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SARRERA

   Liburu hau 5 - 6 urteko ikasleei zuzenduta dago.
   ezartzen dira:
   Bizipenezko metodologia batetik abiatuta, pausoz pauso eta 
jarraipen logiko batekin, hainbat helburu eta eduki lantzeko
asmoz, zenbait jarduera proposatzen dira.Jarduera hauek umeen
ezaugarri eta gaitasunak, ikasleen aurre-ezagutzak, haien intere-
sak, motibazioa eta beste arloekiko loturak aintzat hartuta eratu
dira ikaste esanguratsua lortzeko asmoz. Hau da, garapen ere-
mu hurbila irakaste prozesuaren  oinarritzat  erabiliko da, ikasleen
askatasuna eta ikasketa erritmoa errespetatuz.
   Ikaskuntza esanguratsua e raginkorra izateko, norberarentzat
esanahia izan behar du, bai ulertzeko bai barneratzeko.
   Adin honetan jolasak ikasteko tresna pribilegiatuak dira, jolasak 
motibagarriak direlako. Beraz, jolasen bidez  partaidetza aktiboa,
jarrera baikorra, errespetua eta m otibazioa  lortzen saiatuko da.
   Ikasle guztien beharrizanak kontuan harturik, aniztasunari 
erantzungo zaio, behar diren ekintzak egokituz. 

   Erabili diren : 
   Gure kulturari dagozkion baliabide batzuk  erabili dira: 
kantak, dantzak, jolasak... Beste batzuk, aldiz, kultura klasikotik 
hartuta daude. Beste baliabideen artean, gaur egun gure gizartean
eragina duten teknologia-berriko tresnak erabiltzea proposatzen 
da: Internet, proiektorea, arbel-digitala...
   Horrez gain, gela aproposaren beharra ere eskatzen da:
mugitzeko  espazio nahikoa, musika-tresnekin horniturik, musika-
ekipoa, teklatua, arbela...

   Ikaste prozesu barruan ezin da ahaztu , hezkuntza-
prozesua hobetzeko eta ikasle bakoitzaren egoera ezagutzeko 
baliagarria delako. Adin honetan, ebaluatzeko teknika egokiena 
eguneroko behaketa zuzena eta sistematikoa da.

 Orientabide pedagogiko hauek

baliabideak

ebaluazioa

  

 

   Musika-Hizkuntza sentimenduak adierazteko, komunikatzeko 
eta gozatzeko tresna bat da. Musika irudimena garatzeko eta 
besteen zein bakoitzaren kultura barneratzeko eta ezagutzeko 
bide bat dugu.

   Ikerketek diotenez, musikak umeengan eragin handia du:

     - Umeen oroimena, arreta, sormena, irudimena eta entzuteko
       aditasuna garatzen ditu.
     - Adierazteko sentikortasuna eragiten du.
     - Musika hezkuntzari esker, entzumenaren garapena ahalbide-
       tzen da.
     - Abestiei esker, umeak hizkuntza garatzen du (hitzak errepika-
       tuz eta keinuen bidez hitzen esanahia bereganatzen du).
     - Musika mugimenduarekin batera lantzean, gorputz-adieraz-
       pena, koordinazio motora, oreka, giharren garapena  eta 
       zentzumenak estimulatzen ditu.
     - Taldeko lana bultzatzen  du. Gizakien  arteko harremanak 
       sendotzeko aukerak eskaintzen ditu.
     - Adimena aberasten du gogorapen eta irudiak oroitzean.
     - Matematikak hobeto ulertzen laguntzen du, burmuinak musi-
       ka notak bereganatzeko egiten duen prozedura matematikako
       buruketak ulertzeko prozesua bera egiten duelako.
     - Garapen eremu guztietan jarduten duenez umearen garapen 
       integrala estimulatzen du.

  
   MUSIKA LIBURU HONETAN, musikaren irakaskuntza ekintza 
ludiko, aktibo eta parte-hartzaile egituratu da.

   Musikaren helburu nagusia Musika-Hizkuntzan  murgiltzea, go-
zatzea, sentimenduak adieraztea eta irudimena garatzea da.
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  - Erlaxazioak: Arnasketa eta erlaxazioen bidez giharren kontrola 
eta kontzientzia hartzen joango dira. Hori dela eta, egunero arnas-
keta  edo/eta masajeak egitea komeni da. Masajeak  lantzeko,
lehenik, bakoitzak bere buruari masajea ematea proposatzen da. 
Buruari, eskuei, oinei... masajea  emango zaie. Geroago, binakako 
masajeak egingo dira (batek eman eta besteak jaso).

  - Dantzak eta mugimendua: Mugimendu-jolasen bidez eta dan- 
tzen bidez gorputzaren  kontrola eta koordinazioa landuko dira. 
Era berean, motrizitate- jolasekin gorputzeko mugimenduak espa- 

 
zioan  egokitzen  joango dira eta ikasleek gorputzaren ezaguera
bereganatuko dute.

  - Jolasak: Proposatutako zenbait jolas/ekintza entzumenaren bi-
dez egin behar dira. Beraz, entzumenaren zolitasuna landuko da.
Ekintza batzuen helburua  ikasleak soinua eta zarata bereizteko
gai izaten prestatzea da, etorkizunean kutsadura akustikoari aurre
egiteko.

  - Arnasketak, ahoskapenak eta inpostazioa:
          a) Arnasketak:
  Arnasketa abdominalak lantzeko zenbait ariketa proposatzen di-
ra unitate guztietan. Abestu baino lehen, horrelako arnasketak edo 
ariketak egitea gomendatzen da.
          b) Ahotsaren beroketak:
  Kantak abestu baino lehen, oihartzun melodiko batzuk (pankro-
matikoak, silabikoak eta notadunak) egitea komeni da.
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             c) Aho-korapiloak eta onomatopeiak:
  Ariketa hauek hitzen fonemak eta silabak ondo artikulatzeko eta 
ahoskatzeko baliagarriak dira.

 - Kantak: Kanta berria denean,esaldika, imitazio eta oihartzunen 
bidez lantzea planteatzen da. Kanta ikasterakoan, proposatutako 
irudi eta mugimenduen bitartez esaldien esanahia ulertzen joango 
 dira.

 Liburuan agertutako kantak hizkuntza, euskara, indartzeko (hiz-
tegia, esamoldeak, ahoskera...) eta umeen garapen integrala osa-
tzeko (abestien gaiak beste arloetako edukiekin lotuta daude) pen-
tsatuta daude. Kanta horietako batzuk afinazioa eta gure folklorea 
ezagutzeko aukeratu dira. 

  - Sormena: Irakaslearen eredua jarraituz, oihartzun melodikoak 
abesten ohituko dira. Geroago, galdera-erantzun jolasak egin dai- 
tezke. Adibidez: Irakasleak melodia silabiko labur bat kantatu on-
doren, ikasle batek beste melodia labur batekin  erantzungo du. 
Gero, ikasleak izan daitezke galderak egiten dituztenak,haiek sor-
tzaileak, alegia.

  Ikasleentzat helburu nagusia Musika-Hizkuntzaren kodea ezagu-
na izatea da.  Musika-kodea e ta musika  zenbait ezaugarri ezagun 
bihurtzeko, modu atsegin baten bidez egingo da.

  - Erritmoa

  a) Lehenik, soinuen iraupenak sentitu eta bizi behar dira. Horre-
tarako, mugimendu-jolasak eta melodien erritmoaren, pultsuaren
 zein azentuen bizipenak izatea proposatzen da.
  b) Irakurmena:  Ondoren, txartelen bidez, iraupenak musika-figu-
rekin erlazionatuko dira. Figuren txartelak asmakizunak eta irakur-
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keta lantzeko erabil daitezke:  Lau txartelekin  segida  bat lurrean 
kokatuta, lau pultsuko erritmoak egingo dira, ikasleek irakurri, jo 
eta abesteko. Ariketa gehiago egin daitezke lau txartelak konbina- 
tuz. Gero,  ikasleak izan daitezke  txartelak  antolatzen dituztenak;
modu horretan, jolasten, sormena garatzen joango da. 
  c) Idazmena: noten irudiak idazten treba daitezke, musika hizkun-
tzari dagozkion ikurrak  ezagutzeko. Horrekin  batera, arreta zein 
psikomotrizitate fina landuko dira.

 
- Notak:

  a) Eskuko pentagrama: eskua zabalik izanda atzamar bakoitza 
pentagramaren lerro bat izango da  eta atzamarren artean dauden 
hutsuneak pentagramaren tarteak izango  dira. Lantzen ditugun
noten kokapena barneratzeko horiei dagozkien  koloretako gome-
tsak jarriko dira atzamar edo atzamarren arteko tarteetan. Irakas-
leak eskema melodiko errazak abestuko ditu gometsak eta atzama-
rrak seinalatuz ikasleek imitatzeko.
  b) Lurreko pentagrama handia: zinta isolatzailearekin (beltza edo 
lerro bakoitzari dagokion notaren kolorearekin) bost lerro egingo 
dira.
  Jauzien bidez noten kokapena landuko da. Aginduak esango di-
ra: lehenengo lerroan kokatu, bigarren tartean esku bat ipini, hiru-
garren lerroan sudur-punta eta bigarrenean esku bat,  sol notaren
lekuan u kondoa jarri...
  Kartulinaz  egindako biribilak (noten buruak) erabiliko dira esa-
ten diren notak lurreko pentagraman kokatzeko eta melodia erra-
zak denon artean asmatu eta abesteko.
  c) Musika-tresnak: metalofonoak eta boomwhackerrak erabil
daitezke intonazioa eta noten izenak lantzeko.
  d) Irakurmena eta idazmena: proposatutako fitxake lkarrekin  (pan-
taila handiaren laguntzaz eta irakasleak zuzenduta) gauzatuko 
dira.
Beti aldez aurretik ondo azalduta eta aipatutako  aurreko bizipen 
ariketak egin ondoren.

 

 

  - Atrila irudiaren barruan musika-tresnak aurkeztuko dira, haien 
ezaugarri nagusiak aipatuz. Azalpenak osatuko dira irudi eta en-
tzunaldien bidez.
  - Perkusio txikiko musika-tresnak badira, ikasleek esploratu on-
doren, abestien eta melodien erritmoa, pultsua eta azentua mar-
katuz joko dituzte. Irakaslearen eredua jarraituz, oihartzun erritmi-
koak gauzatuko dira. Asmakizunak ere inprobisatu daitezke.
  - Norberak musika-tresna bat egitea proposatzen da: sormena 
eta psikomotrizitate fina garatzeko, musika-tresnen nolakotasunak 
hobeto ulertzeko, eguneroko gauzak birziklatuz  soinu-iturriak sor
daitezkeela konturarazteko... eta batez ere, motibatzeko.

 

 Entzunaldiak: Entzunaldiak  melodietan entzuten diren erritmoak,
abiadurak, intentsitateak, tinbreak, tesiturak, esaldien aldaketak,
sentimenduak... barneratzeko erabiliko dira. Aditasuna ezinbeste-
koa dela kontuan hartuta, irakasleak era erakargarrian giro egokia 
eta dinamikoa eskaini behar izango ditu, ikasleen arreta manten-
tzeko.
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