,
gertaera-lekuak, trama eta ipuinaren bestelako
alderdiak irudikatzeko eskatuko diegu haurrei.
Irakurgaia ulertzeko lagungarri diren pistak
topatzeko testuetan: azala, izenburuak,
irudiak, etab. Testuek, esaldiek edo ipuinek
izan ditzaketen jarraipen askotarikoak asma
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.
Izenekin jolas gaitezke askotariko egoeratan:
izenen lehen hizkia emanda, ipuinetako
pertsonaien izenak asmatzeko eska
diezaiekegu; kalean gaudela, kartelak, hormairudiak eta bestelako elementuak ikusita,
“haurren letra”, gurea, beren lagunena edo
beste pertsona batzuena aurkitzen jolas
gaitezke.
Mahai-jokoak. Joko ugari daude hitzak
osatzeko: Scrable, hitz-bikoteak osatzekoak
(Memory edo antzekoak), Scattergories,
urkatua, etab.

LEER PARA COMPRENDER
Adivinando:
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...
Estimular la imaginación. Anticipar, prever,
estimar.
Ayudémosles a encontrar en los textos pistas que
puedan guiar la lectura: portada, títulos,
ilustraciones…que nos pueden ayudar a prever o
adivinar el contenido del texto. Inventar distintas
formas de continuar un texto, una frase, un
cuento...
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...
Comparo las palabras. Ayudémosles a encontrar
semejanzas y diferencias entre los nombres por su
longitud, la coincidencia de algunas letras, la
terminación o inicio semejantes...
Jugar con los nombres, pedirles que reconozcan
los nombres de los personajes de los cuentos a
partir de una inicial; por la calle, mirando carteles,
letreros..., podemos jugar a identificar “su letra”,
la nuestra, la de su amigo...
Juegos basados en la composición de palabras: el
Scrable, juegos de parejas de palabras al estilo de
Memory, Scattergories, el ahorcado, etc

PARTEKATZEKO IRAKURTZEA

LEER PARA COMPARTIR

Gure liburuak parteka ditzakegu
Lagunekin beren liburuak, ipuinak eta
bestelako gauzak partekatzen ikas dezaten.

Compartiendo nuestros libros
Acostumbrarles a compartir con sus amigos y
amigas sus libros, cuentos...

Liburutegiaren erabilera sustatu

Fomentar el uso de las bibliotecas

Gure irakurgai gogokoenak partekatu
Geuk eta gure seme-alabek irakurtzen
ditugunak parteka ditzakegu.
Gai, genero eta pertsonaia berriak
deskubrituko 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

Liburutegietara eta liburu-dendetara joan
Liburutegietara eta liburu-dendetara joanez
gero, liburuei buruzko informazio ugari
eskuratuko dugu.
Liburutegietan eta liburu-dendetan egin
beharreko lehen gauza da haien antolamendubanaketa ikastea.
Irakurtzean izaten ditugun asmo anitzak uler
ditzakegu liburutegian: dibertitzea, ikastea,
informatuta egotea, lanak egitea, etab

LEER PARA DESCUBRIR
Visitando la librería y la biblioteca
La visita a las librerías y bibliotecas aporta mucha
información sobre los libros.
Tanto en las librerías como en la biblioteca, lo
primero que se debe conocer son las diversas
secciones en que están organizadas.
En la biblioteca pueden entender la diversidad de
propósitos que tenemos al leer: divertirnos,
aprender, estar informados, hacer trabajos...

Aldizkariak irakurri

Leyendo revistas

Gaurkotasun-artikuluak irakur ditzakete, oro
har, kirolei, arteei edo gaurkotasuneko
bestelako gaiei buruzkoak izaten dira.

Lectura de artículos de actualidad. reportajes,
artículos sobre deportes, artes o cualquier otro
tema de actualidad.

Komikiak. Irakurterrazak eta haurren gustukoak
izan ohi dira. Ariketa polita izan daiteke hurrengo
kapituluan edo orrialdean gerta daitekeena
asmatzen saiatzea.

Denbora-pasak. Haurrentzako aldizkariek
denbora-pasak izaten dituzte: letra-zopak,
gurutzegramak, etab.
Interneten ibili
Internet informazioa eskuratzeko tresna
interesgarria izan daiteke

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.Realizarlos serán de gran ayuda para
mejorar capacidades que tiene que ver con el
descifrado y la comprensión de textos.
Paseando por internet
Internet puede resultar un medio de información
de gran interés

ERANSKINAK

1.

Eranskina: BIKOTEKA IRAKURTZEN/LEYENDO EN PAREJA: FAMILIENTZAKO INFORMAZIOA

INFO GEHIAGO/ MÁS INFO: HEMEN - AQUÍ

2. Eranskina: Haur hekuntzako proposamena aurrera eramateko, baliagarria izan daitekeen
hainbat baliabide:

Eskolako irakurketaren planaren aurkezpena
irakurketa eta idazketa prozesua
euskara irakasteko abestiak_sitea
jardunbide onak
estimulación lenguaje oral en ed. Infantil

Eta orain, zer?
Dokumentu hau goitik behera errebisatu
egin da 2020-202 ikasturtean eta bizirik
dagoen gida den heinean, ikasturtero
hazi eta hobetuko delakoan gaude.
Hortaz, hurrengo errebisioa: 2022ko
ekainean.
Arduradunak: Batzorde pedagogikoa eta
zuendaritza taldea.
"La capacidad y gusto por la lectura da acceso a lo que ya ha sido descubierto por
otros". Abraham Lincoln.

Sestaon, 2021eko ekaina

