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OINARRIZKO GAITASUNAK

2. Ikasten ikasteko gaitasuna

-  Euskal hizkuntzaren gramatika arauak kontuan hartuta, askotariko
testu idatziak zuzentzea.

-  Testu idatzietako gramatika arloko akatsak zuzentzeko, hainbat
euskarritan dauden kontsulta materialak erabiltzen trebatzea.

4. Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna

- Testu idatziak zuzen ekoizteko, gramatika arauak barneratzea.
-  Komunikazio premiei erantzuteko beharrezkoa den lexikoa

barneratzea.

8. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna

-  Hizkuntzaren erabilera zuzenari buruz gogoeta egitea, norberaren
ekoizpenak zuzentzeko eta ikaskuntzaren autoerregulazioa
garatzeko.



HELBURUAK
- Hitzen arteko erlazio semantikoak lantzea.
- Esaera zaharren esanahia aztertzea.
-  Aurreko ikasturteetan landutako adizkiak errepasatzea (indikatiboa

eta baldintza)
-  Ahalerako eta subjuntiboko adizkiak ondo erabiltzen jakitea, eta

testuetan egoki eta zuzen erabiltzea.
- Perpausaren osagaien ordenaz eta galdegaiaz hausnartzea.
-  Perpaus moten ezaugarriak ezagutzea (juntadurazko perpausak,

konpletiboak, zehar-galderak, erlatibozkoak, denborazkoak,
moduzkoak, konparaziozkoak, helburuzkoak, kausazkoak,
baldintzazkoak, kontzesiboak eta kontsekutiboak), eta testuetan
egoki eta zuzen erabiltzea.

- Euskal gramatikari eta lexikoari buruzko zalantzak argitzeko, hainbat
iturritara jotzen ikastea (webguneak, hiztegiak, liburuxkaren
eranskinean jasota dauden arauen inguruko azalpenak…).

- Testu idatziak zuzentzeko estrategiak erabiltzea.
-  Ikastunitatean landutako edukiez gogoeta egiteko, autoebaluazio

jarduerak egitea.
-  Gramatika arauak zuzen erabiltzeak komunikazioan izan dezakeen

eraginaz jabetzea.



EDUKIAK

Prozedurak

- Aurreko ikasturteetan landutako indikatiboko eta baldintzako
adizkiak birpasatzeko, orainaldian edo iraganean eman eta zuzen
idatzitakoak identifikatu. (Oso zehatza da; zehatzegia…)

- Ahalerako NOR, NOR-NORI, NOR-NORK eta NOR-NORI-NORK
motako adizkiekin esaldiak osatu edo berridatzi, orainaldian,
lehenaldian zein alegiazkoan.

-  NOR eta NOR-NORK motako aditz trinkoekin taulak eta esaldiak
osatu, orainaldian edo lehenaldian.

- NOR-NORK orainaldiko adizki trinkoak iraganean idatzi.
- Subjuntiboaren erabilera aztertu ondoren, esaldiak osatu, subjuntibo

erako adizkiak erabilita.
-  Perpausaren osagaien ordena aztertu ondoren, hainbat perpausatan

galdegaia identifikatu.
- Perpaus motak bereizi.
-  Perpaus elkartuen artean, juntadurazkoak eta menderakuntzazkoak

bereizi.
-  Perpaus bakunak elkartuta, moduzko eta konparaziozko esaldiak

osatu.
-  Moduzko eta konparaziozko perpausetan menderagailuak

identifikatu.
- Helburuzko perpausak osatu, menderagailu mota bat baino gehiago

erabilita.
-  Kausazko perpausen ezaugarriak aztertu, eta zuzen erabiltzeko

jarduerak osatu.
-  Kausazko esaldietan sarri egin ohi diren akatsak identifikatu eta

zuzendu.
-  Baldintzazko perpausak berridatzi, menderagailu desberdinak

erabilita.
- Perpaus bakunak elkartuta, perpaus kontsekutiboak osatu.
-  Perpaus kontzesiboen ezaugarriak aztertu, eta zuzen erabiltzeko

jarduerak osatu.



-  Hainbat esalditan kontzesiboak, baldintzazko perpausak eta
kontsekutiboak bereizi.

- Gramatika arauen inguruko zalantzak argitzeko, hainbat euskarritan
jasotako informazioak interpretatu (liburuxkaren eranskinak,
Interneteko webguneak ( www.euskaltzaindia.net…).

- Hitz multzo batean hitzen sinonimoak bilatu ondoren, esaldiak osatu.
-  Esaera zaharren esanahia aztertu, erabileraren testuingurua kontuan

hartuta.
- Esaera zaharren zatiak osatu, eta esaera horien esanahiak azaldu.
- Esaera zaharren esanahiak aukera anitzeko erantzunen artean bilatu.
-  Lexikoari buruzko zalantzak argitzeko, hainbat iturritara jo

(hiztegiak, entziklopediak, Internet bidezko hiztegiak eta
entziklopediak…).

-  Ikastunitatean landutako edukiak birpasatzeko autoebaluazio
jarduerak egin.

Kontzeptuak

- Aditza:
• Indikatiboa: NOR eta NOR-NORK trinkoaK, NOR-NORI, NOR-

NORK, NOR-NORI-NORK.
• Baldintza: NOR alegiazkoa, NOR, NOR-NORI, NOR-NORK, NOR-

NORI-NORK.
• Ahalera: NOR, NOR-NORI, NOR-NORK, NOR-NORI-NORK.
• Subjuntiboa.

- Sintaxia:
• Perpausaren osagaiak.
• Perpaus motak.
• Perpaus elkartuak: juntadurazkoak eta menderakuntzazkoak.
• Perpaus konpletiboak.
• Zehar-galderak.
• Denborazko perpausak.
• Erlatibozkoak.
• Moduzkoak.
• Konparaziozkoak.
• Helburuzkoak.
• Kausazkoak.
• Baldintzazkoak.
• Kontzesiboak.
• Kontsekutiboak.



- Lexikoa:
• Hitzen arteko harreman semantikoak: sinonimia.
• Esaera zaharrak.

Jarrerak

-  Testu idatzietan gramatika arauak eta lexikoa zuzen eta egoki
erabiltzeko jarrera positiboa izatea.

-  Erabilitako gramatika arauak errespetatzea, eta testu idatziak
paperean nahiz euskarri digitalean egoki aurkezteko interesa
agertzea.

-  Ekoizpen idatziak zuzentzeko, hizkuntzari buruz hausnartzearen
garrantziaz ohartzea.

- Norberaren ekoizpenetako lexikoa aberastearen garrantziaz ohartzea.
- Testuak zuzen eta egoki idazten jakiteak norbanakoan eta gizartean

duen garrantziaz kontzientziatzea.
-  Norberaren akatsak ikaskuntza prozesuaren barne daudela ulertzea,

eta horiek gainditzeko jarrera positiboa agertzea.



EBALUAZIO IRIZPIDEAK

-  Euskal hizkuntzaren gramatika arauak ezagutzen ditu, eta testu
idatzietan egoki eta zuzen erabiltzen ditu.

- Perpaus motak ezagutu eta bereizten ditu.
-  Indikatibozko eta baldintzazko adizki erabilienak testu idatzietan

egoki eta zuzen erabiltzen ditu.
- Ahalerako eta subjuntibo adizki erabilienak zuzen erabiltzeko gai da.
- Hainbat esaera zaharren esanahia ezagutzen du.
-  Testuak aberasteko sinonimoak baliabide gisa erabiltzearen

garrantziaz ohartzen da.
- Testu idatziak zuzentzeko estrategiak erabiltzen ditu.
-  Ekoizpen idatziak zuzentzeko, hizkuntzari buruz hausnartzearen

garrantziaz ohartzen da.
-  Hizkuntza zuzen erabiltzeko norberak duen gaitasunean konfiantza

du.
- Ulertzen du akatsak ikaskuntza prozesuaren parte direla.


