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OINARRIZKO GAITASUNAK
2. Ikasten ikasteko gaitasuna

-  Hainbat motatako testuak irakurtzean, informazio garrantzitsuenak
hautematea.

-  Testu idatzietan proposatutako helburuei begira garrantzia duten
informazioak hautatzea.

- Testuak ekoiztean, adierazi beharreko ideiak behar bezala lotzea.
- Testuak ekoiztean, hizkuntzaren zuzentasunari buruz hausnartzea.

4. Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna

- Hainbat komunikazio helburu dituzten testuak ulertzea.
-  Komunikazio premiei erantzuteko beharrezkoa den lexikoa

barneratzea.
- Komunikazio egoera bakoitzerako egokiak diren testu idatziak nahiz

ahozkoak (gidoiak, iritzi testuak,…) sortzea.

5. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna

-  Testuak ulertzean izan ohi diren lexiko arloko zalantzak hainbat
webgunetan bilatzea eta hautatzea.

- Testuak ekoizteko teknologia berriez baliatzea.

6. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna

- Binakako edo taldekako lanak egitean, ikaskideen iritziak errespetatzea.

7. Giza eta arte kulturarako gaitasuna

- Belaunaldiz belaunaldi ezagutu izan diren euskal kantak eta koplak
literatura arte eta kultura adierazpide gisa balioestea.



HELBURUAK

-  Hainbat komunikazio helburu dituzten testuetako informazio
garrantzitsuena ulertzea.

- Testu horien komunikazio asmoa edo helburua antzematea.
- Testu mota desberdinak hobeto ulertzeko estrategiak erabiltzea.
-  Testuinguruan oinarrituta lexiko ezezagunaren esanahia

ondorioztatzea.
-  Komunikazio egoera kontuan hartuta, hainbat testu mota

(erreportajea, albistea,  ,… ) idaztea.
- Testuak idazteko testuaren genero berezitasunak eta egitura kontuan

hartzea.
-  Lexikoari buruzko zalantzak argitzeko hainbat iturritara jotzea

(webguneak, hiztegiak, …).
-  Testuak sortzeko dokumentazio eta informazio iturri gisa Internet

erabiltzea.
- Ikasleek sortutako testuak Internet-en eskegitea (blogak, …).
-  Euskal kantutegia osatzen duten kantarik ezagunenei buruzko

zertzeladak ezagutzea (kantaren jatorria, izan dituen aldaketak eta
aldaerak,…).



EDUKIAK

Prozedurak

-  Hainbat motatako testuak irakurri aurretik, irudiak, argazkiak edo
liburuen azalak aztertuta, testuen edukiari buruzko hipotesiak egin.

-  Testuak irakurri aurretik, komunikazio egoera eta bertan agertuko
diren hitzen definizioa aztertu jardueren bidez.

- Testuak irakurri ondoren, egindako hipotesiak egiaztatu.
-  Erreportaje bat irakurri ondoren, testua astekariko zein ataletan

argitaratuta dagoen aztertu.
- Erreportajearen inguruko edukiez hausnartu jardueren bidez.
- Albistea idatzi, testu horren genero berezitasunak kontuan hartuta.
-  Aldizkari bateko testuaren lehenengo orrialdea aztertuta zein testu

mota den adierazi.
-  Testu bat taldeka irakurri, bakoitzak zati bat irakurrita eta denon

artean hipotesiak eginda.
-  Erreportajea irakurri ondoren, testuaren helburua eta komunikazio

ezaugarriak aztertu.
- Gai baten inguruko debatea egin eta grabatu.
-  Iritzi testu bat eta blog batean argitaratutako beste bat irakurri

ondoren, testuetako ideia nagusiak eta mezuak identifikatu.
- Egunkari digitaleko testuen edukiez hausnartu.
- Blog baten berezitasunak aztertu eta azaldu.
- Egunkari digitalean argitaratutako bi testu alderatu.
- Talde handian zuzen idazteko gomendioak idatzi eta “glogster” eran

aurkeztu.
-  Aldizkari eta egunkari digitaletan argitaratutako bi testuren

berezitasunak eta antzekotasunak aztertu.
- Grafiko batzuetako informazioan oinarrituta solasaldia egin.
-  Irratiko testu baten edukia aztertu ondoren, testu bera irakurri eta

ahoz goran grabatu.
-  Audio bat entzun ondoren, grabazioaren hizkuntza ezaugarriak

aztertu eta norberaren grabazioa ebaluatu.
-  Irudi batean ageri den ekimen baterako norberaren burua aurkeztu

idatziz.
-  Istorio bat irakurtzean testuan diren hutsuneetan falta dena

ondorioztatu.
- Narrazio testua irakurri ondoren, testuaren edukiez hausnartu.



- Eskutitza idatzi norberaren sentimenduak azalduta.
- Erreportajea irakurri ondoren, testuaren edukien inguruan hausnartu.
- Irakurritako testuaren bi laburpen aztertuta, egokiena hautatu.
- Egunerokoa idatzi, argazki batetik datuak inferituta.
-  Kronika irakurri ondoren, bertan agertzen diren edukien inguruan

hausnartu.
- Iritzi testua idatzi, gaiari buruzko informazioa Interneten jasota.
-  Taldeka bi testu irakurri, bakoitzak zati bat irakurri eta taldekideei

azaldu irakurritakoa.
-  Elkarrizketa testua irakurri ondoren, bertan agertzen diren edukien

inguruan hausnartu.
- Bizipen bat idatziz kontatu, testu mota horren ezaugarriak eta egitura

kontuan hartuta.

Euskal kantak
- Erromantze baten ahapaldien esanahia idatziz azaldu.
- Kanta bat entzun ondoren, testuko hainbat akats identifikatu.
- Bertsoa osatu, kasu bakoitzean dagokion oina hautatuta.
- Kantua entzun ahala bertsoak osatu.
-  Euskal kantu ezagunei buruzko hainbat bitxikeria aztertu (jatorria,

egilea, izan dituzten aldaketak, aldaerak…).
- Kantak osatu, kantaren inguruko bitxikerietan ageri den informazioa

kontuan hartuta.
- Jatorriz zubereraz ezagutzen dugun kanta batuan idatzi.

Kontzeptuak

- Testu moten ezaugarriak (erreportajea, albistea, ahozko debatea, iritzi
testua, bloga, gomendioak (idatziz), bertsoa, solasaldia, ekimen baterako
norberaren aurkezpena, narrazio testua (eleberria), eskutitz informala,
egunerokoa, kronika, elkarrizketa).

- Testu idatziak ulertzeko estrategiak:
- Testuaren helburua
- Helburuari begira informazio garrantzitsuenen hautaketa
- Testuaren zentzu orokorra
- Testu motaren ezaugarriak
- Testuaren egitura
- Lexikoaren azterketa

- Testu idatziak sortzeko estrategiak:
- Komunikazio egoeraren ezaugarriak
- Ekoizpen prozesua



- Lexikoa
- Zuzentasuna eta koherentzia

- Ahozko testua sortzeko estrategiak:
- Komunikazio egoeraren ezaugarriak
- Informazioa eta azalpena modu ordenatuan ematea
- Egokitasuna
- Zuzentasuna

- Euskal kanta tradizionalak
- Jatorria
- Bertan deskribatzen den istorioa
- Beste bitxikeria batzuk

Jarrerak

- Testu idatziak informazio eta ikaskuntza iturritzat hartzea.
-  Testu idatziak ulertzean nahiz sortzean, hizkuntzari buruz

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

duen garrantziaz kontzientziatzea.
-  Euskal kantak eta bertsoak kultura transmititzeko eta norberaren

kultura identitatea eraikitzeko baliabidetzat hartzea.



EBALUAZIO IRIZPIDEAK

-  Hainbat komunikazio helburu dituzten testuen zentzu orokorra
ulertzen du.

- Testu horietan igorlearen asmoa identifikatzen du.
- Testuaren edukiari buruz inferentziak egiten ditu.
- Testuaren osagai ez-linguistikoen esanahia interpretatzen du.
- Testuaren funtsezko edukiak laburbiltzeko gai da.
- Testuaren egitura orokorra antzematen du.
- Hainbat motatako testu idatziak ulertzeko estrategiak erabiltzen ditu.
- Komunikazio egoerarako egokia den testua ekoizteko gai da.
- Idatzi behar duen testuaren edukia zuzen planifikatzen eta

egituratzen du.
-  Testuak idazteko arau gramatikal, lexiko eta ortografikoak

errespetatzen ditu.
-  Testuak sortzeko eta aurkezteko informazio-teknologiak erabiltzen

ditu.
- Euskal tradizioko kantu eta kopla ezagun batzuk ezagutzen ditu.


