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4 JUSTIFIKAZIO METODOLOGIKOA

Haur Hezkuntza XXI. mendean

informazioaren eta garraioaren ondorioz. Gizarte-aldaketa horiek sektore askotan izan dute eragina mundumailan, eta horrez gainera, erronka berriak dakar tzate
berekin, l ehengoak baino handiagoak direnak, curriculumun-edukiak hautatzeko eta antolatzeko.
Erronka h oriei a urre e giteko, kalitate-maila ez in
hobeak lortzeko lan eg in behar dugu. Errealitate berri
aldakor hori erronka bat da e tapa horretako profesionalentzat. Iz an ere, profesional horiek pr oiektuak egin
eta pr ogramak gar atu b eharko dituz te, gaur eg ungo
haurren ezaugarriei, beharrei eta indarrei behar bezala
erantzungo dieten hezkuntza-proposamenak erabiliz.
Hala ere, ez diegu aldaketa soziokulturalei soilik aurre
egin behar. Era berean, neurozientziaren arloan izandako aurrerapenek funtsezko informazioa eman digute,
hezkuntza-praktikak bid eratzeko. Gaur eg un, arg i dago
jaiotzen gar enean z enbait p otentzialtasun ditug ula, e ta
ahalmenak neurri handiagoan edo txikiagoan garatzen
direla, haurr ek p ertsonengandik nahiz ing urunetik
jasotzen dituzten estimuluen arabera, batez ere.
Gaur eg un, e sparru g uztietan, to kiko e sparruan nahiz
mundu osoan, oso kultura-aldaketa sakonak gertatzen
ari dira. Garrantzia handiko aldaketak dira, eta zientziaeta tek nologia-testuingurua du te oinarri . A ldaketa
handiak d ira, gl obalizazio ek onomikoak e ragin d uen
gizarte berri honen garapenaren ondorio.
Aldaketa h andienetako b at d a informazioaren e ta
komunikazioaren zientziek izandako garapen izugarria. Zientzia horiek e zinbesteko bihurtu dira gure eguneroko bizitzaren alderdi askotan. Hezkuntzaren alorrari
dagokionez, e raldaketa horiek he zkuntza-politiketan
hautematen dira batez ere. Zenbait herrialdek diseinatu
dituzte politika horiek plan teamendu komunak erabiliz,
eta gure arloari dagokionez, zenbait hezkuntza-etapari
eragiten dieten txosten edo ikasketa-planak gauzatzen
dira. Beraz, egoera horrek Haur H ezkuntzaren etapari
ere eragiten dio.
Lehenengo hezkuntza-etapa horretan eskolatzen diren
haurren bizit za eg ungo g izartean gar atzen da, e ta
gizarte hori er abat b erritu da : lehen el karrengandik
oso urrun z euden er emuak, d enborak, objektuak et a
per tsonak g ertuago daude or ain, k omunikabideen,

Justific_met_2010_TT_IBAIZABAL.indd 4

Badakigu haurra adin horretan etengabeko prozesu batean
murgilduta dago ela, e ta pr ozesu horr etan askotariko
neurona-konexioak ezartzen doazela, eta horren ondorioz, egitura afektiboak eta kognitiboak etengabe eratzen
ari direla. Egiaztatu da haurren pentsamendu-aparatu osoa
eraikitzen ari dela, prozesu horretan ezer ez dela gertatzen
arrazoirik gab e e ta profesionalek eg indako he zkuntzalanaren mende dagoela. Baldintza berri horrek bide ematen
dio hezkuntza-lanaren ikuspuntu zientifikoago baten garapenari.
Egungo gi zartean, ha urrek i nformazio k opuru hand ia
jasotzen dute kanal ugariren bidez. Errealitate berri horrek
ideia hau sus tatzen du : eg ungo haur tzaroa du ela ur te
batzuetakoaren oso desb erdina da . Hor ren ondor ioz,
hezkuntza-ikuskera berri bat bultzatzen da, no n haurraren
rol aktiboaren alde egiten den pentsatzeko, sentitzeko
eta ja rduteko pr ozesuetan, e ta ar e garr antzitsuagoa
dena, non haurra ezagutzen ekoizle gisa hartzen den.
Haur horri ez dizkiogu erantzunak eman behar; aitzitik,
sustatu behar duguna da haurr ak berak pentsa dezala
zergatik diren gauzak diren b ezalakoak. Hori dela eta,
galdera baliabiderik funtsezkoena da, haurra esnatzen
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duen he zkuntza-baliabide nag usia, ing uruko mun duari b uruzko hip otesi pr opioak s or dit zan, gauz ak di ren
bezalakoak zergatik diren a zal die zagun, b ere mun du
magikoa, i ntuizioa oi narri har tuta; hau da , b ere b egirada zientifikoa oinarri hartuta.
Laburbilduz, gald era da he zkuntza-baliabide nag usia
milurteko honet an: adimen-gatazka er agiten duen
galdera, haurren pentsamendua eragiten duena; baina
ez da bi stako erantzunak dituen galdera, adimenaren
lanketa mugatu eta ikaskuntza eskasten duena.

5

esan nahi du haurrak jardu teko ahalm ena du ela, e ta
pertsonatzat aintzatesteak helduekin parekatzen du gizaki
gisa, gizatasun-ezaugarri berak dituela: berdingabea da,
harremanak izan ditzake, sortzailea da, kontingentea, erabakiak hartzeko ahalmena du...
Gaur egun, eta kalitate hobeko hezkuntza bat lortzeko, haurren potentzialtasunaren ikuspuntu errealago bat ezartzen
saiatzen ari gar a, haurren ikaskuntza-aukerentzat. Horretarako, entzutearen pedagogia proposatzen dugu, non

Haurrek t xiki-txikitatik e giten di tuzten hipotesiak
aintzat har tu b ehar ditug u. Hi ru ur te dituz tenean
galderak egitek o et a h ipotesiak s ortzeko gai b adira,
bizitza osoan zehar egingo dute, p entsatzeko abilezia
bizitzako etapa horretan hasten baita eratzen.

haurrak lag untzen dig un ikask untzaren z entzuak aur ki-

Ikuspuntu berrienetan, haurra izaki subjektu-pertsonatzat
hartzen d a j aiotzen d enetik, k ontzeptu horrek b erekin
dakarren g uztia kontuan har tuta. I deia hori id eia f ilosofiko transzendental bat da. Haurra subjektua dela esateak

hizkuntzatan adieraztea, taldean lan eg iteko eta arazoak
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tzen. Indarren, aukeren eta itxaropenaren pedagogia lortzeko ari gar a lanean,

XXI. mendeko

beharrezko gutxien-

goak lor tzeko hel burua i zango duena: matemati karako
eta irakurtzeko abileziak, ideiak eta sentimenduak hainbat
konpontzeko ahalmena, zientzia eta teknologia uler tzea
eta go zatzea, d esberdintasunengatiko toler antzia e ta
errespetua.
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Hiru eta sei urte bitarteko haurrak
Haurrek hiru eta sei ur te bitartean dituztenean aldaketa mult zo bat izaten
dute, beren garapenari oro har eragiten diona. Hazten ari denean ikaskuntza
erraztuko dioten aldaketak nabarmenduko ditugu, besteak beste.
Hauek dira ezaugarri azpimarragarrienak:

3 eta 4 urte bitartean
Garapen psikomotorra

Garapen kognitiboa

Motrizitate larriaren garapena

•
•
•

Estimuluak hauteman eta erreakzionatu egiten du.

Koordinazioz egiten du korrika, abiadura bizkortu
eta moteltzen du, bi oinak elkartuta egiten du jauzi,
igo egiten da, eskailerak igo eta jaisten ditu oinak
txandakatuz.

•
•

Pentsamendu aurrekontzeptuala, Piageten arabera.

•

Korrika egitean bihurgune itxiak egiten ditu eta
trizikloan ibiltzen da.

Garapen afektiboa eta soziala

•
•

Hamar kuboko dorreak eraikitzen ditu.

•
•
•

Mugimendurako eta ekintzarako joera du.
Koordinazioaren eta orekaren garapena.

Hanka baten gainean egoten da segundo batzuetan.

Motrizitate xehearen garapena

•

Motrizitate xe hearen g ero e ta k ontrol h andiagoa
du.

•
•
•
•
•
•

Arkatza behar den bezala hartzen du.
Bi puntu lotzen ditu lerro baten bidez.
Marrazkiak osatzen ditu.
Irudi irekiak ixten ditu.
Guraizeekin mozten hasten da lerroari jarraituz.
Paper bat erditik toles dezake.

Ez dizkie ahozko etiketak jartzen estimuluei.
Hizkuntza konplexuagoa eskuratzen du, garapen
kognitiborako lagungarria.
Imitazioaren, jolasaren, marrazkiaren eta
hizkuntzaren bidez ikasten du eta adierazten da.

•
•
•
•
•
•
•
•

Indibidualista izaten jarraitzen du.

•
•
•

Jolas paraleloa erabiltzen du.

Independentziarako joera du.
Esfinterrak kontrolatzen ditu.
Mahai-tresnak erabiltzen ditu.
Bakarrik jantz daiteke, baina laguntza behar du.
Egiten duenari arreta jartzea eskatzen du.
Jakin-min sexuala izaten hasten da.
Ez ditu ulertzen adin bereko adiskideak, baina
haiekin egoteko beharra du.
Agresibitatea.
Gizarte-bizitza arautzen duten legeak asimilatzen
hasten da.

Hizkuntzaren garapena

•
•

Mezuen % 80 ulertzen du.

•

Hizkuntza bitarteko gisa erabiltzen du, eta hitz
gutxiago erabiltzen ditu ulertzen dituenak baino.

•

Hizkuntza estimulazioaren bidez garatzen du, ez
inposaketaren bidez.

•

Galderak egiten ditu hitzak sorrarazteko, eta beti ez
du erantzunik itxaroten.

•

Jolasten duenean, bakarrik hitz egiten du.

Konplexutasun gramatikala areagotzen da eta
esaldi luzeagoak eraikitzen ditu.
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4 eta 5 urte bitartean
Garapen psikomotorra
Motrizitate larriaren garapena

•
•
•

Harmonia handiagoz egiten du korrika.
Pausoaren erritmo erregularrak nahas ditzake.
Aurrerantz jauzi egin dezake objektu baten
gainetik.

•

Objektu bat jaurtitzen du sorbaldaren gainetik
distantzia pixka bateraino.

•

Objektuak saskian sar ditzake.

Motrizitate xehearen garapena

•
•
•

Paper bat diagonaletik toles dezake.
Badaki zulatzen.
Zirkulu bat edo gurutze bat marraztu, eta karratua
eta laukizuzena kopiatzen ditu.

•

Zentimetro bateko tartea duten paraleloen artean
diagonal bat marrazten du.

•

Forma soilak nolabaiteko zehaztasunaz margotzen
ditu.

Hizkuntzaren garapena

•

Ingurunekoak ez diren pertsonek ulertzea lortzen
du.

•
•

Oso hizkuntza heldua igortzen du.
1.300-1.800 hitz inguru esan, eta gehiago uler
ditzake.

Garapen kognitiboa

•
•
•
•
•
•
•

Hizkuntzaren nagusitasuna garapen kognitiboan.
Pentsamendu induktiboa hasten da, Piageten arabera.
Objektuak taldekatzen ditu, klaseak osatzeko.
Ondorio logikoak ateratzeko ahalmen mugatua.
Hautematea ulermenari nagusitzen zaio.
Estimuluaren zati nabariak hautematen ditu.
Denboran kokatzen hasten da, eta ibilbideak buruz
irudika ditzake.

Garapen afektiboa eta soziala

•
•

Gainerako haurrekin lankidetzan jarduten hasten da.

•
•

Helduei lagun diezaieke eta lan batzuk egin ditzake.

•

Sexu bereko haur baten lagun egin
daiteke.

•
•

Leku-nozioa galtzen du talde handietan.

Lehenengo portaera-arauak ulertzen ditu, baina
egozentrismoa nagusi da.
Umore-sena garatzen hasten da absurduari,
erorketei, imintzioei eta abarri dagokienez.

•

Galderak egiten ditu, objektuen izateko arrazoia
ulertzeko.

•

Ahozko etiketa bera hainbat objekturi aplikatzea
ulertzen du eta bereizi egiten ditu: hizkuntza
orokortzen du.

•

Objektu edo estimulu berri bat identifikatzen eta
barneratzen du ahozko etiketa ezagun baten bidez.

•

Laguntza gabe jaten du sardexka erabiliz, bere
burua orraztu eta hortzak garbitzen ditu.

•

Hizkuntzarekin jolasten du: hitzak asmatzen ditu,
eskuratutako komunikazio-jarraibideen arabera.

•

Botoiak lotzeko eta askatzeko gai da, eta bakarrik
janzten hasten da.
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zirkuluan, etab.
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5 eta 6 urte bitartean
Garapen psikomotorra

Garapen kognitiboa

Motrizitate larriaren garapena

•

Nolabaiteko abstrakzio-maila dauka, sinboloak
ulertzeko.

•

Adimen eskematikoa du, problemak burueragiketen bidez ebazteko.

•
•
•
•

Ekintza bat planifikatzeko gai da.

•
•
•

Lehenbizi osoa aztertzen du, eta ondoren, zatiak.

•

Espazio- eta denbora-kontzeptuak ulertu eta
erabiltzen ditu.
Sailkatu eta alderatzen du, objektuen multzoak egiteko.

•

Koordinazioa eta gorputzaren kontrola du gorputz
osoa edo zati bat mugitzen duenean.

•

Pixkanaka abilezia motor berriak eskuratzen ditu
jolasetarako eta eguneroko bizitzako jardueretarako.

•

Gero eta autonomia gehiago eskuratzen ari da.

Motrizitate xehearen garapena

•

Erraztasunez moztu, idatzi, zarrastatu eta
marrazten du: psikomotrizitate fina garatzen da.

•
•
•

Arte plastikoen tresnak erabiltzen ditu.
Espazioan eta denbora-eremuan orientatzen da.
Norberaren garbitasuna zaintzen du.

Hizkuntzaren garapena

Errealitatera gehiago gerturatzen da.
Bere jokabideaz jabetzen hasten da.
Bat datozen objektuen arteko baliokidetasun
logikoa ezartzen du.
Errealitatea eskema globaletan hautematen du.
Denboran gertatzen diren fenomenoak
identifikatzen du.

•

Hizkuntzaren haur-ezaugarriak desagertzen hasten
dira.

•
•

•

Galderen bidez jartzen da harremanetan:
egozentrismotik sozializaziora pasatzen da.

Garapen afektibo-soziala

•
•
•
•

Galderak egitean haurraren ikuspuntua da nagusi.

•
•
•

Halaber, galderazko esaldi asko erabiltzen ditu.
Adberbioen erabilera murrizten da.
Erreala eta alegiazkoa bereizten du hitz egiten
duenean.
Adjektibo ugari erabiltzen ditu.
Hitzen ebakera hobetzen du.

•

Bere buruaz jabetzen da eta taldean integratzen
da.

•
•
•

Beste pertsona batzuekin elkarrizketak izateko gai da.

•

Sentibera da, zailtasun afektibo-emozionalei
aurre egitea kosta egiten zaio, bere jokabidea
egokitzeko eta gainerakoen jokabidean eragina
izateko gai da.

•

Oinarrizko emozioak eta sentimenduak pixkanaka
kontrolatzen ikasten du.

•
•

Etapa egozentrikotik ateratzen hasten da.

•

Kontzeptu moral batzuk sendotzen ditu. Balioen
garapen handiagoa.

•

Gustuko du helduei beren lanetan laguntzea.

Elkarrizketa konplexuagoak egiten hasten da,
testuinguru baten barruan.
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Gorputz-eskema gehiago asimilatzen du.

Jolasen arauak ulertzen ditu.
Bere gauzak gainerakoekin erabiltzen ditu, eta utzi
ere egiten ditu.

Familiarekiko atxikimendua sentitzen du eta helduak
miresten ditu.
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Ukimugi erronka berriei aurre egingo dieten irakasleentzat diseinatutako proiektua da.
Ukimugi XXI. mendeko haurrak ditu helburu.

Hirugarren hizkuntzaren
ikaskuntza
IKTetara hurbiltzea

Irakurtzen eta idazten ikasten goiz hastea.

Hezkuntza emozionala eta balioetan oinarritutakoa planifikatuz

Curriculum-eskakizun
guztiak jasotzen baititu.

Izaten ikastearen eta bizikidetzaren alde egiten baitu.

Pentsatzeko gaitasunak
programaren bidez

Pentsamendua
sustatzen baitu.

Adimen-biten
bidez

Adimenaren bizkortzea
programaren bidez

Familia inplikatuz

Hainbat metodologia erabiltzeko aukera ematen baitu.

Batzarra

Justific_met_2010_TT_IBAIZABAL.indd 9

Proiektuka lan egitea

Jarduera-txokoak

Lankidetza
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Justifikazio metodologikoa

Haur Hezkuntzaren helburua haurraren garapen fisiko, intelektual, afektibo eta sozial osoa eta
orekatua lortzea da; familiekin lankidetzan, haurraren garapen osoa sustatzea; eta, gainera, kalitatezko euskal hezkuntza eskaintzea, non oinarrizko gaitasunen lorpena helburu bihurtzen den.
Hezkuntza-prozesuan hau ek fun tsezko os agaitzat har dit zakegu: ezagutza, balioak et a
pentsatzeko abileziak garatzea. Hala ere, osagai horiek ezin dira transmititu, sortu egin behar
dira.
Azaldutako guztia kontuan izanda, derrigorrezkoa da b este modu batera uler tzea irakaslearen
ikasgelako lana et a haurrekin duen harr emana. M etodologia- eta didak tika-aukerek erraztuko
dute gure lanak afektiboa, soziala, kognitiboa eta pertsonala dena aintzat hartzea.
Ibaizabalen Ukimugi proiektuaren helburua da lagungarria eta erreferentea izatea irakaskuntzaeta ikaskuntza-metodoetan etapa horretako profesionalentzat, lehentasunezko xedea batekin:
bizikidetza-esparru bat ean helburu pe rtsonalak lortzeko ezagutzak erabi ltzeko auk era
emango dieten tresnak ematea haurrei.
Metodologia bideratuta egongo da haurrek txiki-txikitatik behatzeko, ikertzeko, problemak ebazteko, hipotesiak formulatzeko, aurretiko ideiak probatzeko, deduzitzeko eta ondorioak ateratzeko
abileziak garatzera, besteak beste, beren ezagutza propioak ikas e ta sor ditzaten. Laburbilduz,
balioak eta jarrerak norberak sortzeari eta garatzeari lehentasuna ematen dion ikaskuntzaikuspuntua hartuko da oinarri.
Ikuspuntu horren oinarrizko alderdiak honela laburbil ditzakegu:

•

Ikaskuntzak aurretiko ezagutzen araberakoak dira: haurrek ikas tetxera etortzean duten
abiapuntua onartu behar da, eta haurren motibazioak, ikusmoldeak eta sentimenduak errespetatu behar dira.

•

Ikaskuntzak ikaslearengan k ontzentratuta eg on b ehar du : h aurrek, b eren ez agutzak
oinarri hartuta, esanahiak sortzea erraztu behar da.

•

Haurren ikaskuntzei z entzua bi latzea: harr emanak e zartzea da , egitu ra k ognitiboak
haustea, ikaskuntza-esperientzia berriekin harremanetan jar tzean berriz sortzeko eta/edo
ordezkatzeko; hau da, ikaskuntza esanguratsua.

•

Ikastea esanahiak ak tiboki er atzea da : eg iten di ren jardu eretatik garr antzitsuena da
jarduera horiek haurr ak aurretik eratutako esanahiekin nola lot daite zkeen. Beraz, haurren
bilakaera-denborak eta -mailak errespetatuko dira, haurren eraikuntza pertsonalaren prozesura egokitutako segida bat ezarriz.

•

Testuinguruan k okatuta e ta b ateratuta hau lan tzea: mun du na turalaren, s ozialaren e ta
kulturalaren ulermena errazteko oinarrizko ezagutzak eskuratzea helburu duten kontzeptu,
prozedura eta jarrera multzo bat. Garrantzitsua da beti kontuan hartzea haurren garapeneta ikaskuntza-prozesuak integralak eta dinamikoak direla, eta barne-faktoreen (faktore biologikoak eta psikologikoak) eta kanpo-faktoreen (gizarte- eta kultura-faktoreak) arteko elkarreraginean oinarrituta daudela.

•

Ikuspuntu orokor bat oinarri har tuta lan eg itea. Ez da ikas ten ezagutzak batuz edo metatuz, baizik eta berriaren eta aurretik jakindakoaren, esperimentatutakoaren edo bizitakoaren
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artean harremanak ezarriz. Beraz, norbanakoa ezagutu nahi duen errealitatera gerturatzeko
prozesu orokor bat da, e ta prozesu hori p ositiboagoa izango da, ezarritako harremanak eta
sortutako esanahiak zabalak eta anitzak izateko aukera ematen badu.

•

Familia he zkuntza-lanaren p artaide eg itea, b ere pr estakuntza-esperientziak os atuz e ta
zabalduz. Programa bat eraginkorra izatea, neurri han di batean, haurraren bizit zako une etan, etxean eta ikastetxean, hezkuntza-irizpideak bateratzearen mende dago. Hori guztia gerta dadin, b eharrezkoa da hezitzaileen eta g urasoen arteko komunikazioa eta ko ordinazioa.
Alderdi horri lag untzeko, gurasoek parte har tzeko jarduerak eta esperientziak proposatuko
ditugu.

Ukimugi proiektuaren oinarri den erreferentzia-esparrua, etaparen berezko beharrak eta edukiak abiapuntutzat hartuta, helburu hauek dira Ukimugi proiektuaren oinarriak:

•

•

•

•

Hizkuntza-abileziak (entzutea, hitz egitea,
irakurtzea e ta i daztea) s ustatzea, ideiak
sortzeko, e ta sentimenduak et a emo zioak
adierazteko, lexiko egokia eta zuzena erabiliz.
Ulermen- eta adierazpen-testuinguruak erraztea, hainbat komunikazio-kode erabiliz: ahozkoa,
grafikoa, k einu b idezkoa, p lastikoa, mu sikala, teknologikoa eta matematikoa.
Beharrezko matemati karako abi leziak g aratzea,
errealitatea ulertu eta interpretatzeko, hipotesiak egiteko eta ondorioak ateratzeko aukera emango
dion pentsamendu logikoa eratzeko.
Munduari b uruzko e zagutza za baltzeko
egoera an itzak au rkeztea, pertsonekiko el karreragina, objek tuen manipulazioa , e ta
denboraren e ta es pazioaren es plorazioa
oinarri hartuta.
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•

Errespeturako abile zia e skuratzea et a sus tatzea, bizik idetza e sparru b atean gizarteharreman egokiak eratzeko.

•

Kultura-ondare u nibertsala osatzen duten
adierazpenen berri izatea, hainbat kulturaren
ekarpena aintzat hartuz.

•

Ikaskuntza-egoerak err aztea, no n informazioaren b ehaketa, m anipulazioa et a antolaketa eraginkortasunez aktibatzen diren.

•

Harreman po sitiboak et a arduratsuak ez artzea, autokontzeptua zuzen eraikiz eta autoestimua behar bezala garatuz.

•

Familiarekiko harr emana bu ltzatzea,
partaidetza- , lank idetza- e ta infor mazioestrategiak garatuz.
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Irakurtzen eta idazten
ikasten hastea
Irakurtzen eta idazten ikastea beti izan da he zkuntza-curriculumen zati, baina duela oso gutxi,
pedagogia-planen eta munduko hezkuntza-lege askotan iritzi bereko kezka bat eta erronka bat
adierazi da: gainerako ezagutzak irakurketaren eta idazketaren ikaskuntzan oinarritzen direnez,
garrantzitsua da ne ska-mutilek t xiki-txikitandik irakurtzen eta idazten ikasten hasteko moduak
bilatzea, e ta uler tzeko e ta k omunikatzeko abi leziak e skuratzen ha zteko m otibatzea. H ala,
laguntzen ariko gara, modu erabakigarrian, beren ondoko eskola-errendimenduari et a heldua
denean izango dituen aukerei.
Egoera hori Euskal Autonomia Erkidegoan adierazteko moduan arreta jarriz, kezka hori Haur
Hezkuntzako bigarren zikloko gutxieneko irakaskuntzak zehazten dituen 1630/2006 Errege Dekretuan jasotzen da. Dokumentu horretan bereziki nabarmentzen da oso garrantzitsua dela irakurtzen eta idazten goiz ikasten hastea, haurrek hizkuntza-abilezia horien erabilerez ohar daitezen eta erabilera horiek azter ditzaten, erabilera horiei buruzko interesa piztuz eta sendotuz, eta
erabilera horiek modu funtzionalean eta esanguratsuan erabiliz.
Irakurketaren eta idazketaren ikaskuntza esanguratsua izan dadin, hau da, beste ezagutza batzuk
eskuratzeko aukera emango duten tresna bihur daitezen, buru-belarri landu behar dira. Hala ere,
ez da aha ztu behar irakurketa eta idazketa beste abilezia batzuen bidez sustatzen direla, hala
nola irakurritakoa ulertzea, ahozko hizkuntza hobetzea, hizkuntzaren funtzionamendua asimilatzea, eta denetan garrantzitsuena dena, eguneroko bizitzan eskuratzen ari diren abileziak modu
esanguratsuan erabiltzea.

Irakurketa eta idazketa,
Ukimugi proiektuan
Ukimugi pr oiektuan i rakurketaren e ta ida zketaren
inguruan aurkeztutako proposamena hainbat ikuspuntutatik planteat zen da, irakaskuntza esanguratsua eta
orokorra errazteko helburuarekin.

Ahozko hizkuntza
Egunetik egunera, ohikoagoak dira ira kurtzen eta idazten
ikasteko aho zko hizk untza ho betu b ehar d ela b ereziki
nabarmentzen du ten ikerketak e ta arg italpenak. Lotura
zuzena e ta e stua da : aho zko hizk untzaren urrit asuna,
ebakera t xarrean oi narritutakoa, le xiko eskas a, egitu ra
gramatikal mugatuak et a ab ar; azkenean, horren ondo rioz, irakurtzen eta idazten ikasteko prozesuari ekiten diogunean, zailtasunak izaten dira.
Hori dela et a, garr antzitsua da aho zko h izkuntzaren
praktika pr estakuntza-lanarekin lot zea, i rakurtzen
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eta ida zten i rakastean arr akasta lor tzeko nolab aiteko
bermeaz hasteko.
Ukimugi proiektuan, ahozko hizkuntzarekin egindako
lana hainb at er emu k ontuan har tuta plan teatzen da,
eta hainbat materialen babesa du, hala nola ahozko hizkuntza lantzeko fitxak unitate didaktikoetan eta ahozko adierazpena garatzeko jardueren atala proposamen di daktikoetan. J arduera h oriek er raztasunez
hitz egiten ikasteko, pentsamenduak eta sentimenduak
eraginkortasunez adierazteko eta iritzia arrazoituz emateko iradokizunak egiten dituzte, besteak beste.
Lexikoa Irakurketa-programan et a Motibaziorako
horma-irudiari probet xua a teratzeko jardu eretan
lan daiteke, ikasleek gero et a lexiko z abalagoa erabiltzen has daitezen. Aldi berean, lexiko horri esker, gero
eta perpaus konplexuagoak zuzen sortzen ikasi beharko
dute.
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Ulermena
Irakurtzen e do ent zuten dug una uler tzea de skodetzearen gakoak jakitea bezain garrantzitsua da, edo are
garrantzitsuagoa. Iz an er e, u lertu gab e, e zinezkoa da
komunikatzea eta ikastea.
Hori dela eta, Ukimugi proiektuan ulermen-prozesua
eratzen da, e ta uler men-prozesu hori hainb at m odutara gauz atzen da, b esteak b este unit ate b akoitzean
ipuin mot ibatzaile b at jarriz, haurr entzat for matu
egokia izango duena. Horri esker, hauek lor daitezke,
besteak be ste: i kasleek i rakurketa-ohiturak g aratzea,
irakaslearen narrazioari jarraitzea irudiak interpretatuz,
irakurketa-hipotesiak egitea , fami liari i puina k ontatzea... Testu b akoitza lant zeko, i rakasleak b eharrezko
orientabide g uztiak iz ango ditu dago kion proposamen
didaktikoan, ik asleekin t estuaren ul ermena e ta a zterketa zehatza lantzeko.
Horrez g ainera, l ehen a ipatutako Irakurketa-programa ere Ukimugi proiektuaren zati bat da. Lexikoaren
txartelek e ta pik togramek os atzen du te Irakurketa-programa. Material horri esker, haurrak hizkuntza nola egituratzen den ulertzen hasiko dira, pixkanaka-pixkanaka, eta
halaber, i rudiak d eskodetzeko pr ozesua f inkatuko du te.
Deskodetze-prozesu hori os o lagungarria izango da ikasleak irakurtzen eta idazten ikasten hasten direnean, irakasleak zer metodologia erabiltzen duen alde batera utzita.
Kontzientzia fonologikoa
Kontzientzia fonologikoa esaten zaio hizkuntzari buruz
hausnartzeko ahalm enari. A halmen horr en bide z,
hizkuntzaren os agai formalak id entifika dit zakegu,
eta os agaiak a ldatuz et a man ipulatuz e ragiketak egi n
daitezke. H au da, k ontzientzia fo nologikoa haurr ek
hitzen alderdi formalak eta hitzak osatzen dituzten elementuak aintzat hartzeko abilezia garatzea da, hitzen
alderdi semantikoa edo esanahia edozein izanda ere.
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Trebetasun horr ek i rakurtzen e ta ida zten ikas tea
errazten du , b aina, aldi b erean, i rakurtzeko e ta ida zteko gaitasuna aurreratu ahala, ikaskun tza hori ho betu
egiten da. Gait asun horren garrantziaren jakitun, Ukimugi pr oiektuan kontzientzia fonologikoari buruzko
atal b at s artu da. A tal horretan, iradokizunak ema ten
zaizkio i rakasleari, pi xkanaka-pixkanaka, hau rrekin
trebetasun hori azter eta gara dezan.

Irakurketa eta idazketa egoera esanguratsuetan
Ikasgelan ahalegin bat egin behar da ikasleei hizkuntza
erabilgarria dela tr ansmititzeko, irakurketak et a idazketak gure eguneroko bizitzan garrantzi handia dutela
jakinaraziz. Garrantzi hori m otibazio handia izango da
ikasleentzat, beren irakurtzeko eta idazteko abileziak
gara ditzaten.
Hori dela eta, Ukimugi proiektuan bereziki nabarmentzen da testua duten objek tuekin egindako lana, bi
zentzutan: batetik, ikasgelatik kanpo haurraren bizitzan
aurki daitezkeen objektuekin egindako lan arautua, eta
bestetik, ikasgelaren barruan aurki daitezkeen objektuekin lan eg iteko aukera anit zak aprobetxatzeko jarduerak. Adibidez: materialen edukiontzien etiketak, izenak
esekitokietan, kategoria-kartelak, ohar- eta arau-taulak,
mezuen o harrak, jak inarazpen zehatzak, t xokoen izenak, etab.
Irakurketaren e ta ida zketaren i rakaskuntza go zatzera
bideratu b ehar da. Iz an er e, hala, i rakurle e ta k omunikatzaile ona izateko beharrezko estrategiak garatzeko
motibazioa du ten ikasleak pr estatuko ditug u; hau da,
edozein ikerketa, zeregin, bidaia, lan e do bizi-proiektu
hasteko gai diren pertsonak.
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IKTetara gerturatzea
XXI. mendea komunikatzeko modu berrien eskutik hasi da. K omunikatzeko modu berri horiek g ure
harremanetan jartzeko moduak eta bizitza-ohiturak aldatzen ari d ira. Ikus-entzunezko hizkuntzaren
eta teknologia berrien garapenak bat egin dute eta gure komunikabide nagusi bihurtu dira.

Hori dela eta, komunikabide tradizionalak, hala nola telefonoa, posta, prentsa, irratia edo telebista, ego kitze-prozesu b ete-betean murg ilduta dau de: eg unkari dig italek in dar han diagoa
hartzen dute egunetik egunera, eta irratiko eta telebistako programazioa gure gustuen eta interesen arabera hauta daiteke.
Ikus-entzunezko hizkuntzak tresna berriak ditu, irudiek eta testuek gaur eg ungo gizartean zer
zeregin duten berriro pentsarazten digutenak.
Eskolak badu ikus-entzunezko hizkuntzak eta teknologia berriek sortutako iraultza horren berri.
Une honetan bertan, irakasleek berrituz irakasteko aukera ematen dieten tresnak dituzte eskuetan.
Hau da, tresna horiek aukera ematen diete ikus-entzunezko hizkuntzak eta teknologia berriek zer
hezkuntza-aukera eskaintzen dituzten aurkitzeko, egungo tresnen eta aurrerapenen bidez beste
hizkuntza batzuk lan ditzaten, hala nola ahozkoa, plastikoa, musikala edo gorputz-hizkuntza.
Hala ere, edozein proposamen egiteko, beharrezkoa da EAEko Haur Hezkuntzaren curriculuma
arautzen duten legeak oinarri har tzea. Beraz, hizkuntzari buruzko eremu honetan, ikusi dugu
indarrean dagoen araudiak barne har tzen dituela ikus-entzunezko hizkuntzaren eta informazioaren teknologiaren berariazko helburuak:

•

Tresna tek nologikoak er abiltzen has tea; b esteak b este, ord enagailua, unit ate p eriferioak,
soinu- eta irudi-erreproduzitzaileak edo kame rak, irakaskuntza eta komunikazioa errazteko
tresna baitira.

•

Ikus-entzunezko ekoizpenak ikustea, hala nola f ilmak, bideoak edo irudien aurkezpenak. Horien
edukiei eta estetikari buruzko balioespen pertsonala egitea.

•
•

Errealitatea eta ikus-entzunezko adierazpena bereizten ikastea pixkanaka.

•

Ikus-entzunezko ekoizpenak eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea
bi hizkuntza ofizialak finkatzeko eta atzerriko hizkuntzara hurbiltzeko.
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak behar bezala eta modu esanguratsuan erabiltzeko beharraz jabetzen joatea.

Ikus-entzunezko hizkuntza eta komunikazioaren
teknologiak, Ukimugi proiektuan
Badakigu ezer ez dela mugitzen azkarrago ikus-entzunezko hizkuntza eta teknologia baino. Hori
dela et a, Ukimugi pr oiektuan pr oposamen i reki, z abal, err eal e ta os o b at plan teatzen da,
hainbat ikuspunturen eta materialen bidez.
IKT-tailerrak
Atal ho netan pr ogramatutako jardu erak mai la b akoitzeko unit ateetako s ei pr oposamen
didaktikoetan garatzen dira.
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Tailer h orietan g uztietan bi informazio eta jarduera mota daude : b atzuk irakaslearen
prestakuntzarako dira, eta besteak, ikasleek egiteko diseinatu dira.
Ikasleentzat proposatutako jardueren artean, batzuk haurrak ordenagailua erabiliz banaka egiteko
pentsatuta daude, eta beste batzuk, berriz, mundua komunikatzeko eta adierazteko helburua
dute, ikus-entzunezko hizkuntzaren eta teknologia berrien laguntzaz.
Tailer horietan programatutako jarduera guztien bukaeran Gehiago jakiteko izeneko atal bat dago.
Atal horren bidez iradokizun berriak egin nahi dira, edo ezagutzak zabaldu.
Tailer horiek eg iteko, gutxieneko ezagutza batzuk baino ez dira behar, gero eta errazagoa baita
IKTak erabiltzea.
Tailer h orien edukiak zailtasunaren arabera banatu dira sekuentzietan. Ondoren, ikusiko dugu
tresnen programazioa eta ikasturte bakoitzean zer aplikazio izango duen:

Unitatea

3 urte

4 urte

5 urte

1

Sagua

Mugitzea eta seinalatzea

Klik, klik bikoitza eta
arrastatuz klik egitea

Eskuineko botoia, gurpila,
teklatua

2

Irudi finkoa

Kamera digitala.
Irudien editoreak

Inprimagailua

Eskanerra

Marrazketa-programa

Eskaneatze-programa

3

Bloga

Bloga sortzea

Kategoriak eta
irudiak

Web 2.0.ren
aukerak

4

Idazmahaia

Abiapuntua

Ezinbesteko ikonoak

Testuinguru-menua

5

Memoria-giltza

Fitxategiak partekatzea

Aurkezpenak

Testu-prozesadorea

6

Mugitzen ari den
irudia

Bideoen erabilera
didaktikoa Interneten

Irudi finkotik mugitzen ari
den irudira

Bideo digitalak sortzea

IKT-jarduerak
Ikaslearen k oadernoetako f itxekin eg indako lanar en gar apen didak tikoan, I KT-jarduerak
proposatzen di ra. I KT-jarduera horiek unit ateetan gar atzen di ren b erariazko e duki b atzuekin
lotuta daude.

UKIMUGI.com
Bistakoa d en b ezala, Ukimugi pr oiektua os atzen du ten b aliabide ugarien ar tean ma terial
interaktibo b at dago. M aterial in teraktibo horr en bide z, i kasleek jar duera an itzak egi n d itzakete modu autonomoan; eta horri e sker, batetik, materialetan landutako eduki batzuk sendo
daitezke, eta bestetik, informatika-tresna erraz erabili ahal izango da ikasteko baliabide gisa.
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Hirugarren hizkuntzaren irakaskuntza
Indarrean dagoen EAEko Haur Hezkuntzako curriculumak, hezkuntza-jardueraren hasieratik, EAEko bi hizk untza ofizialetako elebitasuna bermatzeko baldintza egokiak sustatzea eta bultzatzea
du helburu. Elebitasuna oinarri har tuta, beraz, ikasle eleanit zak sortzeko xedea azpimarratzen
du, atzerriko hizkuntzak ikasi eta erabili ditzaten, Haur Hezkuntzako bigarren ziklotik aurrera.
Hori dela eta, Ukimugi proiektuak proposatzen du Haur Hezkuntzan ingelesa irakasten hastea.
Proposamen horren oinarria da hizk untza bat ikastea jolas-ikuspuntu batetik. Hau da, ikasleak
ingelesa aurkikuntzarako, ondo pasatzeko eta etapa bakoitzari lotutako abileziak garatzeko modu
gisa hauteman behar du, ipuinen, jolasen, eskulanen, abestien eta leloen bidez.
Beraz, Ukimugik bere proposamenaren oinarriak premisa hauetan finkatzen ditu:

•

Ulermenari garrantzi handiagoa ematea itzulpenari baino lehen; parte-hartzeari, errepikapenari baino; eta komunikazioari, ahozko ekoizpenari baino.

•
•

Ama-hizkuntza ahalik eta gutxien erabiltzea ikasgelan.
Beharrezkoa balitz, ideiak itzultzea, ez hitza. Oinarrizkoa da haurrei euskaraz hitz egin behar
badiegu, zuzen egitea. Oso ohiko akats bat: My name is Ainara ez da izango Nire izena Ainara
da, baizik eta Ainara deitzen naiz.

•

Haurrak ingelesez hitz egitera ez derrigortzea. Garrantzitsua da ahozko ekoizpenaren prozesua lasaitasunez eta atseginez heltzea.

•

Haurren ingelesezko ahozko ekarpenak ez zuzentzea. Akatsak egiten badituzte, hartu gogoan
akatsa, beste uneren batean zuzentzeko.

•

Gurasoei ikasturtearen hasieratik azaltzea Haur Hezkuntzan ulermen orokorra lortu nahi dela,
ez ekoizpena derrigorrez.

•

Haurrei lag untzea hizk untza ingele sa er abiltzeko e sperientzian m odu ak tiboan p arte
har tzen.

Ipuinak eta abestiak bide gisa
Ipuinak eta abestiak baliabide egokiak dira, premisa horiek pr aktikan jar tzeko. Behin e ta berriz
kontatu eta abesten badugu, eta testu horiek an tzezten baditugu, aukera ugari ema ten ditugu
lankidetzan ikasteko eta ingelesez ahoz elkarri eragiteko.
Errepikapenari esker, haurrek istorioan aktiboki parte har dezakete, eta era berean, beren ingelesezko lexiko aktiboa eta pasiboa zabal dezakegu, oso erraz uler daitek een testuinguru baten
laguntzaz.
Beste hizkuntza bateko abestiak eta ipuinak entzutea, ulertzea, eta pixkanaka-pixkanaka, beste
hizkuntza horretan hitz egiten lortzea prozesu ia magikoa da. Hori dela eta, proiektu honetan,
haurrei ingelesa irakasten hasteko materialak Magic Book du izena. Haur-adin bakoitzak bere
Magic Book delakoa du, bere soinuen eta abestien CDarekin datorrena.
Magic Book erabiliz lan egitea
Magic Bo oken hi ru gai ri b uruzko s ei ip uin i rudiztatu dau de: ikas tetxea, s entimenduak e ta
gorputza. Ikasgelan eta etxean, haurrak ipuina entzun dezake kontatuta edo abestuta, irudietan
sekuentziatuta, eta horri esker, istorioari erraz jarrai dakioke.
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Hau da edukien segida:

IPUINA

3 URTE

4 URTE

5 URTE

1

Kiko’s schoolbag

Sam, where are you?

This is my school

Ikastetxea

Ikastetxea

Ikastetxea

2

I walk to school

Where?

The toy box

Ikastetxea

Ikastetxea

Ikastetxea

3

Me too!

Bunny Rabbit goes for a walk

I love rainbows

Sentimenduak

Sentimenduak

Sentimenduak

4

The confused baby

Rolling together is fun!

Show me a face

Sentimenduak

Sentimenduak

Sentimenduak

5

This is my face

How many fingers?

No Tom, not there!

Gorputza

Gorputza

Gorputza

6

My toothbrush

Look in the mirror

Catty’s birthday

Gorputza

Gorputza

Gorputza

Hiruhileko bakoitzean bi i puinekin lan egitea pr oposatzen
da. Ipuinek narrazio irudiztatu labur bat dute, eta haurrak
erraz jarrai dezakeen eszena-segida bat.
Horrez gainera, ipuin bakoitzean jarduerak iradokitzen dira.
Jarduerei esker, haurrak errazago hasiko dira ingelesez hitz
egiten, ipuinetan oinarritutako testuinguru esanguratsuan
oinarritzen den ikaskuntza-prozesu zikliko batean.
Ikasleak ip uinak jarr aitzera e ta jolas en bid ez an tzeztera
motibatzeko, trokelak eta eskulanak proposatzen dira, eta
batez er e, ja torrizko ab estiak, ingele seko k lasea er emu
magiko bihurtzen dutenak.
Magic Bo oken s oinuen CDan ip uin e ta ab esti g uztien
grabazioak daude, ikasgelan nahiz etxean lantzeko.
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Hezkuntza emozionala eta balioetan
oinarritutako hezkuntza
Balioetan oinarritutako hezkuntza funtsezko gaia izan da beti gurasoen eta hezitzaileen hausnarketan. Hala ere, esanahi berezia hartzen du gizakia eta bizi dugun gizarte-errealitatea gaur egun
ulertzeko moduan.
Prestakuntza oso batek, hazten ari d en gizakiaren nortasuna eratzeko aukera ematen duenak,
ezin du utzi edo baztertu balioetan oinarritutako hezkuntza serio eta planifikatu bat.
Egungo ikerketek agerian uzten dute harremanen kalitatea gakoa dela ikaskuntzak sustatzeko.
Hori dela eta, oso garrantzitsua da ikastetxean eta ikasgelan afektibitate- eta harreman-giroa
zaintzea, haurren ikaskuntza egokia eta garapen osoa lor tzeko. Haurrak hezteko, komenigarria
da etapako irakasleek eta profesionalek curriculum-edukiak ondo jakitea eta edukiak irakasteko
ahalmena izatea. Horrez gainera, ikasgelako taldearen afektibitate- eta harreman-bizitza kudeatzeko abileziak eta estrategiak izan behar dituzte.
Balioetan oinarritutako hezkuntzaren eta hezkuntza emozionalaren erronka nagusietako bat da
esakuneak, aldarrikapenak, aholkuak, irakaspenak, esandakoak… praktikara eramatea. Eta horretarako, beharrezkoak dira adibide onak izatea ekintzan, imit atuko diren portaera-ereduetan eta
haurraren nortasuna garatzen eta sendotzen lagunduko duten jardueren eta esperientzien proposamenean.
Familian nahiz e skolan gar atzen di ren haur -jardueren bid ez, haurr ek au toestimu ego ki b at,
komunikazioaren e ta lank idetzaren b oterea, e ta b este b alio b atzuk e skuratu e ta f inkatzen
dituzte.
Haur Hezkuntzan, haurrek jolasetan elkarri eragiten diete eta sozializatu egiten dira, oinarrizko
erregelei eta arauei jarraiki. Jolas horien bid ez, bulkadak eta emozioak bideratzea lortzen dute,
eta aldi berean, beren autoestimua eta adimen emozionala sendotzen dituzte. Beraz, jolas horietako jardueren bidez, haurrek izaten, egiten, ikasten eta bizikidetzen ikasten du.

Hezkuntza emozionala eta balioetan
oinarritutako hezkuntza, Ukimugi proiektuan
Balioetan oinarritu tako he zkuntza e ta gar apen em ozionala Ukimugi pr oiektuaren oinarri
nagusietako bat dira.
Apustu hori funtsezkoa da pertsonaren garapenerako, eta inplizituki nahiz esplizituki gauzatzen
da, proiektua osatzen duten material eta proposamen ugariren planteamendu metodologikoa
eginez, bai eta material eta proposamen horiek eratuz eta garatuz ere.
Balioetan oinarritutako hezkuntza eta garapen emozionala bi ald erdi kontuan har tuta uler tuko
ditugu. B atetik, b alioen e ta em ozioen plang intza e ta s ekuentziazioa H aur H ezkuntza os oan
lantzen dira eta material guztiari nolabaiteko kutsua ematen diote. Bestetik, hausnarketari bide
ematea eta berariazko lana eg itea komeni zaigu, hala, au toanalisiaz jabetzeko eta autoanalisia
egiteko aukera bermatuz.
Ukimugi proiektuak irakasleari hezkuntza emozionala eta balioetan oinarritutako hezkuntza
lantzeko proposamen bat aurkezten dio, non irakasleak zenbait metodologia praktiko aukeratu eta
egin ditzakeen bere kezkei eta interesei egokituz. Proiektuaren proposamena uste oso honetan
oinarritzen da: modu horretan, ikasgelan egoera anitzak sor daitezke, ikasleengan hainbat eran-
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tzun eragingo dituztenak. Erantzun horiek aukera ezin hobeak emango dizkiote irakasleari, emozioen eta balioen munduarekin lotutako edozein gairi heltzeko.
Hausnarketa errazteko, Ukimugi proiektuak material multzo bat eskaintzen du. Material horren
bidez, balioekin eta emozioekin lotutako berariazko lan ar autuago bat egin daiteke. Hauek dira
material batzuk, besteak beste:

> Ipuinak. Unit ate didak tiko b akoitzeko ip uinetan k ontatzen di ren is torioak s ortzeko, b alio
bat eta emozio bat hartu dira oinarri. Hala, Haur Hezkuntzako mailetan, hainbat baliori buruz
hausnar dezakegu, hala nola err espetuari, adiskidetasunari, eskuzabaltasunari, laguntzari eta
erantzukizunari buruz. Halaber, hainbat emoziori buruz ere gogoeta egin dezakegu, hala nola
maitasunari, haserreari, pozari, beldurrari eta tristurari buruz.

> Unitate didak tikoak. Material ho netan helt zen di ren gaiek b eti iz ango du te harr emana
mundu afektibo-sozialarekin, eta horrez gainera, ingurumen- eta ekologia-balioen alde egingo
dute.

> Eraikitze koadernoak. Material horien helburua da haurrak afektibitate- eta gizarte-abileziez
baliatzea, b ai e ta abi lezia k ognitiboez e ta hizk untza-abileziez er e. Iz an er e, haurr ek b eren
errealitateari buruzko hausnarketa oinarri har tuta, kontzeptuzko euskarria, e ta garapen pertsonalerako beharrezko trebetasunak eta jarrerak sortzen joango dira.

> Tratu onen laminak. Fitxa horietako irudien bidez, haurrei lagunduko diegu ikaskideekin eta
lagunekin bizikidetza ona izateko jokabide egokienak identifikatzeko eta ulertzeko ahalmena garatzen. Horrez gainera, emozionalki komunikatzeko, gainerakoen hitzik gabeko komunikazioaz
konturatu behar dute (imintzioak, gorputz-hizkuntza, aurpegi-adierazpenak, ahots-tonuak…),
eta hori d ela eta, gure materiala oso garrantzitsua da, em ozioak eta balioak interpretatzeko
ahalmena irudiaren bidez bizkortzen baitu.

> Lankidetza jarduerak eta jolasak. Lankidetzako ikaskuntzaren baitan kokatutako jarduerak
garatzeko proiektuak duen apustua bermatuta dago, besteekin elkartzea eta emozioak adieraztea errazten duten proposamenak aurkeztu eta sustatzen baititu, garapen pertsonala nahiz
per tsonen artekoa erraztuz.
Proposamen horietan, garrantzitsuena erronka bat gainditzea da, ez beste bat gainditzea,
bai eta denen parte-hartzea sustatzea ere, inor baztertu gabe, ezaugarri, baldintza, aurretiko
esperientzia edo abilezia pertsonalak alde batera utzita. Halaber, sor daitezkeen proposamena
eta giro atsegina taldeko helburuak lortzera bideratuta daude, ez banako helburuak lortzera, eta
banako ekarpenak elkartzeari eta gehitzeari jartzen zaio arreta.
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Familiaren inplikazioa
Haur H ezkuntzak ald erdi anit zak inpl ikatzen ditu enez, b eharrezkoa da haurr ekin bizi di ren e ta haurr en
hezkuntzaz ardur atzen di ren heldu ekin t alde-lanean
aritzea. Bistakoa da i kastetxeak gurasoak, haurrak eta
Haur Hezkuntzan aritzen diren profesionalak elkartzeko
guneak izan behar dutela.

Familiaren e ta ik astetxearen ar teko lo turak p roiekzio
bikoitza behar du:

•

Ikastetxea : f amiliarantz p roiektatzen da, z er
aukera, behar eta benetako bizi-baldintza duen identifikatzeko, e ta g urasoak b ideratzeko, h ezkuntzalanak etxean jarraipena izan dezan.

Zalantzarik gabe, familiaren eta ikas tetxearen helburu
komuna d a h aurraren hezik eta integr ala e ta
harmonikoa lortzea, haur bakoitzaren gaitasunak
sendotuz eta garatuz. Hala ere, bi jarduteko moduek
norabide b erean i zan b ehar dute er agina, eg onkortasuna et a or eka, gar apen egok ia lor tzeko b eharbeharrezko faktoreak, bermatzeko.

•

Familia: ikastetxeari eskaini behar dizkio informazioa, laguntza eta jarduerak egiteko proposamenak,
bai eta haurrentzat hezkuntza- eta ikaskuntza-ahal
gisa dituen aukerak ere.

Familiaren eta hezkuntza-erakundearen artean harreman
positiboa, koherentea, aktiboa eta gogoetatsua eraginkorragoa iz an da din, prozedurek hauet an oinarritu b ehar
dute: bi er emu horien ar teko k oordinazioan, lank idetzan eta partaidetzan. Horri esker, komunikazio-eredu
bat s ortuko da, pr ogramatutako e sku-hartzeak eg iteko e strategiak gar atzea err aztuko du ena, gizarte- et a
komunitate-testuinguruaren e ta ik astetxearen h ezkuntza-proiektuaren arabera.
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Familia b atzuek e z du te e sperientzia han dirik er emu
horretan, et a hori d ela et a, b atzuetan, larritu eg iten
dira, b eren ardur a kal itatez b etetzeak k ezkatu eg iten
baititu. Hori dela eta, profesionalki gaitutako pertsonek
bideratu behar dituztela sentitzen dute, hala nola irakasleek.
Familia ask ok hau e spero du te pr ofesionalengandik:
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buruzko informazioa ematea.
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Familia, Ukimugi proiektuan
Ukimugi proiektuan hainbat helburutan oinarritzen da, eta helburu horietako bat da familiarekiko harremanaren alde egitea partaidetza-, lankidetza- eta informazio-estrategiak garatuz.
Hezkuntza-prozesua ikas tetxeak e ta fami liak el karrekin eg in b eharreko lana d ela o nartzea
indartzen ari da, baita indarrean dagoen Hezkuntza Legearen ustez ere.
Prozesu hori ondo egiteko, beharrezkoa da komunikatzeko eta koordinatzeko moduak ezartzea
familiaren eta hezitzaileen artean.
Xede hori betetzeko, Ukimugi proiektuan material eta iradokizun multzo bat eskaintzen da:

> Hezteko gakoak. Familiei informazioa eskaintzeko aldizkaria. Material horrek aldizkari
formatua du, irakurketa atseginagoa egiteko. Era b erean, familiei informazioa emateko helburua du, familiek sarritan adituei galdetzen dizkieten alderdi edo gai interesgarriei buruz. Hala,
familiek hobeto uler ditzakete beren seme-alabek pasa beharreko bilakaera-prozesuak eta -aldiak, bai eta aldi bakoitzaren berezko portaera jakinak ere.

> Oporretako koadernoak. Norbere lana haurtzaroan garatu beharreko ohitura bat da, eta eragin handia izango du eskolatze-aldi osoan. Ohitura hori eskola-aldian sistematizatuz joaten da
jolas gisa, baina oporretan eten egiten da. Material honen bidez, familiak haurrari denbora-tarte bat eskaini diezaioke, berariazko lan bat egiteko, eta baliagarria izango da ohitura sendotzen
jarraitzeko. Hori dela eta, material mota hau ema teak zenbait gai b atera lantzea errazten du.
Adibidez: lan b at egiten ari gar enean alderdi jakinak zain ditzakegu, hala nola gorp utz-jarrera
egokia izatea edo lan egitean txukuna eta garbia izatea garrantzitsua dela azpimarratzea; eta
aldi berean, ardura susta dezakegu.

> Eraikitze koadernoak. Familia hezkuntza-prozesuan inplikatzeak eskatzen du haurrak egiten
dituzten ikask untza jak inei b uruzko infor mazioa ema tea familiei, e ta lan dit zaketen zenbait
gaietan sartzea. Planteamendu hori oinarri hartuta, proiektuak, eraikuntza koadernoen bidez,
familia-esparrurako berariazko jarduerak egiteko eskatzen du. H orrek berekin dakar haurrari
prestakuntza-lana egiten laguntzea, eta aldi b erean, baliagarria da g urasoak ikasgelan ger tatzen denaren berri izateko eta oso pozgarria da.

> Hiruhilekoko i nformazio-buletinak. Familiak haurr en e skola-bizitzaren z enbait ald erdiri
buruzko informazioa eskatzen du, eta helburu horrekin, Ukimugi proiektuak material bat
eskaintzen du, haurrek alderdi anitz askotan izandako lorpenen berri ematea helburu duena.
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Pentsatzeko gaitasunak
Pentsatzeko gaitasunak buru-ahalmenak dira, eta banakoari bere ezagutza eraikitzeko eta antolatzeko aukera ema ten die te, hainb at ego eretan ahal d en eraginkortasun han dienaz aplikatzeko.
Ahalmen horiek pr aktika kontzientearen edo inkontzientearen bidez garatzen dira, pentsatzeko
egintzarekin lotuta daude, eta pertsona guztiek dituzte.
Gaur egun, inork ez du zalantzan jartzen hezkuntzaren oinarrizko xedeetako bat haurrei pentsatzen
irakastea d ela, e ta p entsamendua gar atzeko, b eharrezkoa d ela hizkuntza es timulatzea et a
arrazoiketa-prozesuetan aurrerapenak egitea.
Haurren p entsamendua ho betzeak b erekin dakar haurr en hizk untza e ta disk urtsorako ahal mena hobetzea. Mintzamena da pentsamenduaren jatorria, eta arrazoiketak sortzen du pentsamendu antolatua. Irakasle askok adierazten dute hitz egiten ikastea, pentsatzen ikastea eta
arrazoitzen ikastea elkarri lotuta daudela. Beste pertsona batzuekin hitz egitean, pentsatzean,
epaitzean, ik ertzean, hizk etakideak k ontzentratu eg iten di ra, auk erak k ontuan har tzen dituz te,
besteari aditzen diote, eta definizioak eta esanahiak zaintzen dituzte.

Pentsatzeko gaitasuna, Ukimugi proiektuan
Gure lan-programa diseinatu zenean, helburu nagusi bat zuen: ikasgelan haurren pentsatzeko gaitasunak garatzen laguntzea. Aurkezten diren jarduerak ikastetxeetan ohiko praktikak dira, baina
zerbait berria ere eskaintzen dute: jarduera horiei eman dako ikuspuntua, eta batez ere jardu era
horrek e ragin diezaguken hausnark eta. Gur e us tez, i nolaz er e e z di ra galdu b ehar mi respena,
galdera e ta e zinegona ageri di ren aukerak. H alaber, os o garr antzitsua da haurr en gald erez e ta
jakin-minaz baliatzea, haurrei bilatzen, ikertzen eta arrazoitzen laguntzeko; eta laburbilduz, haurrei
hazten laguntzeko.
Proposatutako jarduerek irakaslearen lana errazten dute, jakin-mina, ikerketa, sormena sustatzen
duen orientatzaile gisa, eta batez ere ikasleei parte hartzen, aztertzen eta beren kabuz aurkitzen
laguntzen duen orientatzaile gisa.
Gure Ukimugi proiektua hiru alderdi nagusitan oinarritzen da:

•

Elkarrizketa sustatzea. Haurrei
beren e sperientziak e ta s entimenduak deskribatzen, kontatzen
eta azaltzen hastera animatzearen b idez. H orretarako, h ainbat
baliabide erabiliko dira, hala nola
imintzioak eta intonazioa.
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•

Zenbait m etodologia p raktikatzea. Jardu era b erritzaileak
eginez harritzearen bidez, ustekabea bilatzearen bidez eta ikasge la ikerketa-komunitate bihurtzen
laguntzearen bid ez. H orretarako,
praktikak finkatuko dira, hala nola
batzarrean parte hartzea, banaka
hitz e gitea, elkarri en tzutea, hari
tematiko bati jarraitzea eta beren
ezagutzei buruz ikertzea.

•

Abileziak garatzea. Pixkanakapixkanaka, esk ola- et a ad imenbizitzan behar dituzten abileziak
sartuz, j olas-jardueren b itartez:
behaketa, sailkapena, kontzeptuzehaztasuna, h ipotesiak f ormulatzea…
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Ukimugi pr oiektuan, pentsatzeko g aitasunak pr ograma ha inbat pr oposamenen bide z
jartzen da pr aktikan, baina bi materialetan sis tematizatzen da : unit ate didak tiko bakoitzari lo tutako Motibaziorako horma-irudiaren erabilera didaktikoan oinarrituta eta Pentsatu Ar te
programa.

> Motibaziorako horma-irudia. Fitxa handiak dira eta ohiko eszenak jasotzen dituzte. Halaber,
hausnarrarazten duten egoera anitzak aurkezten dituzte.

> Pentsatu Arte. Zenbait arte-diziplinatako lan-sorta bat jasotzen duten fitxak dira. Arte-diziplina
horiek lotuta daude unitate didaktikoetan lantzen diren Ingurunearen Ezagutzaren arloarekin lotutako edukiekin, eta Pentsatzeko gaitasunak programa eduki horietan oinarrituta garatzen da.
Lehen aipatutako materialen garapen didaktikoa egitean, bost multzo nagusitan bildutako adimenabileziak gauzatzen dira:

•

Ikerketarako a bileziak: ikasgelako haur g uztien ar tean behaketa, hipotesien formulazioa,
alternatiben bi laketa e ta aukeren aurr eikuspena sus tatzea du hel buru. H aurrek id eiak e ta
datuak emateaz gain, gainerakoei aditzen diete eta zenbait ikuspuntu eskuratzen dituzte, eta
horrenbestez, komunikazio-jarduera bat errazten da.

•

Kontzeptualizaziorako e ta an alisirako ab ileziak: infor mazioa an tolatzeko abi lezien
garapena da. A tal ho netan, b eharrezko k ontzeptuak for mulatzea lan duko da, d eskribapenak hobetuz eta ikusten diren gauzei izena jarriz. Ikasleak animatuko dira, aurkezten zaien
arte-laneko e do hor ma-irudiko elem entuen e do p ertsonaien ar tean an tzekotasunak e ta
desberdintasunak bila ditzaten. Halaber, ikasleak adoretu egingo dira, behatutako irudiarekin
lot daitezkeen egoeren, pertsonaien edo tokien adibideak bilatzeko.

•

Arrazoiketarako abileziak: haurrari ezagutza osagarriak aurkitzeko aukera ematen diete,
aurretik duen informazioa eta eskuratu duena (batetik, ikerketaren bidez, eta bestetik, oroimenaren bidez) lotuz. Mult zo honetan landuko da norberaren iritziak bilatzeko eta arrazoitzeko,
eta justifikatzeko gai iz atea; gai inpl izituak esplizitu bihur tzeko balio duten galderak eginez
ondorioztatzea; eta kausa eta efektuak lotzea.

•

Itzultzeko e ta f ormulatzeko a bileziak: zenbait adierazpen-forma errazteko balio dute,
batez er e for ma horien it zulpena err azteko. Adibid ez: ik usmenezko hizk untzatik aho zkora
pasatzea, marrazkitik mimikara, etab.

•

Sortzeko abileziak: pentsamendu sortzailea garatzeko proposamenei buruzko iradokizunak
egiten dira. Adibidez: lan bat kopiatzea, lanean dagoen elementu bat oinarri hartuta, edo fitxa
bera oinarri hartuta, zerbait sortzea.
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Pentsatu Arte
3 URTE

01

pentsatuARTE

Harmonia gorrian Henri Matisse

02

pentsatuARTE

Autobusa Frida Kahlo

03

pentsatuARTE

Zaldi urdin handiak Franz Marc
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Henri Matisse

3 Zaldi urdin handiak
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Bizikleta gurpila aulki baten gainean Marcel Duchamp
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Vincent van Gogh
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Givernyko lorategia Claude Monet

2 EFCB
Tarsila do Amaral

3 Givernyko lorategia
4 Itsaspea

04233_V_LamArte_4a_IBAIZABAL.indd 1

04233_V_LamArte_4a_IBAIZABAL.indd 2

2

12/2/10 12:08:00

©IBAIZABAL

1

12/2/10 12:07:58

©IBAIZABAL

©IBAIZABAL

Claude Monet
3

04233_H_LamArte_4a_IBAIZABAL.indd 3

12/2/10 12:06:10

Miquel Barceló
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Hiru musikariak Pablo Picasso
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Salvador Dalí
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Itsaspea Miquel Barceló
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Dragoia Antoni Gaudí

pentsatuARTE

2 Radiator eraikina, gauez, New York
Georgia O’Keefe
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Neska gazte bat, irakurtzen Auguste Renoir
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5 Neska gazte bat, irakurtzen
Auguste Renoir

04

Ilargiaren horma Joan Miró
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Louvre Museoko piramidea Ming Pei
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6 Louvre Museoko piramidea
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Adimen-bitak
Adimen-bit bat da garunak zentzumen-bideetako baten bidez gorde dezakeen edozein datu jakin:
musika-nota bat, hitz bat, ukimen-sentipen bat, dastamen- edo usaimen-informazioa eta abar.
Beraz, bitak entzumen-estimulu batekin datorren ikusizko material grafiko batean oinarritzen dira.
Material horrek hainbat informazio-maila eskaintzen du, irudi bat oinarri har tuta. Beraz, bit b at
erakusten dugunean, batez ere bi pertzeptzio-bide lantzen ari gara: ikusmena eta entzumena.
Bitek helburu hauek dituzte:

•
•
•
•

Adimena estimulatzea.
Lexikoa handitzea.
Arreta jartzeko ahalmena hobetzea.
Oroimena garatzea.

Adimen-bitak, Ukimugi proiektuan
Ukimugi Proiektuaren proposamen berriak irakasleei adimen-programak dituzten materialak
eskaini nahi dizk ie, eta horrenbestez, Haur Hezkuntzako ikasgeletan egiten den lana ab erasten
dutenak. Proiektuko material multzo honen helburua da, lehen aipatutakoez gain, ikasleak Euskal
Autonomia Erkidegoari buruz ikastea, eta Estatua osatzen duten gainerako autonomia-erkidegoen natura-, kultura- eta gizarte-aberastasunaren berri ematea.
Autonomia-erkidego bakoitza ordezkatzen duten sinboloei eta erakundeei buruzko informazioaz
gain, kategoriak haut atzean kontuan izan dira kultura-esparruarekin zerikusia duten alderdiak.
Kultura-esparruak gai anit zak hartzen ditu b arne, hala nola gas tronomia, festak eta monumentuak, eta hainbat diziplinatan nabarmendu diren artisten biografiak. Natura-esparruari buruzko
materialen multzoa ere garrantzitsua da. Mu ltzo horretan naturagune bab estuei et a erliebea
duten naturaguneei buruzko gaiei heltzen zaie.

BIT AUTONOMIKOAK
3 urte

4 urte

5 urte

Bandera autonomikoak

Autonomiako mapa

Armarria

Artistak

Bandera autonomikoak

Autonomiako mapa

Gastronomia

Natura guneak

Geografia elementuak

Festa autonomikoak

Monumentuak

Artistak
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Adimenaren bizkortzea
Duela hamarkada batzuetatik aurrera, adimena garatzea hezkuntzaren behin betiko lan eztabaidaezina da. Oso garrantzitsua denez, hezkuntzaren azken erreformak esplizituki aintzatesten du
oinarrizkotzat jotzen duen gaitasun baten bidez; ikasten ikasteko gaitasunari buruz ari gara, hain
zuzen.
Adimenak izaki bakar bat balitz bezala funtzionatzen du err onka bat, jarduera bat edo zeregin
bat konpondu behar duenean. Hala ere, adimenaren trebakuntza errazteko, zenbait abilezietan
segmentatuko ditugu, eta abilezia horiek hemen azalduko ditugu, labur-labur:

•

Arreta-pertzepzioa: berekin dakar objektu bati borondatez ulermena aplikatzea. Oinarrizko
abilezia bat da, ezinbestekoa baita edozein lani arrakastaz ekiteko.

•

Oroimena: baliagarria da p entsamenduak une jak in b atean lotu , ald eratu e do k onbina
ditzakeen datuak edo ezagutzak finkatzeko. Ezinbestekoa da haurr ak t xiki-txikiak direnetik
ikusizko eta entzunezko oroimena garatzea.

•

Espazio- eta denbora-orientazioa: objektuen posizioa definitzen duten koordenatuekiko
eta ekintzen denbora-bilakaeraren faseekiko kokatzeko aukera ematen du.

•

Arrazoiketa: ideiak antolatzeko, lotzeko eta osatzeko aukera ematen digun abilezia garatzea
da, ondorioak atera ahal izateko.

•

Sortzeko pent samendua: emaitza b erritzaileak e ta orig inalak dituz ten id eiak s ortzeko
ahalmena da.

•

Adimen emo zionala: sentimenduak k ontrolatzeko, jokabideak bider atzeko et a b este
per tsona batzuekin harremanetan jartzeko balio duten abileziak garatzea da.

Adimena aktibatzea, Ukimugi proiektuan
Ukimugi proiektuan Adimenaren bizkortzea izeneko berariazko programa bat sartu da, hau rrei trebetasunak emateko bokazioa baitugu, beren unean-uneko eta etorkizuneko prestakuntza
eraiki dezaten trebetasun horiek oinarri hartuta.
Hala, programa ho netan kokatutako proposamenek lehen urr atsa iz an nahi du te, g ure ikasle
txikiei hauek lor tzen laguntzeko: adimenaren trebeziak garatzea, ikasteko moduari buruz
hausnartuko duen pentsamendua eratzea, eta era berean, egungo curriculuma osatzen duten
oinarrizko gaitasunetako batzuk sustatzea.
Hasiko d en bid e hau os o prozesu luze b aten hasiera b aino ez da, e ta haurrei b eren ikas teko
gaitasuna hobetzen lagunduko die. Ikasteko gaitasuna, egungo munduaren antolaketa dela eta,
oso lagungarria izango haurraren bilakaeran eta etorkizuneko gizartea zuzenduko duten errealitate berrietara egokitzean.
Hauek dira programaren helburuak:

•

Ikasten ikasteko oinarrizko gaitasunaren eta beste gaitasun batzuen ( hala nola norberaren
autonomiarako et a ekim enerako gait asuna; z ientzia-, teknolo gia- et a osasun -kulturarako
gaitasuna; hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna; eta matematikarako gaitasuna) garapena
azpimarratuko duten jarduerak eskaintzea.
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•
•

Adimenaren garapenarekin lotutako oinarrizko abileziak garatzea.

•

Ikasleak estimulatzea, gogoetan oinarritutako pentsamendua sortzeko bulkadetan oinarritutakoaren
ordez; estrategietan oinarritutakoa, intuiziozkoaren ordez; eta autonomoa, mendekoaren ordez.

27

Pentsatzen irakastea. Horretarako, lanei aurre egiteko eta lanak egiteko estrategiak hobetuko
dira, pentsamenduaren eraginkortasuna eta erantzunen kalitatea areagotuko da.

Programaren ezaugarriak, Ukimugi proiektuan
Proiektu honetan Adimenaren bizkortzea nola lantzen den azaldu baino lehen, garrantzitsua da
hau azpimarratzea: edozein programa abian jar tzeak ez du zi urtatzen b ere kabuz gait asunak
erabat garatuko dituenik. Proiektu horrek bide bat erakutsi eta markatzen du, hezitzaileek beren
sormenaren eta egokitzeko ahalmenaren bidez ustiatu eta beste jarduera batzuetan erabil dezaketena, ikastetxearen barruan edo kanpoan, gaitasuna garatzen jarraitzeko moduan.
Beraz, Ukimugik Adimenaren bizkortzea programa garatzeko, ikaslearen unitate didaktiko bakoitzean ageri diren lamina mult zo bat hartzen du oinarri. Lamina horiek gainerakoetatik bereizten
dira, ikono bat baitute goiburuan, non maila bakoitzeko pertsonaia protagonista ageri den jarrera
pentsakorrean.
Hauek dira lan-fitxei buruzko gogoeta batzuk:

> Ikasgelako testuinguru orokorrean, ikasleek, tutoreek lagunduta, erabiltzeko diseinatu ziren.
> Komenigarria da unitateen baitan ezarritako erritmoari jarraiki aplikatzea, aurretiko eta ondoko
edukien garapena kontuan hartzen baitute.

> Laminek harreman zuzena dute kokatuta dauden unitate didaktiko bakoitzeko edukiekin, lana
erraztu ahal izateko.

> Lamina horien e zaugarri nagusia da os o anitzak direla eta errepikapenak saihesten dituztela,
ikasleen jakin-mina, interesa eta motibazioa areagotzeko.
Programa osatzen duten fitxa bakoitzaren erabilera didaktikoa dagokion proposamen didaktikoetan dago. Irakasleak bi b errikuntza aurkituko ditu, programa honetakoak ez diren beste lamina batzuen erabilera didaktikoarekin alderatuta: Adimen-abilezia eta Estrategiak atalei buruz ari
gara, hain zuzen.

•
•

Adimen-abilezia: atal hau garatu nahi diren adimen-trebezia horiei buruz jarduten da.
Estrategiak: «Nola egin dezakezu?» galderaren erantzun praktikoa da. Irakaspen hori oinarrizko zatia da he zitzailearen bitartekotzan. Irakasleak azaldu behar du nola joka daitekeen,
erantzuna azkar eta ziurtasunez lor tu ahal iz ateko, ahalik eta esfortzu eta denbora gutxien
alferrik galduz.
Ikasleentzat, estrategiak trikimailuak edo aztarnak bezalakoak dira.
Eskola-aldiaren hasieratik, hezitzaileek ikasleak o hi ditzakegu, estrategien bidez, gauza adimendunak egiten. Hala, erakutsiko dugu arrakasta lortzeko adimenduna izatea baino gehiago
behar dela.

Justific_met_2010_TT_IBAIZABAL.indd 27

28/4/10 09:56:18

28 JUSTIFIKAZIO METODOLOGIKOA

Batzarra Haur Hezkuntzan
Haur H ezkuntzaren he zkuntza-praktikarik o hikoena da b atzarra, e ta e z dago m etodologiaproposamen jakin bati lotuta derrigorrez.
Batzarra ikasgelako kide guztien artean, irakaslearen eta haurren artean, kalitate handiko topaketa egiteko eguneko unea da. Denbora-tarte horretan, pertsona bakoitza den bezalakoa azaldu
behar da, b ere beldurrak, zalantzak eta kezkak adierazi ahal iz ateko moduan; laburbilduz, zer
pentsatzen du en hit zez a dierazi b ehar du. B atzarra eg iten d enean, he zkuntza-balio han dia
duten gertaerak, sentimenduak eta esperientziak trukatzen dira, eta haurrek haien bidez ikasiko
dute adierazten, entzuten eta taldeko zati aktibo sentitzen. Une e zin hobea izango da haurr en
autokontzeptua, autoestimua eta lankidetza sustatzeko.
Jarduera ugari gar a daitezke batzarra egiten den unean. P roposamen motaren arabera s ailka
ditzakegu:
Ohituren batzarra

Proposamen didaktikoen batzarra

Batzarraren z ati honet an, oh iturekin, bi zikidetzajarraibideekin, b ehaketarekin e ta an tolaketarekin
lotutako jarduerak egiten dira. Halaber, jarduera mota
hauek egiten dira:

Batzarraren zati honetan, lanak planifikatzeko jarduerak
planteatzen dira. Halaber, jarduera mota hauek egiten
dira:

•

Bizipenak kontatzea: zer gosaldu duten, asteburuan
edo aurr eko eg unean z er eg in du ten, ikas tetxera
nola iritsi diren, etab.

•

Eguna denboran kokatzea: egutegian erregistratzea,
urte-sasoia...

•
•
•

Zer eguraldi egiten duen deskribatzea.
Mahaiko arduradunak izendatzea.
Zerrenda pasatzea eta ikaskideak etorri diren ala ez
diren etorri egiaztatzea.

•

Bizikidetza-arauak a ipatzea e ta a rau h oriei b uruz
hausnartzea.

•
•
•

Eguneko jarduerak gogoratzea.
Adimen-bitak pasatzea.

•
•

Lantzen ari garenari buruz hitz egitea.
Egingo di ren jardu erak e do f itxak a zaltzea e ta
motibatzea.

•

Proiektu b aten gar apena planif ikatzea e ta eb aluatzea.

•

Aurreikusitako m otibazioari ek itea, jardu era jak in
bat dinamizatzeko.

•
•
•
•
•
•

Egin nahi den proiekturako lanak banatzea.
Aurretiko ezagutzak hautematea.
Lanak banatzea eta lantaldeak antolatzea.
Proiektuaren ondorioak ateratzea.
Txoko bakoitzerako lanak azaltzea.
Unitateko ipuina lantzea.

Txokoetako arduraduna edo arduradunak hautatzea
edo zein den gogoratzea.
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Orain arte azaldutakoaren laburpen gisa, batzarrean egindako lana abilezia hauek garatzeko
baliagarria dela esan daiteke:
Gizarte-abileziak: haurr ak b eren ikask ideekin harr emanetan jar tzen di ra m odu p ositiboan,
eta hala, beren autoestimua eraikitzen dute eta besteekin batera esperientziak bizitzen dituzte.
Beraz, oso balio interesgarriak sustatzen dira, hala nola elkartasuna, adiskidetasuna, besteekiko
errespetua eta laguntasuna.
Hizkuntza-abileziak: ahozko hizkuntza gehien bizkortzen den uneetako bat da batzarra, haurrei
aukera ematen baitie lexikoa handitzeko, adierazteko, hitz egiteko txanda errespetatzeko, ikaskideei entzuteko, eta laburbilduz, hizkuntza-trukeak zuzentzen dituzten arauak garatzeko.
Afektibitate-abileziak: batzarrean lotura handia sortzen da i rakaslearen eta ikasleen artean.
Horrez gainera, ikastetxeko bizitzan ohitura bat izateak segurtasuna eta egonkortasun emozionala ematen du. Halaber, lagungarria da haurrak jendearen haurrean hitz egiteko lotsa gal dezan,
bere autoestimua positiboki lagunduz.
Abilezia kognitiboak: haurrak aktiboki parte hartzea lagungarria da heltze-prozesuak aurreratzeko, ikask untza b erriak e skuratzeko aukera iz aten b aitu, e ta hala, arr eta, b ehaketa, kaus aefektu harremana, memoria eta abar sustatzen da.

Batzarra, Ukimugi proiektuan
Ukimugi proiektuan material, orientazio eta iradokizun multzo bat eskaintzen dira, batzarrean
lan egiteko diseinatutakoak.

> Antolamendurako laminak. Batzarrean denbora egitura daiteke eta egunean zehar zer jarduera egin nahi diren planifikatu. Proposamenen garapena errazago irudikatzeko, irudi multzo
bat ematen da, eguneko uneak jasotzen dituztenak. Ikasgelan ondo ikusiko diren tokian jarrita
eta kronologiaren arabera ordenatuta, fitxa horiek baliagarriak dira denboraren joanaz jabetzeko. Hala, haurrek jakin dezakete zer dagoen eginda eta zer egiteke.

> Baliabideen menua. CD honen at aletako batean irudi-galeriak daude. Irudi horiek o hituren
batzarrean proposatutakoarekin zerikusia duen guztia lantzeko erabil daitezke.

> Bitxikerien koadernoa. Batzarra motibaziorako eta aberasteko unea da, eta haurrek lantzen
ari diren gaiari buruz zer dakiten adierazten dute. Hori dela eta, batzarra baliagarria da ikasleak
zer aurretiko ezagutza dituzten ebaluatzeko. Informazio hori oinarri hartuta, beharrezko esperientziak eta jarduerak proposa daitezke, ikaskuntzak gauzatu ahal izateko.
Bitxikerien koaderno honen bidez, irakasleak elkarrizketei buruzko oharrak har ditzake, bai eta
iradokizunak eta interesgarria iruditzen zaion oro jaso ere, gogoratzeko uneak gogoan izateko
modu gisa.
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Proiektuka lan egitea
Proiektuka egiten den lanaren oinarria ikuspegi orohartzailea da. Ikuspegi horrek kontuan hartzen
ditu haurren interesak, esperientziak eta aurretiko ezagutzak, ikaskuntza esanguratsua lortzeko.
Hau da, proiektuka lan egitea ikasteko berezko nahiari erantzuteko modua da.
Ikaskuntza modu hori lan duz, lortu nahi ditug un helburuak erdiets ditzakegu, egoera edo arazo
jakin bati aurre egiteko abian jartzen diren ekintzei, elkarrekintzei eta baliabideei esker.
Garatzen di ren heinean er aikitzen di ra lan -proiektuak, e ta er aikuntza-lan horr etan ikasle ek,
irakasleek eta familiek hartzen dute parte.
Lanerako modu hori jorratzeko, hezitzaileek adi egon behar dute une oro, ikasleei egiten dizkieten
galderei esker ikasleei zer interesatzen zaien jakiteko, horrela haien p entsamenduak zein diren
jakin eta haien ikasteko nahia sustatu ahal izango baitute.
Proiektuka lan eg iteko, he zkuntza-prozesuan k ontuan iz an b ehar da haurr aren e sperientzia,
eta garrantzi berezia eman b ehar zaie lanari, norbere ekimenari, eginez ikasteari eta heziketa
demokratikoari.
Metodologia honen sortzailea den Kilpatrick-en ustetan, lau proiektu mota bereizi behar dira:

•

Sorkuntza-proiektuak edo proiektu sor tzaileak. Proiektu horien funt sa ideia b at edo
plan bat garatzea da; esate baterako, tren bat eraikitzea, ospakizunetarako txartelak diseinatzea, edo antzezpen bat egitea.

•

Hautemateko e ta j olaserako p roiektuak. P roiektu horien funt sa e sperientzia e stetiko
batekin gozatzea da, hala nola k ontakizun bat entzunez gozatzea, musika en tzunez gozatzea
edo antzezpen bat ikusiz gozatzea.

•

Arazoei ir tenbidea em ateko p roiektuak. Galdera in telektual b ati er antzutea hel buru
duten proiektuak dira; esate baterako, objektu pisutsuak zergatik hondoratzen diren azaltzea,
edo landare bat nola hazten den aztertzea, haren zikloa zein den ikasteko.

•

Ezagutza jakin bat barneratzeko proiektuak. Trebezia jakin bat lantzeko proiektuak dira,
esate baterako, hit z baten soinuak aztertzea, antzerki-lan bat sortzea edo arazo bati aurre
egiteko bitarteko jakin batzuk erabiltzea.

Proiektu bakoitzak b ere iraupena eta konplexutasuna ditu, baina proiektu horien b aitako ekintzek
eta jarduerek lotura dute; haurren interesei edo ezaugarriei erreparatuta, edo jardueren kokalekuari
erreparatuta, zentzua hartzen dute proiektu horiek. Ekintza edo jarduera horien iraupena, zailtasuna
eta irismena erabakitzeko, kontuan izan behar dira haurren ezaugarriak, aukerak eta mugak; izan ere,
besteak beste, haurren adinarekin, garapenarekin, bizi diren tokiarekin eta familien parte-hartzearekin
zerikusia dutenak.
Hauek dira proiektukako metodoaren helburuak:

•
•
•
•
•
•

Irakaskuntza sozializatuaren bitartez trebezien eta edukien ikaskuntza abian jartzea.
Aldaketei aurre egiteko gai diren gizabanakoak heztea.
Ikastetxearen funtzio nagusia zehaztea, aurrerapen sozial eta pertsonalerako aukerak dituzten
gizabanakoak hezteko, bai eta arazoak konpontzen dakiten gizabanakoak hezteko ere.
Pentsatzeko eta jarduteko autonomia sustatzea.
Arazo mota bakoitzari arazo horri aurre egiteko modu egoki bat dagokiola aitortzea.
Egoera irekien aurrean hainb at jarrera, iritzi e ta erantzun ego n daitezkeela nab armentzea,
jarrera malguak eta toleranteak lortzeko.
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Proiektuka lan egitea, Ukimugi proiektuan
Ukimugi proiektuak, unitate didaktiko bakoitzeko gai or okorraren ildoari jarraiki, lan-proiektu
bat garatzeko egoerak eskaintzen dizkie irakasleei, bai eta lan-proiektu horietan aplika daitezkeen
edukiak aurkezten dituztenak ere. Hori horrela, mugimendua edo eskulanak lantzeko jarduerak,
edo jarduera intelektual eta estetikoak egiteko bidea ematen du proiektu honek.
Ezagutzak e ta trebetasunak b arneratzeko, e ta iz aera garatzeko m odurik eraginkorrena arazo
errealei aurre egiteko parte-hartze aktiboan datza, eta hori da, hain zuz en ere, lanerako modu
honen oinarrian dagoen ideia. Hori dela eta, proiektu bakoitza hautatzeko garaian helburu
zehatz bati jarraitu diogu, eta hainbat jarduera proposatu ditugu, proiektua amaitzean hasierako
helburuak betetzeko bidea ematen dutenak.
Proposatutako proiektu bakoitzak hainbat etapa ditu:

•
•
•

Proiektuaren gaia eta xedea aukeratzea
Helburuak e ta o inarrizko ga itasunak, proposatutako gaiaren xedearekin b at da tozenak.
Motibazioa e ta aur rez eg iteko l ana. Batzarrean b ateratze-lana e giteko, e zagutzak
hautemateko, ikasi nahi d enari buruzko hausnarketa egiteko, proiektuan landuko diren interesak adierazteko, informazioa bilatzeko eta familiek eman b eharreko laguntza zenbatekoa
izango den zehazteko unea da.
Horrez gai n, et apa horr etan e zinbestekoa da i kasgelako ar auak i rakaslearen et a i kasleen
artean adostea. Zer proiektu egin b ehar dugun kontuan har tuta, arau horiek gogor araziko
ditugu, eta arau berriak gehituko ditugu.

•

Garapenari dagokion etapan egin behar dugun lana, e ta jarduerak egiteko espazioak edo
txokoak an tolatuko ditug u. H orrez gain , pr oposamen b akoitza gauz atzeko b ehar dug un
denbora eta baliabide didaktikoak zehaztuko ditugu. Metodologia honetan denboraren eta
jardueren antolaketa ez da zurruna; kontuan hartzen ditu taldeko kideen proposamenak, eta
irakasleen etengabeko koordinazioa eta orientabidea ezinbestekoak dira.

•

Bukaera da pr oiektu b akoitzaren a zken e tapa, e ta e tapa horr etan eg indakoari e ta ikasi takoari buruzko hausnarketa eta ebaluazioa egingo ditugu taldean. A zterketarako unea da ;
irakaskuntza-modua birplanteatzeko, eta t aldearen ikaskuntza- eta irakaskuntza-prozesua
hobetzeko unea. Gainera, etapa honetan gomendagarria da haurrek hasiera batean proposatutakoa eta egindakoa alderatzea, beren bizipenak kontatzea eta azaltzea, parte hartzea eta
gainerakoen ekarpenak entzutea.

Proiektuka lan eg itea os o ab erasgarria da g uztientzat, b aina i rakasleen p arte-hartzea e ta
malgutasuna e zinbestekoak di ra, e tapa b akoitzean haurr ek p arte-hartzeko e ta er abakitzeko
duten gaitasunari err eparatu b ehar b aitzaio. Gait asun hori ap urka-apurka gar atzen da, e ta
ezinbestekotzat jotzen da haurren etorkizunerako.
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Jarduera-txokoak
Txokoetan lan eg iteko hainb at g une pr estatu b ehar di ra, e ta g une horie tan haurr ek hainb at
jarduera egingo dituzte: objektuak erabiltzeko jarduerak, aztertzeko jarduerak, zenbait gauzez
konturatzeko jarduerak eta ikertzeko jarduerak.
Txokoen proposamenak ohiko lanerako modu bilakatu dira, eta haurren garapen psikofisikoa eta
soziala indartzen dute.
Txokoak antolatutako g uneak dira. Ber tan, haurrek t alde t xikitan jarrit a ikerketa t xikiak egiten
dituzte, pr oiektu b akoitzarekin z erikusia du ten jardu erak e ta e sperimentuak eg iten dituz te,
objektuak erabiltzen dituzte, ikasitako tekniken bitartez beren sormena garatzen dute, gelakideekin eta helduekin erlazionatzen dira, eta beren beharrak asetzen dituzte.
Bertan egiten den jarduera mota kontuan hartuta, honela sailka daitezke txokoak:
Er di irekiak: txoko horietako jarduna irakasleak gidatzen du.
Irekiak edo askeak: mota horretako t xokoetan haurrek autonomiaz jardun o hi dute,
eta taldean lan egiten ikasten dute; elkarrekin lan egiten, eta ezagutzak elkarbanatzen.
Horrez gain, norb ere ekimena lantzen dute, eta arduratsuak izaten ikas ten dute. Hau
da, haurren arteko bizikidetza sustatzen dute, haurrek beren arauak ezarri behar izaten
baitituzte. Sortzen diren gatazkei esker, haurrek arau horiek sortzen dituzte, eta horrela,
gizartean arauak ezartzeak duen garrantziaz jabetzen dira.
Txokoen bit artez — zehatzago e sateko horie tako b akoitzean eg iten di ren jolas e ta jardu eren
bitartez— epe motzerako edo epe luzerako helburuak lor daite zke. Hauek dira lor daite zkeen
helburuetako batzuk:

•
•
•
•
•
•

Haurraren guztizko garapena sustatzea.

•

Autonomiaren garapena indartzea, haurrak erabakiak hartu behar baititu, eta erabaki horien
ondorioen erantzule izango baita.

•
•

Mugitzeko, sentitzeko eta adierazteko aukerak zein diren jakitea, eta zentzuz erabiltzea.

Buru-lana, plangintza pertsonala eta aurrea hartzea erraztea.
Gauza esanguratsuak ikasteko bidea ematea.
Sormena eta ikertzeko gaitasuna garatzea.
Jarduerak egitea, haurrak erabilgarriak direla ikas dezan.
Haurrengan aho zko hizk untza e ta hizk untza lo gikoa sus tatzea, hala k omunikazioan, nola
egiten dituzten jarduerak hitzez adieraztean.

Taldean lan eg iteko ohiturak eta arauak bereganatzea, eta emozioak eta sentipenak pixkanaka kontrolatzen ikasteko bidea ematea.

Orokorrean, H aur H ezkuntzako ikasgele tan i raunkorrak e ta g uztienak di ren t xokoak ego n o hi
dira; esate baterako joko sinbolikorako txokoa, eraikuntzen txokoa, liburutegiaren txokoa, logikajolasen txokoa, hizkuntzaren eta letren txokoa, eta ordenagailuaren txokoa.
Gainera, proiektuak lantzeko garaian, irakasle bakoitzak jarduera zehatzak egiteko txoko berriak
sor ditzake, proiektuan zehaztutakoari jarraiki.
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Hala ere, ez dago espazioa antolatzeko modu bakarra; izan ere, irakasle bakoitzak landu nahi
duen gaia, horr etarako du en e spazioa eta e skura ditu en materialak kontuan har tuta an tolatu
behar du espazioa.
Txokoetan lan eg iteko jardu erak an tolatzean, irakasleak kontuan izan b ehar du i kasle g uztiek
txoko guztietatik igaro behar dutela.
Irakasleak t xoko g uztietako jardu eretan har tu b ehar du p arte, etengabe ibili b ehar du b atetik
bestera, eta zenbait egoeratan iradokizunak egingo ditu, beti ere haurrak motibatzeko estrategiak
erabiliz. Jarduerak egitean irakasleak aukera guztiak baliatu behar ditu haurr ei galderak egiteko
eta gatazka intelektualak pizteko, oharrak egiteko, hausnarketa eta aurrea har tzea sustatzeko,
haurrei sortzen diren arazoei aurre egiteko esateko, eta jakin behar dituzten gauzekiko jakin-mina
pizteko, bizipen guzti horiek ikaskuntza erabilgarri bilaka daitezen. Gainera, jardueren erregistroa
eta kontrola ere egin behar du.

Jarduera-txokoak, Ukimugi proiektuan
Ukimugi pr oiektuan, t xokotako lana sus tatzeko pr oposamenak lotur a han dia du unit ate
didaktiko bakoitzean proposatzen den lan-proiektua gauzatzearekin, eta zenbait proposamen
didaktikotan garatzen da. Unitate didaktiko horietan adierazten diren txokoek lan-proiektua antolatzean ezarritako jarduerak deskribatzen eta proposatzen dituzte.
Unitate didaktikoetan proposatzen diren txokoetan ondorengo atalak adierazten dira:

•

Proposatutako jarduera zein den azaltzen da; hau da, t xoko bakoitzean zer egin behar den
adierazten da.

•
•
•
•

Lortu nahi diren helburu espezifikoak zehazten dira.
Lanerako beharrezkoak diren materialak zein diren adierazten da.
Lana ongi egiteko, ikasleak taldetan banatzea komeni dela azaltzen da.
Jarduera nola egin behar den azaltzen da, pausoz pauso.
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Lankidetza
Lankidetzako ikaskuntza:
lankidetzan aritzea, lakidetzan aritzen ikasteko
Haur H ezkuntzako ikasgele tan os o o hikoa da ikasle en mahaiak t aldeka jar tzea. H orrez gain ,
mahai horietan, ikasle guztiek erabiltzen dituzten margoz edo arkatzez betetako erretilu bat ere
egon ohi da, eta ikasleek talde txikitan egin behar izaten dituzten jarduerak ere proposatzen dira.
Hala ere, kontuan izan behar dugu, etapan hiru urte egin ondoren, ikasleek ez dutela beti taldean
lan egiten ikasten.
Haur He zkuntzan l ankidetzako i kaskuntzaren has tapenerako egiten d iren t ailerrak Grup de
Recerca en A tenció a la D iversidad de la U vic1 taldeak garatutako Ikasteko, lankidetzan aritzea,
eta lankidetzan aritzeko, ikastea programan oinarritzen dira.
Lankidetzako ikask untza hi ru e do b ost p ertsonaz os atutako t alde t xikiak er abiltzean da tza,
pertsona horien arteko aldibereko elkarrekintza eta berdintasunezko parte-hartzearen bitartez,
lanerako egitura baten bitartez antolatutako jarduera bat egiteko (Johnson, Johnson eta Holubec,
1999; Kagan, 1999; Pujolás, 2008). Talde horiek, oinarrizko talde izena dutenak, heterogeneoak
izan behar dute; hau da, talde horietan eskola-errendimendu handia eta txikia duten haurrak, eta
oso motibatuta daudenak eta motibazio gutxi dutenak nahastu behar dira. Heterogeneoak izan
behar dutela diogunean, laguntza behar duten ikasleak eta laguntza hori emateko ahalmena eta
gaitasuna dutenak nahastu behar ditugula esan nahi dugu bereziki.
Lankidetzako ikaskuntzarako t aldeetako k ideek ardura bikoitza dute; batetik, irakasleak irakatsi
egiten diela ikasi behar dute, eta bestetik, taldekideei lagundu behar diete, haiek ere ikas dezaten.
Gainera, talde horien helburua ere bikoitza da: esparru bakoitzeko curriculum-eduki espezifikoak
ikastea eta taldean lan eg itea. A zken helburu hori e sparru guztietako zeharkako edukia da; hau
da, ikasteko, lankidetzan aritzea, eta lankidetzan aritzeko, ikastea (Pujolás, 2008).
Plangintza baten ondoren, lankidetza-dinamiketan eta lankidetza-egituretan oinarritutako jarduera
gehiago egin ahala, eta ikasgelako jarduerak modu sistematikoan eta sarritan eginez gero, lankidetzarako egitura hartzen dute, eta irakasleen zereginak aldatu egiten dira.
Hauek dira irakasleek lankidetzako ikaskuntzan dituzten ezaugarrietako batzuk:
a) Irakasleak esku-hartzen duenean, ez da ikasle jakin bati laguntzeko izaten; ikasle bat beste
bati laguntzen ari denean, bien arteko elkarrizketan parte hartzeko baizik.
b) Irakaslearen esku-hartzearen helburua bikoitza da: batetik, lantzen ari den esparruaren curriculum-eduki espezifikoa, eta bestetik, ikasle bakoitzaren eta taldearen ikaskuntza-helburuak.
c) Parte hartzeko zailtasun gehien dituzten ikasleak orientatzea eta ikasle horiei laguntzea da ikasle
guztiek jardueran parte hartzen dutela bermatzeko oinarrizko estrategia.
Azken finean, lankidetza-taldeetan lan eg itea curriculumean adierazten den gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna bereganatzeko modua da, e sate baterako, harremanak izateko, lankidetzan aritzeko eta taldean lan egiteko gizarte-abileziak bereganatzeko modua, baita hizkuntza-komunikazikorako
gaitasuna, ikasten ikasteko gaitasuna, eta norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna bereganatzeko modua ere.
1

José Ramón Lagok (GRADeko kidea) lankidetzako ikaskuntzaren hastapenerako tailerrak sortu ditu, Mercè Juan, Patricia
Pi eta Natàlia C alduchekin batera. Horiek guztiak, GRADeko gainerako k ideak, eta Haur Hezkuntzako eta Lehen eta
Bigarren Hezkuntzako irakasleak CIFE-Uvic-eko Hezkuntza Barnehartzailearen taldeko partaide dira.
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Lankidetzako ikaskuntzaren esparruak
Lankidetzako ikaskuntza ikasgeletan txertatzea errazago gerta dadin, Ukimugi proiektuaren
materialen ar tean ikasteko, lankidetzan aritzea, eta lankidetzan ikasteko, aritzea programaren
etaparako egokitzapena aurki daiteke. Programa horrek lankidetzako ikaskuntzaren baitako hiru
esparrutan esku hartzea proposatzen du.

> A esparrua: ikastaldea eta lantaldeak kohesionatzeko dinamikak
Ikastaldearen eta lantaldeen kohesioa indartzeko proposamenak dira. Kohesioa ezinbestekoa da
lankidetzan aritzeko. Dinamikak pr oposamenak dira, ikasleek nork b ere burua eta gainerakoak
ezagutzea, eta zerbait lortu nahi du tenean elkarri lagunduz lor d ezaketela konturatzea helburu
dutenak. Esparru honetako tailerrak egiteko garaian esku hartzerakoan, irakasleak kontuan izan
behar du honak o hau: haurrei beren ar teko lotura erakutsi eta ulertarazi behar diela, eta dinamika hauek guztiek ikaskuntza-prozesua hobetzea dakartela.
Dinamiken helburu nagusia da lankidetzako ikaskuntzarekiko jarrera positiboa sustatzea. Beraz,
tailerren edukiak ez daude esparru jakin batekin lotuta, tutoretzako edukiekin baizik.
Tailer hauetako edukiek eta horiekin indartu nahi den harreman motak lankidetza sustatzen dute,
esparru jakin bateko eginkizun batean lankidetzan aritzeko prestatze aldera.

> B esparrua: lankidetza-egitura arruntak
Proposamen hauek taldeko kideen parte-hartzea nola an tolatu behar den azaltzen dute, esparruetako curriculum-eduki espezifikoak lantzeko jardueretan.
Antolaketa horrek funtsezko bi hel buru ditu: taldeko kide guztien parte-hartzea bermatzea eta
taldeko kideek elkarri laguntzea. Horrela, haurrek jarduera bakarka eginda baino gehiago ikasiko
dute; hau da , ikasle bakoitzak irakasleak irakasten duena ikasteko eta gainerako kideei ikasten
laguntzeko diseinatu dira jarduerak.

> C esparrua: taldeko koadernoa eta taldeko egitasmoa
Ikasteko, lankidetzan aritzea, eta lankidetzan ikasteko, aritzea programak proposatzen dituen bi
tresna didaktiko dira. Tresna horien helburua taldean lan egiten ikasten laguntzea da, eta ondorengo hausnarketan oinarritzen dira: Nola egiten dugu lan? Nola ikasten dugu? Zer hobetu behar
dugu taldeko lana guztiontzat erabilgarri izan dadin? Tresna horiek txertatzen ditugunean soilik
esan dezakegu, modu esplizituan eta sistematikoan taldean lan egiten ikasten ari garela.
Garrantzitsua da lehen jardu eretatik ikasleak k ontzientziatzea, b atzuek b esteei eman dako
laguntza ebalua dezaten, eta lankidetzan aritzeko zer hobetu behar duten azter dezaten.
Bost urtetik aurrera, oinarrizko taldeak aipatzen dira. Proposatutako tailerretako lanek i rauten
duten artean, ez da komeni talde horiek alda tzea. Horrela egin ezean, bigarren hiruhilekoa hasi
arte, gutxienez, taldeak ez aldatzea gomendatzen da.
Nork bere burua ebaluatzeko jarduerek taldea prestatzen dute, bigarren hiruhilekoan bost urteko
haurrentzako proposatzen den taldeko koadernoa lantzen hasteko.
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Ukimugi proiektuko lankidetzarako tailerrak
Lankidetzarako t ailerrak Ukimugi pr oiektuak hezkuntza b arnehartzailearekin duen k onpromisoaren lekuko dira. Tailer horiek lotur a handia dute landuko diren unitate didak tikoekin, eta
proposamen didaktiko bakoitzean azaltzen da tailer horiek nola egin behar diren. Hori horrela,
unitate didak tikoetan t ailer hau ek aurk ituko ditug u, lehen d eskribatu ditug un hi ru e sparruen
baitako proposamenak biltzen dituztenak:

3 urte

4 urte

5 urte

Pilota

Jostailu gustukoena

Amarauna

Oinezkoen kale bat marraztea

Aren etxea

Silabak zenbatzea

Buru-hausgarria

Izenen katea

Gure taldea

Hitz luzeak eta laburrak bereiztea

Segidak

8 zenbakiaren deskonposizioa

Argazki gustukoenen maleta

Elkarrekin goaz…

Kanoa

Presta dezagun boleibol-partida bat

Musika-tresnen sailkapena

Gure eskultura

Tailerren egitura antolatzean, kontuan izan da egin beharreko lanari buruzko jarraibide zehatzak
ematen dituen eskema; hori horrela, ondorengo atalak aurkituko ditugu tailer guztien azalpenetan:
Sarrera: esparru edo eduki jakin batekin lotuta dagoen adierazten da, eta azaltzen da zergatik
erabaki den tailerra une horretan egitea. Sarrerari lotuta ondorengoak ere adierazten dira:
Helburuak: t ailerra dinamika b at iz anez ger o — hiruhileko b akoitzeko lehenengo ak—, lank idetzan arit zeko e zinbesteko i kaskuntzak lant zen d ira; egitu rak i zanez ger o — bigarrenak—,
horrelako helburuak eta curriculumean adierazten diren helburuak bateratzen dituzte.
Gaitasunak: tailer bakoitzean garatu nahi diren helburuekin zerikusia dutenak.
Tailerra egiteko metodologia - eta a ntolaketa-orientabideak: hainb at ald erdi zehazten
dira:

> Taldeak eta gunea antolatzea: hasteko, gela edo gune egokiena zein den, eta tailerra
egiteko zein antolaketa eta talde mota behar diren azaltzen da.

> Jardueraren deskribapena : tailerrean zer egingo den argitzen da, i rakaslearen egiteko garr antzitsuenak a dierazten di ra, et a i kasleek egi n b eharrekoak a zaltzen di ra.
Horrez gain , ikasleak nola t aldekatu b ehar di ren, e ta eg iteko horiek z er ord enatan
gauzatu behar diren ere argitzen da.

> Materiala: tailerra egiteko zer material behar diren zehazten da.
> Denbora antolatzea: tailerra egiteko behar den denborari buruzko informazioa eta
tailerraren banaketari buruzko irizpideak ematen dira.
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> Agindua: irakasleak tailerra ikasleei aurkezteko jarraibide zehatzak ematen dira,
ezinbestekoa baita ikasleen parte-hartzerako eta haien ar teko interakziorako ematen
diren xehetasunak zehaztea.

> Irakasleak tailerrean esku hartzea: tailerra egitean ager daitezkeen zailtasunetako
batzuk gainditzeko jarraibideak ematen dira.

> Ikasleen ikaskuntza ebaluatzea: ebaluatu behar diren ikaskuntzei dagozkien zenbait
irizpide e maten dira. G ainera, iriz pide h oriek t aula b atean ageri di ra, infor mazioaren
behaketa, bilketa eta sistematizazioa errazte aldera.
Tailerra ebaluatzea: ikasleekin ebaluatu beharreko alderdiei buruzko jarraibideak eta tailerrak
nola funtzionatu duen ebaluatzeko jarraibideak ematen dira, baita jarraibide horiek ikasleei nola
adierazi behar zaizkien azaltzeko orientabideak ere.
Zabaltzea eta orokortzea: alderdi hauei buruzko zenbait iradokizun ematen dira: nola zabaldu
tailerra mota bereko jarduera edo material gehiagorekin; nola egin berriro antzeko edukiekin; edo
nola egokitu, beste aukera batzuetan egiteko.
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EZAGUTU PROIEKTUKO
PERTSONAIAK

LIBUTARREN MUNDUAREN
ATARIAN ZAUDE

EZAGUTU NAHI DUZU?
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Ukimugi eta libutarrak
Ukimugi proiektua sorpresaz eta irakasleari laguntzeko baliabide didaktikoz beteta dago,
eta... norbait bizi da bertan!

Bai, izaki egonezinak, jostalariak eta txantxazaleak
bizi dira bertan... libutarrak!
Libutarrak? Libutarrak!
Nor ote dira?

Nondik datoz?
Toki berezi batetik...
beren mundua liburutegietako hormen atzean dago
eta gure munduan Urre-koloreko atea zeharkatuta sartzen dira

Eta nola ikus ditzakegu?
Gogo biziz nahi baduzu...
urre-koloreko hautsezko zurrunbilo batean
bilduta agertuko dira
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Hauek dira Ukimugi proiektuan ezagutuko dituzun
zun
libutarrak:

IZENA: TULI
ADINA: 3 URTE
Libutar hau bihurria, jostalaria, alaia, eztia
tia
eta oso maitagarria da.
ti, baina
Saltsaren batean sartuta egon ohi da beti,
beti irteten da onik.
Gustuko du gauza berriak ikastea.
an, haseBatzuetan, nahi duena lortzen ez duenean,
rretu egiten da.

IZENA: NILO
ADINA: 4 URTE
Libutar honek jakin-min handia du, geldiezina
g
da, eta
oso lagunkoia da: asko gustatzen zaio
za lagunak egitea.
Atsegin du besteekin lan egitea.
Ongi pasatzen du gauzak lekuz alda
aldatzen, eta horiek
bilatzen.
Batzuetan, zerbaitetan huts egiten d
duenean, haserretu
egiten da.

IZENA: SELA
ADINA: 5 URTE
Libutar azkarra eta irudimentsua da, oso umoretsua.
Gustuko du besteei entzutea, eta arazo guztietarako
irtenbidea izaten du. Solidarioa eta oso atsegina da.
Oso gustuko du gauza berriak egitea.
Batzuetan, gauzak aurkitzen ez dituenean, haserretu
egiten da.
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Libutarren istorioa
Zatoz, jarri belarria liburutegiko hormari itsatsita.
Ezer entzuten al duzu?
Ez?
Entzun arretaz.
Oraindik ez al duzu ezer entzuten?
Bai? Ez?
Ba al dakizu liburutegiko hormen atzean libutarrak bizi direla?
Bai, bai, libutarrak izaki egonezinak eta jostalariak dira, eta munduko hots magikoak entzuteko
gai dira.

Gauetan, haurrak beren etxeetan daudenean, eta ikasgelak hutsik geratzen direnean, libutarrek
urre-koloreko atea irekitzen dute. Mahaien eta aulkien artean jira biraka hegan egiten duen haize
magikoa sartzen da ate horretatik. Haize jostalariak liburutegiko liburuen orriak astintzen ditu, eta
zurrunbilo txikiak sortzen ditu. Orduan, libutarrak, haize leunak kulunk atzen dituela, p oliki-poliki
jaisten dira lurra ukitu ar te. Une hor retan bertan haizea gelditu egiten da, et a haurrek egunean
zehar egindako la nak b egiratzen dituzte libut arrek p atxadaz; karpetak b egiratzen dituzte, et a
primeran pasatzen dute hormetan zintzilikatutako irudi koloretsuei begira. Batzuetan txantxaren
bat egiten dute gau zaren bat tokiz aldatuz, edo mezuren bat uzten dute haur rek hurrengo egunean aurki dezaten.
Ilargia lotara joan eta eguzkia irten baino lehen, apaletan esertzen dira, eta liburuetan gordetzen
diren istorio ederrekin gozatzen dute; animalien, maitagarrien, magoen eta iratxoen istorio ederrekin. Zoriontsu dira abentura zoragarri horiek guztiak ent zuten eta irakurtzen, eta liburuetan
idatzita dauden hitzei esker, gauza pila bat ikasi dituzte: izarrek zergatik egiten duten dirdira, gizakien mundua zergatik dagoen animalia eta landare harrigarriz beteta, edo zer gertatzen den beti
gauaren ondoren.

Lehen eguzki printzekin batera, Urre-koloreko atea zeharkatzen dute b erriz, eta beren mundura
itzultzen dira.

Libutar batzuei ikasgelan geratzea eta eguna zuekin igarotzea gustatuko litzaieke, gauza gehiago
ikasi ahal izateko. Izaki hauek izugarrizko jakin-mina dute!
Ekinaren ekine z, hiru libut arrek lor tu dute b eren na hia b etetzea! S elak, N ilok et a Tulik b eren
mundutik irten eta gizakien mundura sartzeko baimena lortu dute. Beraz, orain zuen alboan eseriko dira, zuekin jolastuko dira, plastilinazko animaliak egingo di tuzue elkarrekin, dantza egingo
duzue... eta haien laguntza behar izanez gero, gustu handiz lagunduko dizuete.

Dagoeneko badakizue nor diren libutarrak. Nahi al duzue libutarrak gure gelara etortzea?
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Magia apur bat
Libutarrak ez da toz b akarrik, b eren mun duko o pari b at ekarri dig ute; p oltsa mag iko b at, hain
zuzen ere.
Poltsa hori eta irudimen apur bat erabiliz, zure ikasleak magiaren boterearekin aho-zabalik utziko
dituzu.
Ondoren, pausoz pauso azalduko dizugu poltsa nola erabili behar duzun:

1

2

Erreparatu poltsaren barneko aldeari. Poltsaren
barneko aldea bitan zatitzen duen oihal-zati bat
ikusiko duzu (A aldea eta B aldea).

Ikasleen a urrean p oltsa era bili b aino lehen, bi
zatietako b atean ( A aldea ) hau rrak harri tzeko
erabiliko d uzun e lementua sartu behar d uzu.
Libutarren mezu bat duen txartel bat izan daiteke,
esate baterako, eta txartelean nahi duzun mezua
jar d ezakezu, hala nola, patiora joan baino
lehen, dena jaso behar duzue. Oihal-zatia kontu
handiz mugituz, sartu t xartela dagokion zatian.

3

4

Haur b ati m ezurik ga beko t xartel b at emango
diogu, eta txartela poltsan sartzeko eskatuko diogu
(B aldea). Poltsaren barneko aldea begiratzeko eta
txartela b arnean da goela eg iaztatzeko e sango
diogu. Beste haur batzuei ere e sango diegu nahi
badute poltsaren barnean begiratzeko.

Ondoren, a ntzerkia e ginez, o ihal-zatia m ugituko dugu t xartel zuria ezkutatzeko, poltsaren
barnetik mezua duen txartela aterako dugu, eta
haurrei erakutsiko diegu. Nahi badute, poltsaren
barnean begiratzen utziko diegu, hutsik dagoela
ikus dezaten.

Ikasle g uztiei zer bait e giteko e skatuko di egu:
indarrez putz egiteko, aldez aurretik adostutako
hitz magi koak es ateko, edo i rakasleak er abakitzen duen beste edozer egiteko.
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Proiektuko materialak: ikaslearentzat
Materialak ikasturtean zehar banatzen dira, eta hiruhileko karpetetan biltzen.

01 Nire etxea atsegin dut

33

FICHAS UKIMUGI 5 Años KUBIERTAK.indd 1

4

5

urte

01 Zaren bezalakoxea

maite zaitut

Tuliren
ipuinak

01 Ez izan beldurrik

12/3/10 09:31:19

Niloren
ipuinak

01 Jostailuzko etxea

Cuentos TT _IBAIZABAL_4a 1-2-3-4.indd 1

12/3/10 09:51:35

3

Selaren
ipuinak

Cuentos TT _IBAIZABAL_05a 1-2-3-4.indd 1

12/3/10 09:55:19

4

urte

5

urte

Horrelakoa naiz

urte

GORPUTZA

Neure burua zaintzea
atsegin dut
OHITURA OSASUNGARRIAK

Sentimenduen mundua
EMOZIOEN ADIERAZPENA

Haur Hezkuntza • Bigarren Hiruhilekoa

Eraikitze Koadernoak
Norberaren ezagutzaren bilduma
10/3/10 11:37:06

Eraikitze Koadernoak
Norberaren ezagutzaren bilduma
Cuad Construccion TT AF_IBAIZABAL.indd 9

10/3/10 11:37:07

Eraikitze Koadernoak
Norberaren ezagutzaren bilduma
Cuad Construccion TT AF_IBAIZABAL.indd 17

10/3/10 11:37:09
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Magic Book

years

STORYSONGS FOR CHILDREN

43

Magic Book

years

STORYSONGS FOR CHILDREN

3
5

Magic Book

years

STORYSONGS FOR CHILDREN

Includes CD Audio

Haur Hezkuntza

Magic B ook. Ing elesa, ab estien e ta ip uinen
bitartez. Ipuinen eta abestien mundu magikoaren
bitartez bi garren h izkuntza, i ngelesa, lant zeko
aukera ematen duen material dinamikoa eta malgua
da. Ipuinetan hiru gai nagusi lantzen dira: sentimenduak, ikas tetxe-ingurunea e ta gorp utza. L iburuarekin batera ipuinak eta abestiak biltzen dituen CD
bat aurkituko duzue.

17/3/10 12:48:51

urte

Haur Hezkuntza

•

Lengoaia plastikoen laminak. Taldean egiten diren ekintzen bidez, sormenaren garapenaren bidez,
eta ar tista e zagunen o brekin eg iten di ren jolas en
bidez, plastikako edukiak garatzen dituzten unitate
didaktikoekin zerikusia duten jarduerak dira.

17/3/10 12:47:17

urte

Cuad Construccion TT AF_IBAIZABAL.indd 1

•

Haur Hezkuntza • Lehen Hiruhilekoa

17/3/10 12:40:14

FICHAS UKIMUGI 4 Años KUBIERTAK.indd 1

Haur Hezkuntza • Lehen Hiruhilekoa

Inguruneari, j aiei e ta eg un b ereziei b uruzko
lami nak. Ikas turtearen e spazio- e ta d enborates tuinguruarekin z erikusia du ten jardu erak di ra;
hala nola, ur taroak e ta eg utegiko fe sta e sanguratsuak ( Gabonak et a Inauteriak ). H orrez gai n, Hau r
Hezkuntzako ikasgele tako o hiko fe stak osp atzeko
proposamenak ere egiten dira, eta urtaroen liburua
eta diploma egiteko estalkiak ere aurkituko dituzue.

5
urte

FICHAS UKIMUGI 3 Años KUBIERTAK.indd 1

Cuentos TT IBAIZABAL 03a 1-2-3.indd 1

•

4

01 Adreiluz adreilu

urte

Haur Hezkuntza • Lehen Hiruhilekoa

Haur Hezkuntza • Lehen Hiruhilekoa

urte

Haur Hezkuntza • Hirugarren Hiruhilekoa

Eraikitze k oadernoak. Ha urtzaroan oso
garrantzitsuak d iren bi ar datz lant zen d ituzte:
norbere e zagutza et a i ngurunearen e zagutza.
Gaiak ikuspegi esperimentaletik lantzen dira: arreta,
behaketa, erabi lera, e ta hip otesien s orrera e ta
egiaztapena, b aita hausnark eta er e. H orrez gai n,
autonomia-erkidegoarekin z erikusia du ten gaiak
lantzeko koaderno bat ere aurkituko duzue.

3

Haur Hezkuntza

•

Pertsonaiek pr otagonizatutako ipuinak. Ipuin
horietan i storio si npleak et a s amurrak k ontatzen
dira, emozioen mundua eta printzipio unibertsalen
oinarrian dau den b aloreak agerian jar tzen dituz tenak.

01 Etxean laguntzen dut

Haur Hezkuntza

•

Unitate di daktikoak orokorrak di ra, e ta b eren
baitan hainbat curriculum-eduki biltzen dituzte. Unitate d idaktiko h orietan g izartearekin, n aturarekin
eta k ulturarekin zerikusia du ten gaiak lan tzen di ra
bertan.

Haur Hezkuntza

•

Cub Magic Book TT—IBAIZABAL.indd 1

6/4/10 10:09:57

Haur Hezkuntza

Includes CD Audio

Cub Magic Book TT—IBAIZABAL.indd 2

6/4/10 10:09:58

Includes CD Audio

Cub Magic Book TT—IBAIZABAL.indd 3
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3

urte

PROIEKTUAREN EBALUAZIO-IRIZPIDEAK / CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Nork bere burua ezagutzea / Conocimiento de sí mismo

Ingurunea / Entorno

L

1. eta 2. unitateak / Unidades 1 y 2

LB

Bere gorputzaren jakitun da.

Lexikoa aberasten du, eta zenbait jardueratan erabiltzen.
Amplía su vocabulario y lo aplica en diferentes actividades.

Arrastaka eta lau hankatan mugitzen da.

Hezteko gakoak. Familiei informazioa eskaintzeko aldizkaria*. Familientzako dokumentu interesgarria. Bertan, adin hori duten haurren garapena
eta bilakaera azaltzen duten artikuluak biltzen dira.

•

Oporretako ko adernoak**. M aterial b erritzailea
da. Oporretarako koadernoen bitartez Gabonetako
eta Aste Santuko oporretan haurrek ikasturtean zehar hartutako lan-ohiturei eustea, eta familiek haurrek egin beharreko lanetan parte artzea lortu nahi
da.

Infantil • Primer trimestre

Escucha con atención y comprende los cuentos narrados en el aula.

Ordenagailua, sagua eta kamera digitala erabiliz egin beharreko jardueretan
parte hartzen du.

Aplica alguna medida de ahorro energético.

L

Eraikitze koadernoak / Cuadernos de construcción

LB

Aurpegiko atalak identifikatzen ditu: begiak, sudurra eta ahoa.

Participa en actividades con el ordenador: ratón y cámara digital.

Etxean eta kalean istripuei aurrea hartzeko neurrien berri du.

Plastikako zenbait teknika erabiltzen ditu: hatzez margotzeko pintura eta papera
zimurtzea.

Conoce medidas de prevención de accidentes en el hogar y en la calle.

Udazkenaren berezko ezaugarriak identifikatzen ditu.

Reconoce las partes de la cara: ojos, nariz y boca.

Utiliza diversas técnicas plásticas con pintura de dedos y arrugado y pellizcado de papel.

Identifica las características propias del otoño.

Neska ala mutila den daki.

Artelan eta artista unibertsalak ikastean gozatu egiten du.

Eskolako eta bere inguruko ospakizunetan parte hartzen du.

Se reconoce como niño o niña.

Zentzumen-esplorazioarekin lotutako gorputz-atalak identifikatzen ditu.
Identifica las partes del cuerpo vinculadas a la exploración sensorial.

Disfruta con la aproximación a obras de arte y artistas de valor universal.

Participa activamente en las celebraciones escolares y del entorno.

Hotsa eta isiltasuna bereizten ditu, baita zarata eta musika ere.

Asmakizunen eta asmatzaileen berri izateko jakin-mina du.

Discrimina entre sonido/silencio y entre ruido/música.

Muestra curiosidad por conocer inventos e inventores.

Ohiko ekintzetan gero eta autonomia handiagoa du.
Adquiere mayor autonomía en sus actividades habituales.

Etxeko eta kaleko hotsak identifikatzen ditu.

L

Eraikitze koadernoak / Cuadernos de construcción

Haurtxoen berezko ekintzak
eta bereak bereizten daki.
12:11
23/3/10 12:11:57

LB

Familiako kideak ezagutzen ditu.

Reconoce auditivamente sonidos propios de la casa y de la calle.

Entzuketetan eta koreografietan parte hartzen du.
Participa activamente en audiciones y coreografías.

Conoce a los miembros de su familia.

Recoge y ordena los juegos y materiales del aula.

Familian egiten diren ekintza nagusiak identifikatzen ditu.

Ikasgelako proposamenetan parte hartzen du, ikaskideekin elkarreraginez, eta haietaz
gozatzen du.

Identifica las principales actividades que se realizan en familia.

Eraikitze koadernoak / Cuadernos de construcción

Ikaskideen izenak buruz dakizki.

Familian egindako jarduerak ahoz adierazten ditu.

Participa y disfruta de las propuestas del aula interactuando con sus compañeros.

Memoriza el nombre de sus compañeros de aula.

L

LB

Expresa oralmente actividades realizadas en familia.

Arauak errespetatzen ditu eta elkarlanerako joera du.

Ikasgelako espazioen eta eremuen berri du.

Eskolako jardueretatik zein duen gustukoena ahoz jakinarazten du.

Respeta las normas y muestra una actitud de colaboración.

Conoce los espacios y zonas del aula.

Comunica oralmente cuál es su actividad favorita en el colegio.

Familiako eta ikasgelako ekintzetan gustukoenak zein dituen adierazten du.

Bere jostailuak elkarbanatzen ditu.

Bere izena idatzita identifikatzen du.

Expresa sus preferencias respecto a actividades cotidianas en la familia y en el aula.

Comparte sus juguetes.

Se inicia en el reconocimiento de su nombre escrito.
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Hezteko gakoak

4

Haur Hezkuntza

urte

10/3/10 12:44:42

1. Etxean laguntzen dut
2. Kalea zeharkatzen dut

urte

Haur Hezkuntza

Haur Hezkuntza

urte

Gabon garaia

Cuadernos de Vacaciones TT_IBAIZABAL.indd 6

Cuadernos de Vacaciones TT_IBAIZABAL.indd 5

UNITATEAK

5

5

Oporretako Koadernoa

3 URTE

Behar bezala egiten ditu marra bertikalak eta horizontalak.
Realiza correctamente los trazos horizontal y vertical.

Adi entzuten ditu, eta ulertzen, ikasgelan kontatutako ipuinak.

Kaleko elementuak eta zerbitzuak identifikatzen ditu: parkeak eta dendak.
Identifica elementos y servicios de la calle: parques, tiendas.

Energia aurrezteko neurriren bat aplikatzen du.

FAMILIEI INFORMAZIOA ESKAINTZEKO ALDIZKARIA

** Lehenengo hiruhilekoan bakarrik
** Lehenengo eta bigarren hiruhilekoetan bakarrik

4 URTE

Diferencia entre texto e imagen.

Testua duten objektuak identifikatzen ditu: ipuinak eta kaleko horma-irudiak.
Identifica portadores de texto: cuentos y carteles de la calle.

Desarrolla actitudes de cuidado y respeto del entorno.

Etxeko gelak, objektuak eta zereginak identifikatzen ditu.
Identifica dependencias, objetos y tareas de la casa.

Conoce y practica normas de convivencia en casa y en la calle.

Revista Familia TT_IBAIZABAL.indd 2

5 URTE

Construye frases sencillas empleando pictogramas y tarjetas de vocabulario.

Testua eta irudiak bereizten ditu.

Zirkulua eta objektu zirkularrak identifikatzen ditu.
Reconoce el círculo y los objetos con forma circular.

Ingurunea zaintzeko eta errespetatzeko jarrerak garatu ditu.

Emozio nagusiak adierazten ditu, eta besteengan haiek hautematen: maitasuna, haserrea.
Expresa las principales emociones y las reconoce en los demás: amor, enfado.

Elkarbizitza-arauen berri du eta arau horiek praktikan jartzen ditu, etxean nahiz kalean.

Ikasgelako jolasak eta materialak jasotzen eta ordenatzen ditu.

•

Esaldi soilak egiten ditu piktogramak eta lexiko-txartelak erabiliz.

Aldagai bateko segidak osatzen ditu: neurria.
Completa series de una variable: tamaño.

Acepta sus propias posibilidades y limitaciones.

Errespetuaren balioa aintzat hartzen eta praktikan jartzen du.
Reconoce el valor del respeto y lo pone en práctica.

1

Irudiak irakurtzen eta interpretatzen ditu.
Lee e interpreta imágenes.

Discrimina los conceptos abierto/cerrado, arriba/abajo, dentro/fuera.

Bere gorputzaz espazio-posizioak bizi ditu: irekita/itxita, goian/behean, barruan/kanpoan.
Vivencia posiciones espaciales con su propio cuerpo: abierto/cerrado, arriba/abajo, dentro/fuera.

buletina
Hiruhileko informazio
n trimestral

Diferencia las acciones propias de bebés de las que ahora realiza.

BolEval3aIBAIZABAL.indd

Denden izenak saltzen dituzten produktuekin lotzen ditu.
Relaciona nombres de tiendas con los productos que venden.

Reconoce y traza la grafía del número uno y lo asocia a la cantidad que representa.

Zenbait kontzeptu bereizten ditu: irekita/itxita, goian/behean, barruan/kanpoan.

Bere aukerak eta mugak onartzen ditu.

Haur Hezkuntza •

Lehen hiruhilekoa

Realiza desplazamientos utilizando el arrastre y el gateo.

LB

Kaleko eta etxeko onomatopeiak identifikatzen eta egiten ditu.
Identifica y reproduce onomatopeyas de la casa y la calle.

Bere izena eta bere ingurukoenak erabiltzen ditu.
Utiliza el nombre propio y el de las personas de su entorno próximo.

Zenbatzaileak behar bezala erabiltzen ditu: bat/asko.
Emplea correctamente los cuantificadores uno/muchos.

Bat zenbakiaren grafia identifikatzen eta trazatzen daki, eta hura adierazten duen
kantitatearekin lotzen.

Mugitzean eskuak eta hankak koordinatzen ditu.

IKASTETXEA / COLEGIO

L

1. eta 2. unitateak / Unidades 1 y 2

Neurriak bereizten ditu: handia eta txikia.
Discrimina los tamaños grande/pequeño.

Presenta un movimiento fluido y dinámico.

Coordina manos y piernas en sus desplazamientos.

IZENA / NOMBRE

LB

Koloreak identifikatzen ditu: gorria eta horia.

Burua gorputz-atal bat dela badaki.
Reconoce la cabeza como parte de su cuerpo.

Mugimendu arinak eta dinamikoak egiten ditu.

Boletín de informació

Hizkuntzak / Lenguajes

L

1. eta 2. unitateak / Unidades 1 y 2
Identifica los colores rojo y amarillo.

Toma conciencia de su cuerpo.

IBAIZABAL

•

Hiruhilekoko i nformazio-buletina. Familiarentzako d okumentu infor matikoa da, e ta b ertan,
haurrek hiruhilekoan egindako lorpenen ebaluazioa
biltzen da.

IPUINAK

1. Zaren bexalakoxea maite
zaitut

2. Kapitain bat hirian

Udaberri garaia
Oporretako Koadernoa

Lehen Hiruhilekoa

Bigarren Hiruhilekoa

10/3/10 12:12:27

10/3/10 12:12:28

ERAIKITZE KOADERNOAK
Bizi naizen lekua* / Autonomia-erkidegoa
Horrelakoa naiz / Gorputza
Hau da nire ikasgela / Ikastetxea

3. Nola egiten dute txakurrek?
4. Mendi tontorrean

3. Lagundu hegan egiten
4. Oso bisita berezia

Nork bere burua zaintzeko unea / Ohitura osasungarriak

5. Lurrez, itsasoz edo airez
6. Eskuak eta oinak mugituz

5. Guztion artean!
6. Talde berekoak

Honela sentitzen naiz / Emozioen adierazpena

1. Nire etxea atsegin dut
2. Kaleko dibertsioa

1. Ez izan beldurrik
2. Mundua zure etxea da

Hau da nire erkidegoa* / Autonomia-erkidegoa

Jateko garaia / Elikagaiak

Ukituz ikasten dut / Esperientziak

Hemen naukazu / Gorputza
Eskolara bueltan / Ikastetxea

3. Natura zaintzen
4. Lurreko ura

3. Begiratu inguruan
4. Saia zaitez berriro!

Neure burua zaintzea atsegin dut / Ohitura osasungarriak

5. Isilik! Grabatzen
6. Musikaren soinua

5. Elkarrekin dibertigarriagoa da
6. Elkarrekin errazagoa da

Badakit nola sentitzen naizen / Emozioen adierazpena

1. Adreiluz adreilu
2. Zer dakusat hirian?

1. Jostailuzko etxea
2. Opari berezia

Erkidegoa ezagutzen dut* / Autonomia-erkidegoa

Hau bai janari ona! / Elikagaiak

Inguruan dudan magia / Esperientziak

Izugarri hazi naiz! / Gorputza
Bost urteko ikasgelan / Ikastetxea

3. Haziak loratzen
4. Izarretan barrena bidaia

3. Itsas hondoko sekretuak
4. Gauaren magia

Honela zaintzen dut neure burua / Ohitura osasungarriak

5. Hizki andana
6. Koloreen paleta

5. Ezustekoa liburutegian
6. Abentura museoan

Sentimenduen mundua / Emozioen adierazpena
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Proiektuko materialak: irakaslearentzat
Oinarriak
Dokumentu honetan proiektu honen justifikazio metodologikoa eta bere oinarrian dauden helburu orokorrak biltzen dira, bai eta irakasleentzat interesgarri
gerta daite zkeen auk era didak tikoei e ta an tolatzaileei b uruzko infor mazio
guztia ere.

Haur Hezkuntza

Ukimugi. XXI. mendeko proiektua

Ukimugi
XXI. mendeko
proiektua

AZALAK PROMO UKIMUGI JustificMetodologica IBAIZABAL.indd 1

19/4/10 08:43:16

Haur Hezkuntzako oinarrizko gaitasunak

Haur Hezkuntza

EAEko Ha ur He zkuntzako c urriculumaren g arapenaren ondor ioz sor tutako
kontzeptu berri honi buruzko informazioa eskaintzen duen materiala.

Didaktika

Haur Hezkuntzako
oinarrizko
gaitasunak

AZALAK PROMO UKIMUGI Competencias BAIZABAL.indd 1

19/4/10 08:46:37

Irakasleek informazioa modu errazean eskura dezaten, egitura modular bat
diseinatu da, eta egitura horrek, Ukimugi proiektua osatzen duten materialetako proposamen didaktiko guztiak antolatzen ditu.
Aurreko premisei jarraiki, irakasleak eskura izango ditu:
Ikasturte bakoitzari dagozkion sei unitate didaktikoetako proposamen
didaktikoak.

3

urte

Proposamen didaktikoa
Lehen Hiruhilekoa

02 unitatea

Eraikitze k oadernoak erabiltzeko e zinbestekoa den proposamen
didaktikoa.
Haur Hezkuntza

Kalea zeharkatzen dut

Inguruneari, fe stei, eg un b ereziei, s ormenari, ar teari e ta t alde-jarduerei
buruzko laminen bit artez lan tzen di ren lengoaia plas tikoak garatzeko
proposamen didaktikoa.
AZALAK PROMO UKIMUGI PropDidact_TT_3a_IBAIZABAL.indd 2

19/4/10 08:50:36

Ipuinen eta abestien bitartez, testuinguru esanguratsu batetik abiatuta, ingeleserako hurbilketari ekiteko proposamen didaktikoa. Ber tan, jarduera
fotokopiagarriak eta trokelatuak aurkituko dituzue, bai eta ingeleseko saioan
erabiltzeko ipuinen eta abestien jatorrizko bertsioak biltzen dituen Audio CD
bat ere.

Magic Book
STORYSONGS FOR CHILDREN

3

years

Haur Hezkuntza

© Inés Delgado-Echagüe Sell, Fico Llopart, 2010
© Ibaizabal argitaletxea, 2010
ALL MATERIAL IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND MAY NOT BE REPRODUCED
IN ANY FORM WITHOUT PRIOR AUTHORISATION IN WRITING FROM THE
COPYRIGHT HOLDERS. LEGAL DEPOSIT Z-847-2010. DISTRIBUTED BY GRUPO
EDITORIAL LUIS VIVES.

Magic Book Galleta CD_IBAIZABAL.indd 1
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Baliabideak
Psikomotrizitatea eta lankidetza jolasak
Bizipenen eta lankidetzaren ikuspegitik, Jolasa eta mugimendua multzoaren edukiak lantzen dituen materiala.

Beste fitxa batzuk. Baliabide fotokopiagarriak
Hiru baliabideetan lantzen diren edukiak indartzeko material fotokopiagarria.

Animalia ipuinak, poema irudiztatuak eta jolaserako asmakizunak*
Literatura-baliabideak eskaintzen dituen dokumentua, hala nola ipuinak, poemak eta asmakizunak. Guztiek ere oso jarduera interesgarriak egiteko aukera
ematen dute.
* Hiru urtekoentzako literatura-baliabideen izenburua.
Ipuin miragarriak, poema irudiztatuak eta jolaserako asmakizunak, lau urtekoentzat
Munduko ipuinak, poema irudiztatuak eta jolaserako asmakizunak, bost urtekoentzat

Bitxikerien koadernoa
Koaderno honen he lburua da i rakasleak i kasgelan g ertatzen d iren eg oera
deigarriak bertan biltzea, esate baterako, bit xikeria dibertigarriak, xelebreak,
proiektuen sorburu diren egoerak, eta abar.

Material digitala

Baliabideen menua

3

urte

Ukimugi digitala. ADErako baliabideak

Haur
Hezkuntza

Baliabideen menua
© Luis Vives argitaletxe taldea, 2010

Material honetan proiektuaren baliabideak modu erraz eta baliagarrian biltzen
dira, modu horretara irakasleak haurrak motibatu ahal izango baititu arbel digital elkarreragileari eta batzarrean egiten diren jarduerei esker.

ARGITARATZEKO ESKUBIDE GUZTIAK GORDEAK.
DISKO HAU ETA BERE EDUKIAK KOPIATZEA EDO
ERREPRODUZITZEA DEBEKATUTA.
LEGE GORDAILUA: Z-1389-2010.
BANAKETA: LUIS VIVES ARGITALETXE TALDEA

I-371

4

urte

Haur
Hezkuntza

© Luis Vives argitaletxe taldea, 2010

Baliabideen menua

ARGITARATZEKO ESKUBIDE GUZTIAK GORDEAK.
DISKO HAU ETA BERE EDUKIAK KOPIATZEA EDO
ERREPRODUZITZEA DEBEKATUTA.
LEGE GORDAILUA: Z-1390-2010.
BANAKETA: LUIS VIVES ARGITALETXE TALDEA

I-372

5

urte

Haur
Hezkuntza

Baliabideen menua

© Luis Vives argitaletxe taldea, 2010
ARGITARATZEKO ESKUBIDE GUZTIAK GORDEAK.
DISKO HAU ETA BERE EDUKIAK KOPIATZEA EDO
ERREPRODUZITZEA DEBEKATUTA.
LEGE GORDAILUA: Z-1391-2010.
BANAKETA: LUIS VIVES ARGITALETXE TALDEA

I-373

CD ho nek bi a tal ditu , b atetik, ikasgela an tolatzeko ma teriala e ta, b estetik,
finkatzeko eta zabaltzeko materiala.
Programaziorako eta ebaluaziorako CDa
CD honetan programazioak eta ebaluazioak egiteko beharrezkoa den curriculuminformazioa biltzen da.
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Proiektuko materialak: ikasgelarako
Libutarren txotxongiloak
Pertsonaien esku-txotxongiloak elementu moti batzailea izango dira proposatutako jardu eretarako, e ta lotur a em ozional garr antzitsuak s ortuko di ra
haurren eta txotxongiloen artean.
TULI

NILO

SELA

Poltsa magikoa eta urre-koloreko txartelak
Magiaren munduko elementu hau er abiliz, irakasleak emanaldi harrigarriak
egin ahal izango ditu ikasleen aurrean. Besteak beste, ikasgelako bizikidetza hausten duten alderdi negatiboak idatz edo marraz dit zake t xarteletan,
poltsan s artu e ta desagerrarazteko. Ir akasle b akoitzak z er hel buru d ituen,
poltsak aukera ugari eskaintzen ditu.

hodeia

Irakurketa-programa

©IBAIZABAL

Fitxa horiek irakurtzen eta idazten ikasten hasteko formatu egokia dute. Fitxa
horietan lexikoaren txartelak eta piktogramak biltzen dira.
HODEIA

Pentsatu Arte

TarVoc_3156_3aIBAIZABAL.indd 20

Zenbait ar telanen hau taketa. H orien bit artez p entsamenduaren gait asunei
buruzko programa landuko da.

06

11/2/10 15:28:03

pentsatuARTE

Louvre Museoko piramidea Ming Pei

5214_H_LamArte_5a_IBAIZABAL.indd Sec2:6

12/2/10 15:53:57

©IBAIZABAL

Bit hauei esker, autonomia-erkidegoetako
ezaugarri ge ografikoei, na turaren e zaugarriei, et a ezaugarri s ozial et a kulturalei
buruzko informazioa jasoko dute haurrek.

©IBAIZABAL

Bit autonomikoak

Antolamendurako laminak
Fitxa hau etan e skola-egun b ateko hainb at une a dierazten dituz ten i rudiak
biltzen dira, eta, horiei esker, denboraren hautematea lantzen da.

PSIKOMOTRIZITATEA

Tratu onen laminak
Fitxa horiek bizikidetzarako jarraibide egokiak azaltzen dituzte.

29/1/10 16:13:44

©EDELVIVES

Organiz_345a_2010_Ev.indd IBAIZABAL.indd 6

JOSTAILUAK JASO
ETA PAPERAK ZAKARRONTZIRA
BOTAKO DITUGU.

…-ren ipuinak*
Pertsonaia m otibatzailea p rotagonista du ten istorioak kontatzen dituen liburu erraldoia. Ir akurketa err azteko, k iribilean dago
koadernatuta eta idulkia du.

Jostailuak jaso
eta paperak zakarrontzira
botako ditugu.

Trato_tex_5156_5a_IBAIZABAL.indd 3

1/2/10 11:38:18

* Tuliren ipuinak, hiru urteko ikasleentzat.
Niloren ipuinak, lau urteko ikasleentzat.
Selaren ipuinak, bost urteko ikasleentzat.
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Matematikaren e sparruko e dukiak lan tzeko ma teriala; besteak beste, zenbakiak, irudiak, numerazioa
eta espazio-kokapena lantzen dira fitxa horietan.

©IBAIZABAL

2

©IBAIZABAL

Matematikako laminak

49

bi
BARRUAN

BI

KANPOAN

3Concep_3156_3aEv.indd 8

12/2/10 15:24:50

04233_2Num_4a_IBAIZABAL.indd 2

12/2/10 12:15:01

Lanbideen memory jolasa
Memoria-jolas k lasikoa da, g izonek zein emakumeek egiten dituz ten lanbideen irudiak dituenez, bereizketarik eza lantzen duena.
Libutarren soinura. Abestu ...-rekin*
Pertsonaiek protagonizatutako ipuinen grabazioak, unitate bakoitzerako sortutako abestiak, entzunezko bereizmena lantzeko hotsak eta musika klasikoko
lan hautatuak biltzen dituen CDa.
* Libutarren soinura. Abestu Tulirekin. Hiru urte
Libutarren soinura. Abestu Nilorekin. Lau urte
Libutarren soinura. Abestu Selarekin. Bost urte

3

urte

Libutarren soinura

Libutarren soinura
ABESTU TULIREKIN

ABESTU TULIREKIN

3

urte

Haur Hezkuntza

Haur Hezkuntza

© Ibaizabal argitaletxea, 2010
COPYRIGHTAREN TITULARRAREN IDATZIZKO BAIMENA LORTU EZEAN, EZIN DA LAN
HAU OSORIK EDO ZATIKA BERREGIN, BIDEA EDO PROZEDURA EDOZEIN DELARIK ERE.
LEGE GORDAILUA Z-883-2010. BANAKETA: LUIS VIVES ARGITALETXE TALDEA.
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GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES
D. L.: Z-890-2010 · Il.: Nati Rodríguez

Motibaziorako horma-irudia eta urtaroena
Adin b akoitzerako proposatutako unit ateen ildo nag usiak e ta e duki nab armenenak biltzen dituzten formatu hand iko horma-irudiak. Horrez gain, ikasturte b akoitzeko p ertsonaiek protagonizatutako ur taroen hor ma-irudia ere
aurkituko duzue, eta horma-irudiekin batera, espazioa antolatzen laguntzeko
kokapen-txartelak dituzue.

GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES
D. L.: Z-894-2010 · Il.: Marta Chicote

UKIMUGI.com

©GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES

CD el karreragile horr etan jar duerak h iruhilekoka antolatut a dau de. H orren
bitartez, haurr ak ord enagailua er abiltzen ikas ten hasik o di ra, e ta horr ekin
batera, ikasturtean landutako edukiak indartuko dituzte.

30

Flaschard-ak

©GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES

12

Esparru lexikoa kontuan har tuz antolatutako t xartel horien bit artez, ingeleseko oinarrizko kontzeptuak landuko dituzte haurrek.
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3 urteko haurrentzako edukien segida
1. unitatea

2. unitatea

Etxea

Kalea

3. unitatea

Animaliak eta landareak

Ildo
nagusiak

Gelak eta etxeko lanak
Etxeko objektuak
Etxeko istripuen prebentzioa

Elementuak eta zerbitzuak
Parkea
Dendak eta azoka
Bideko segurtasuna

Animalia basatiak eta etxekoak
Hazitako landareak eta landare
basatiak, erabilerak

Espazio- eta
denbora- testuingurua

Udazkena
Hirugarren Adinekoen Eguna

Gabonak
Haurren Eskubideen Eguna

Negua
Bakearen Eguna

Etxeko bizikidetza-arauak

Bizikidetza arauak, kalean

Animaliak eta landareak
errespetatzea eta zaintzea

Maitasuna
Autoestimua

Haserrea
Errespetua

Beldurra
Laguntza

1 zenbakiaren kontzeptua,
kantitatea

1

2 kopurua

Afektibitatea eta
gaitasun soziala

Emozioak
Balioak
Ingurune fisikoa: elementuak, erlazioak eta neurriak

Zenbakiak

Zenbatzaileak
Neurriak

Asko/gutxi

Bat/asko
Handia/txikia

Edukiera/pisua
Luzera
Formak eta lerroak

Altua/baxua
Zirkulu forma

Triangelu forma

Triangelua

Gorria

Horia

Urdina

Goian/behean

Zabalik/itxita
Barruan/kanpoan

Hurbil/urrun

Etxeko onomatopeiak
Norberaren izena
Agurrak eta aurkezpenak
Testua eta irudiak bereiztea
Ipuina

Denda eta bertan saltzen dena
lotzea
Kaleko onomatopeiak
Inguruko pertsonen izenak
Kaleko kartelak

Landareak eta fruituak lotzea
Animalien onomatopeiak
Handigarriak eta txikigarriak
Landareen eta animalien
deskribapenak
Testua eta irudiak bereiztea

Sagua: mugitzea eta seinalatzea

Kamera digitala.
Irudiak editatzeko aplikazioak

Blog bat sortzea

Plastika

Hatzez margotzeko pintura
erabiliz margotzea eta
estanpatzea

Hatzez paperari zatitxoak
kentzea, papera zimurtzea, eta
itsastea

Papera urratzea
Plastilina modelatzea
Pintzel lodiekin margotzea

Musika

Zarata/musika
Etxeko soinuak

Soinua/isiltasuna
Kaleko soinuak

Erritmo-eskema errazak
Animalien soinuak

Kolorea
Espaziokokapena

Hitzezko
hizkuntza

Grafomotrizitatea

IKT
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4. unitatea

5.Unidad
unitatea
5

Lurreko paisaiak

51

6. unitatea

Garraiobideak
El libro

Kirola

Mendiak, itsasoa, ibaiak eta haitzuloak

Garraiobideak
Taldeko garraiobideak
Bilakaera
Segurtasun-neurriak

Banakakoak eta taldekoak
Olinpiar Jokoak
Kirola egiteko tokiak

Inauteriak
Aitaren Eguna

Udaberria
Liburuaren Eguna

Uda
Amaren Eguna

Ekologia-balioak: natura guneak
errespetatzea eta zaintzea

Ekologia-balioak: kutsatzen ez duten
garraioak

Jarduera osasungarriak: kirola

Tristura
Laguntasuna

Poza
Lankidetza

Harridura
Eskuzabaltasuna

2

3 zenbakiaren kontzeptua, kantitatea

3
Lehena, azkena

Guztia/hutsa

Guztiak/bat ere

Beterik/hutsik
Luzea/laburra
Lauki forma

Laukia

Berdea

Zuria

Beltza

Aurrean/atzean

Aurrez/bizkarrez

Gainean/azpian

Tokiak eta elementuak deskribatzea
Naturako elementuen onomatopeiak
Testua identifikatzea
Bunbuiloak, kartelak

Berdin hasten diren hitzak
Garraioak deskribatzea
Garraiobideen onomatopeiak
Testua, irudiak eta zenbakiak bereiztea
Txartela

Berdin amaitzen diren hitzak
Kirola eta kirolaria lotzea
Zaletasunak azaltzea
Onomatopeiak
Kirolen piktogramak
Kirolarekin zerikusia duten hitzak
Albistea

Fitxategiak konpartitzea

Interneteko bideoak helburu
didaktikoarekin erabiltzea

Lerro kontzeptua
Frotage teknika
Berdea: urdina eta horia nahastean
lortzen den kolorea

Puntzoia erabiliz zulatzea
Erliebedun ekoizpenak
Zuria erabiliz nahasketak egitea

Moztea
Collage-a
Hondakinak erabiliz eraikuntzak egitea

Soinu gogorrak/ahulak
Naturako soinuak

Hots luzeak/laburrak
Garraiobideen soinuak

Hotsak erabiliz erritmo-eskemak luzeak/
laburrak egitea
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4 urteko haurrentzako edukien segida
1. unitatea

2. unitatea

Etxea

Ildo
nagusiak

Espazio- eta
denbora-testuingurua
Afektibitatea eta gaitasun soziala

Emozioak
Balioak
Ingurune fisikoa: elementuak, erlazioak, neurriak

Zenbakiak

Kalea

3. unitatea

Animaliak eta landareak

Gelak eta horien funtzioak
Etxeko objektuak
Bizimodua errazten diguten
objektuak
Energia aurreztea
Etxebizitzak historian zehar
Etxeko istripuei aurrea hartzea

Kaleko elementuak
Segurtasun-, osasun- eta
kontsumo-arloetako
profesionalak
Ikasteko eta ondo pasatzeko
lekuak: zinema
Antzinako eta egungo kaleak
Bide-segurtasuna: istripuei
aurrea hartzea

Izaki bizidunak eta izaki
bizigabeak
Aireko, uretako eta lehorreko
animaliak
Animalia baten bizi-zikloa
Animalien kanpoko ezaugarriak
Landare motak
Dinosauroak

Udazkena
Hirugarren Adinekoen Eguna

Gabonak
Haurren Eskubideen Eguna

Negua
Bakearen Eguna

Bizikidetza-arauak:
bizilagunekiko errespetua

Bizikidetza-arauak: gizalegez
jokatzea

Ekologia-balioak: natura
errespetatzea

Beldurra
Laguntza

Haserrea
Gizalegez jokatzea

Ezinegona
Tolerantzia

Berrikusketa: 1, 2, 3

0
Lehenengoa, bigarrena, azkena

4

3 zenbakiaren deskonposaketa

4 zenbakiaren deskonposaketa

Eragiketak

Batuketa lantzen hastea, modu grafikoan

Zenbatzaileak
Neurriak

Bat ere/baten bat

Berdina/desberdina

Handia/ertaina/txikia

Edukiera/pisua
Luzera
Denbora
Formak eta lerroak

Kolorea
Espaziokokapena

Hitzezko
hizkuntza

Bat gehiago, ... baino gehiago

Betea/hutsa
Zabala/estua

... baino altuagoa/... baino baxuagoa

Goiza, gaua
Lerro okerra/lerro zuzena

Lerro irekia/lerro itxia

Laukizuzena

Marroia

Arrosa

Morea

Hurbil/urrun

Aurrez, aldamenez, bizkarrez

Artean

Alde batera/beste aldera
Etxeko toki bat deskribatzea eta
zer toki den asmatzea
Pertsona baten deskribapena
egitea (familiako norbaitena)
Kortesiazko formulak lantzea:
mesedez, eskerrik asko...
Hitzak silabatan banatzea
Hitz luzeak eta laburrak
Erosketen zerrenda

A hotsa bereiztea
Esaldi soilak amaitzea, ikasitako
lexikoa erabiliz
Puxiketako elkarrizketak
Kaleko kartelak
Bide seinaleak

Silaba berdinarekin hasten diren
hitzak bereiztea
Gertaera-segida bat azaltzea:
bizi-zikloa
Ahozko lana aurkakoekin
E hotsaren entzunezko
bereizketa
Ipuinak eta poemak
Hitz berdinak
Animalia bat deskribatzea

Sagua: klik egitea, klik bikoitza
eta arrastatuz klik egitea

Inprimagailua
Marrazteko programak

Kategoriak eta irudiak

Plastika

Moztea, zulatzea
Argizariarekin esgrafiatua egitea
Koloreak: marroia, urre-kolorea,
zilar-kolorea

Collage-a (hainbat motako
paperak)
Planoetan irudiak sortzea, forma
geometrikoak erabilita

Koloreak nahastea
Aerografia (putz egitea)
Kolorea: morea

Musika

Giza ahotsak: tinbrea

Erritmoa: soinua/isiltasuna

Intentsitatea: gogorra/ahula

Grafomotrizitatea

IKT
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4. unitatea

5. unitatea

Lurra

53

6. unitatea

Komunikabideak

Musika

Ura eta Lurra
Uraren egoerak
Ingurumen-arazoak: bereizketarik gabeko
zuhaitz-mozketa
Fenomeno atmosferikoak
Lurreko paisaiak

Banakakoak eta taldekoak
Komunikabideekin zerikusia duten
lanbideak
Komunikabideak:
idatzizkoak, ikus-entzunezkoak
Ordenagailua: atalak eta funtzioak
Komunikabideen bilakaera

Musika-tresnen sailkapena:
Perkusioko musika-tresnak
Harizko musika-tresnak
Ikasteko eta ondo pasatzeko lekuak:
entzuteko aretoa
Lehenbiziko musika-tresnak

Inauteriak
Aitaren Eguna

Udaberria
Liburuaren Eguna

Uda
Amaren Eguna

Ingurumen-balioak: uraren eta
naturaguneen kutsadura

Ordenagailuaren arrazoizko erabilera

Sentimenduak eta musika

Gogo falta
Irmotasuna

Bekaizkeria
Eskuzabaltasuna

Tristura
Lankidetza

5

6
1., 2., 3.

0-6

5 zenbakiaren deskonposaketa
(=) ikurra

6 zenbakiaren deskonposaketa
(+) eta (=) ikurrak erabiliz batuketak lantzea

Batuketak, 6ra arte
Adina

Berdin ikurra
Lodia/mehea

Arina/astuna
... baino luzeagoa/... baino laburragoa
Lehenago/ondoren

Atzo, gaur

Gaur, bihar
Erronboa

Obaloa
Laranja

Urdin argia eta urdin iluna

Kolore guztiak

... baino hurbilago/... baino urrunago

Inguruan

Ezkerra/eskuina

I hotsa bereiztea
Hitzak sortzea, emandako silaba
batzuetatik abiatuta
Fenomeno atmosferikoen onomatopeiak
Esaldi soilak amaitzea, ikasitako lexikoa
erabiliz
Letra berarekin hasten diren hitzak
Mapa meteorologikoa

O hotsa bereiztea
Orainaldia eta iragana erabiltzea,
gertaerak adierazteko
Elkarrizketa, telefono-solasaldia
Hitzak osatzea, emandako silabetan
oinarrituta
Esaerak
Biko errimatuak
Posta elektronikoa

Hitzen barneko fonemak bereiztea
Orainaldia eta lehenaldia erabiltzea,
ekintzak adierazteko
U hotsa bereiztea
Esaldi soilak osatzea, ikasitako lexikoa
erabiliz
Amaieran letra bera duten hitzak
Musika-tresna bat deskribatzea

Ezinbesteko ikonoak

Aurkezpenak

Mugitzen ez den iruditik, mugitzen den
irudira

Plastilina eta buztina erabiliz modelatzea
(margotzea eta testura atzematea)
Errealitatea aurrez-aurre marraztea
Koloreak: zuria, beltza

Argizari zuria eta ur tenperak erabiliz
margotzea
Bolumena duen collage-a (aldizkarietako
papera)

Ostadarraren koloreak
Hainbat testuratako collage-a (material
jarraituak, plastilina, etab.)
Moztea

Iraupena: laburra/luzea

Garaiera: baxua/altua

Musika-tresnen tinbrea
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5 urteko haurrentzako edukien segida
1. unitatea

2. unitatea

Etxea

Animaliak eta landareak

Eraikuntza-prozesua
Profesionalak
Etxebizitza motak
Etxeen atalak
Beste ingurune batzuetako
etxebizitzak
Eraikuntzak historian zehar

Eraikuntzak eta zerbitzu publikoak
Profesionalak
Merkataritza
Hiriak historian zehar
Herrien eta hirien arteko
desberdintasunak
Bide-segurtasuna

Animalien elikadura eta ugalketa
Bizi-zikloa
Munduko animaliak eta
landareak
Galzorian dauden animaliak

Udazkena
Hirugarren Adinekoen Eguna

Gabonak
Haurren Eskubideen Eguna

Negua
Bakearen Eguna

Ingurumenarekiko errespetua:
energia aurreztea

Bizikidetza-arauak:
gizalegez jokatzea

Ekologia-balioak: natura
errespetatzea

Tristura
Lankidetza

Harridura
Pazientzia

Damua
Erantzukizuna

Zenbakiak

0-6

7
4., 5.

0-7

Eragiketak

Batuketak
1etik 6ra arteko deskonposaketak

7 zenbakiaren deskonposaketa

Kenketa lantzen hastea, modu
grafikoan

Baten bat/bat ere ez

Adina

Bat gutxiago

... baino handiagoa/... baino
txikiagoa

... bezain handia

... baino lodiagoa/... baino
meheagoa

Neurri-unitate naturalak

... baino zabalagoa/... baino
estuagoa

Ildo
nagusiak

Espazio- eta
denbora- testuingurua
Afektibitatea eta gaitasun soziala

Emozioak
Balioak

Ingurune fisikoa: elementuak, erlazioak eta neurriak

3. unitatea

Hiria

Zenbatzaileak
Neurriak
Edukiera/pisua
Luzera

Arina/astuna
... bezain altua

Denbora

Lehen, orain, gero
Zirkulua, obaloa

Esfera, zilindroa

Laukia, laukizuzena

Gorriak

Horiak

Berdeak

Eskuina/ezkerra

Erdigunea
Simetria

Ezkerretik eskuinerako ordena

Prozesu bat azaltzea
M hotsa bereiztea
Bokalez hasi edo amaitzen diren
hitzak
Hitz luzeak eta laburrak
Letra larria eta lotua (etzana)
Kartela

Ibilbide bat azaltzea
S hotsa bereiztea
Bokalak hainbat lekutan dituzten
hitzak
Bi silabako hitzak osatzea
Silaba
Dendetako kartelak

Animalia bat edo landare bat
deskribatzea
L hotsa bereiztea
Ikasitako fonemak dituzten hitzak
identifikatzea
Silaba berarekin hasten eta
amaitzen diren hitzak
Eskema

Saguaren eskuineko botoia,
gurpila eta teklatua

Irudi finkoa: eskanerra

Web 2.0k eskaintzen dituen
aukerak

Plastika

Koloretako arkatzekin eta
errotuladoreekin zirriborroa egitea
Moztea
Gorriak

Paper orbandua tolestea
Forma simetrikoak
Horiak

Mosaikoa
Irudiak negatiboan egiteko
txantiloiak, arrabola
Berdeak

Musika

Erritmoa: soinua/isiltasuna

Intentsitatea: gogorra/ahula

Iraupena: laburra/luzea

Formak eta lerroak

Kolorea
Espaziokokapena

Hitzezko
hizkuntza

Grafomotrizitatea

IKT
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UKIMUGI

4. unitatea

5. unitatea

Unibertsoa

55

6. unitatea

Liburua

Artea

Eguzki-sistema
Lurraren mugimendua
Planetak eta sateliteak
Ilargia eta izarrak
Espaziora bidaiak

Liburu bat egiteko prozesua
Liburu motak
Liburuekin zerikusia duten lanbideak
Liburutegia
Antzinako eta egungo liburuak
Liburu elektronikoa

Pintura, eskultura eta arkitektura
Tresnak eta materialak
Museoa
Labar-pinturak

Inauteriak
Aitaren Eguna

Udaberria
Liburuaren Eguna

Uda
Amaren Eguna

Ingurumenarekiko errespetua:
birziklatzea

Liburuek sortzen dituzten sentsazioak
eta pizten dituzten sentimenduak

Artelanek sortzen dituzten sentsazioak
eta pizten dituzten sentimenduak

Beldurra
Laguntza

Poza
Eskuzabaltasuna

Haserrea
Barkamena eskatzea

8
6., 7.

9
8., 9.

10
10.

8 zenbakiaren deskonposaketa

9 zenbakiaren deskonposaketa
Minus (–) ikurra

Kenketak
Batuketak

Osoa/erdia

Parea/bikotea

Bikoitza

Ia beterik/ia hutsik
... bezain luzea/... bezain laburra
Atzo, gaur, bihar

Orduak

Orduak

Kuboa

Triangelua, erronboa

Piramidea

Urdinak

Koloreen nahasketa

Koloreen nahasketa

Hurbil, baina ez hurbilena/urrun, baina ez
urrunena

Barnealdea/kanpoaldea

Eskuina/ezkerra

P hotsa bereiztea, hainbat kokagunetan
Hitzak banatzea
P letrarekin hasten diren hitzak
Hitzen amaiera
Albistea

D hotsa bereiztea
Hitzak banatzea
Liburuaren azala

Istorio baten ezaugarri formalak: hasiera
eta amaiera
T hotsa bereiztea, hainbat kokagunetan
Hitzak banatzea
Hitzen ezaugarri komunen eta
bereizgarrien identifikazioa
Museoaren planoa

Web 2.0k eskaintzen dituen aukerak

Testu-tratamenduko programa

Bideo digitalak sortzea

Horma-pintura
Collage-a
Harian sartzea, zulatzea
Urdinak

Egunkari bat egitea
Irudien segida
Koloreak nahastea

Papiroflexia
Antzezpenetarako dekoratuak
Astoa erabiliz margotzea

Altuera:baxua/altua

Altuera: baxua/altua

Soinuaren ezaugarriak
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