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4  Proposamen didaktikoa 

SARRERA

Indarrean dagoen curriculumak jasotzen duen bezala, Derri-
gorrezko Hezkuntzaren helburua pertsona era integralean 
eta harmoniatsuan garatzea da, alderdi intelektualean, afek-
tiboan eta sozialean. Eta, horretarako, ezinbestekoa da hiz-
kuntza eta literatura ikastea; hau da, jarduera sozial eta indi-
bidualetan hizkuntza egoki erabiltzeko ahalmena lantzea, 
eta literatura testu adierazkorrak irakurtzeko eta interpreta-
tzeko trebetasunak eskuratzea. 

Pertsonaren garapenerako funtsezko alderdia da hizkuntza, 
honako bi funtzio hauetan: funtzio indibidualean, pertsona 
bakoitzari pentsatzeko, jakintza egokitzeko eta sentimen-
duak, bizipenak, ezagutzak adierazteko eta abarretarako 
ahalmena posible egiten diolako; eta funtzio sozialean, elka-
rren artean komunikatzeko, giza taldeak eratzeko eta gara-
tzeko tresna eta euskarri delako.

Horrez gain, ezinbesteko tresna da edozein ikaskuntza pro-
zesu aurrera eramateko. Eta baita nork bere burua ezagutze-
ko, bizikidetzarako arauak finkatzeko, taldean eta bakarka 
lan egiteko, sen artistikoa eta sormena garatzeko, informa-
zio eta komunikazio teknologiak ezagutzeko eta erabiltzeko, 
eta ikuspegi kritikoz eta autonomiaz ikasteko.

Beraz, Oinarrizko Hezkuntzan hizkuntzen irakaskuntzaren 
helburua da ikasleen komunikazio gaitasuna garatzea, ahoz-
koa zein idatzizkoa; hau da, gizartearen esparru guztietan 
eraginkortasunez eta egoki jardun daitezen, jakintza eta pro-
zedura egokiak garatzea. Eta horixe da, hain zuzen ere, Pi-
xepolis proiektuaren xede nagusia.

IRIZPIDE METODOLOGIKOAK

Pixepolis proiektua osatzen duten materialak prestatze-
rakoan, honako irizpide hauek izan ditugu gogoan:

—  Ikasleen ezagupen eta esperientziek izan behar dute abia-
puntu, ikasleek beren ikaskuntza eraikitzen ari direla senti 
dezaten. Izan ere, ezagutza eraikitze prozesu baten 
emaitza da, eta ikaslea prozesu horren protagonista. Ho-
rrela, espazioek, edukiek, programazioek eta, azken ba-
tean, alderdi guztiek egon behar dute eraikitze prozesu 
horren mende. Horretan laguntzeko behar-beharrezkoa 
da ikaslearen errealitatetik hurbil dauden jarduerak es-
kaintzea, pixkanaka-pixkanaka aurrera egiteko aukera 
emango dioten jarduerak.

—  Hizkuntzarekin ere berdin gertatzen da. Haurrek barnera-
tuta daukaten hizkuntza hartu behar da kontuan, eta ha-
ren erabileratik abiatu behar dugu hizkuntzak irakasteko.

—  Ikaslea gizarte eragilea da, hots, hizkuntzaren bidez 
hainbat zeregin beteko ditu gizartean. Eta horretan trebatu 
behar du, jarduera komunikatiboak aurrera eramateko es-
trategiak ikasi behar ditu, alde batetik, hizkuntza bera eta 
horren mekanismoak ezagutuz, eta, bestetik, komunikazio 
jardueretan eragiten duten elementuak kontuan hartuz.

—  Ikaskuntza prozesuan oinarrizko alderdietako bat ikasleen 
motibazioa da. Ikasteko jakin-mina indartu behar da, 
erronkak jarri behar zaizkie, hipotesiak planteatu, eta 
abar. Horretarako, ikasmaterialetan erabiliko diren tes-
tuak, irudiak, jarduerak, gaiak, prozedurak… oso garran-
tzitsuak dira. 

—  Erabileran oinarritu behar du irakaskuntza prozesuak, 
ekintzan. Horregatik, proposatu dugun lanaren oinarrian 
prozedurazko edukiak daude, eta kontzeptuzkoak horien 
zerbitzura, bereziki lehen bi zikloetan, baina baita 3. 
zikloan ere.

—  Ahozko hizkuntzari arreta berezia eskaini behar zaio, en-
tzumenari zein mintzamenari. Izan ere, ezinbestekoa da, 
benetako komunikazio gaitasuna ziurtatu nahi baldin 
bada. 

—  Eskoletan, geletan daukagun errealitatea askotarikoa da. 
Ikasleen artean alde nabariak daude, hiru mailatan: hiz-
kuntza, egoera soziala eta norberaren garapena. Erreali-
tate horri erantzutea erraza ez denez, jarduera irekiak 
planteatzea eskatzen du, irakasleari ikasle bakoitzaren 
errealitatera egokitzeko aukera eman diezaioketenak.
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—  Horrekin batera, ikasleei lagundu egin behar zaie beren 
hizkuntza eta kultura balioesten eta zaintzen.

—  Ikasleei bizitzarako autonomia lortzen lagundu behar die-
gu, eta horretarako lanen aurrean ahalegin bat eskatu 
behar zaie, deskubritzeko aukerak eman behar zaizkie, 
erronkei aurre egiteko estrategiak garatzen lagundu, eta 
abar. Horretarako, banakako lana garrantzitsua da, baina 
talde txikitan eta handitan lan egitea ere beharrezkoa da, 
eta komunikazio egoerak antolatzeko ezinbestekoa (txan-
dak errespetatuz hitz egin, ozen irakurri, elkarri en-
tzun…).

GAITASUNAK

Europako Parlamentuaren gomendioari jarraituta, derrigo-
rrezko eskolaldiko curriculuma gaitasunetan oinarritzen da. 
Beraz, gaitasunetan oinarritutako irakaskuntzak ikasleek 
“egiten ikastea” du helburu. Hori dela eta, Derrigorrezko 
Hezkuntzan jorratzen diren arlo guztietan hezkuntza gaita-
sun orokorrak eta oinarrizko gaitasunak kontuan hartuko 
dira.

Hezkuntza gaitasun orokorrak heziketa oso baterako errefe-
rentzia ardatzak dira, hezkuntza esparru guztietan ikasten 
direnak.

Oinarrizko gaitasunak, berriz, “ikasleek derrigorrezko esko-
laldian lortu beharreko jakintzen, trebetasunen, jarreren eta 
balioen elkarrekintza dira”, ikasle bakoitzaren ezaugarriak 
eta testuingurua kontuan hartuta irakatsi beharrekoak.

Hizkuntza arloa eta oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza arloak oinarrizko gaitasun guztiak garatzen la-
guntzen du. Izan ere, hizkuntza ezinbesteko tresna da komu-
nikatzeko, mundua irudikatzeko, gizarteratzeko, sentimen-
duak adierazteko eta sormena lantzeko.

Hizkuntza arloaren bitartez, gaitasunen honako alderdi 
hauek garatuko dira:

1.  Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gai-
tasuna

Helburua da ikasleek beren burua ezagutzen ikastea, ingu-
rua interpretatzen jakitea eta ingurunean jarduteko premiaz-
ko trebetasunak barneratzea. Ikasleek errespetuzko jarrerak 
landu behar dituzte, bai beren buruari begira, baita gaine-
rakoei eta ingurumenari begira ere.

2. Ikasten ikasteko gaitasuna

Ikasleari elementuak eta estrategiak irakatsiko zaizkio, ikasi-
takoaren inguruan gogoeta egiteko, eta, hala, zenbat aurre-
ratzen ari den ohartzeko eta bere autonomia eta erantzuki-
zuna hobetzeko.

3. Matematikarako gaitasuna

Hizkuntza lantzean, matematikako oinarrizko kontzeptuak 
ere erabiltzen dira, informazioa interpretatzeko edota adie-
razteko (zenbakien kodea erabiltzen da mezuak aurkitzeko, 
sekuentziak ordenatzeko…).

4. Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna

Ahozko eta idatzizko komunikaziorako erabili behar da hiz-
kuntza, eta, horrekin batera, baita ikasteko tresna gisa edota 
zirrarak eta jarrerak bideratzeko tresna bezala ere. Horrega-
tik da ezinbestekoa oinarrizko lau trebetasunak garatzea: 
entzutea, hitz egitea (eta solasean aritzea), irakurtzea eta 
idaztea.

5.  Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala 
erabiltzeko gaitasuna

Helburua da IKTen bitartez ikaskuntza prozesua atseginagoa 
egitea eta IKTak gehiago ezagutzea, informazioaren mun-
duari zabalik dauden leihoak baitira.

6. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna

Arreta berezia eskaintzen zaio balioen eta aniztasunaren tra-
tamenduari, gogoeta kritikoari eta elkarrizketari, horiek bai-
tira bitartekoak egungo gizartea ulertzeko, jardunbide de-
mokratikoetan oinarritutako irizpide etikoak erabiltzeko eta 
bizikidetzari eta gatazkei aurre egiteko.
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7. Giza eta arte kulturarako gaitasuna

Helburua da ekimen pertsonala, irudimena eta sormena 
adierazpide gisa lantzea, norberaren burua aberasteko. Ho-
rrez gain, baita kultura eta arte adierazpenak ezagutzea, 
ulertzea eta ikuspegi kritikoz balioesten ikastea ere. Gaitasun 
honek lehentasuna ematen die euskal kulturaren arte eta 
kultura adierazpenei.

8.  Norberaren autonomiarako eta ekimenerako 
gaitasuna

Ikasleek beren burua ezagutu behar dute, norberaren auke-
rak eta premiak zein diren jakiteko. Egoerak interpretatzeko 
eta erabakiak hartzeko gai izan daitezen, ikasleen ekimena, 
kritikarako gaitasuna eta irizpide pertsonalak sustatu behar 
dira. Horrez gain, ikasleek ikasi egin behar dute harremanak 
sortzen, taldean lan egiten eta elkarrizketarako gaitasuna 
eta enpatia hobetzen.

HELBURUAK

Lehen Hezkuntzan, Euskara eta Literatura irakasgaiaren hel-
burua honako gaitasun hauek eskuratzea izango da: 

1.  Ahozko eta idatzizko diskurtsoak ulertzea eta interpre-
tatzea, ulertutakoa komunikazio eta ikaskuntza egoera 
berriei aplikatzeko.

2.  Hizkuntza egokitasunez, koherentziaz eta zuzentasunez 
erabiltzea ahoz nahiz idatziz, komunikazio premia 
guztiak betetzeko.

3.  Hainbat egoeratan elkarrizketan egoki aritzea, errespe-
tuz eta elkarri lagunduz, norberaren sentimenduak eta 
ideiak ezagutzeko, nork bere jokabidea kontrolatzeko 
eta jendartean eraginkortasunez komunikatzen ikasteko. 

4.  Gizarte hedabideak, informazio eta komunikazio tekno-
logiak eta beste iturri batzuk erabiliz komunikatzea (in-
formazioa lortzea, hautatzea eta prozesatzea…), jakin-
tza eraikitzeko eta bizitza sozialean parte hartzeko.

5.  Hizkuntzen erabilerei eta arauei buruzko gogoeta egitea, 

hizkuntza egoki, koherentziaz eta zuzen erabili ahal iza-

teko, hizkuntzaren estereotipoak eta bestelako aurreiri-

tziak alde batera utzita.

6.  Ikasgelako eta komunitateko hizkuntza aniztasunari ba-

lioa ematea, hizkuntza guztiak komunikazio tresna ego-

kitzat eta kultura ondaretzat hartuta.

7.  Ulertuz irakurtzea era askotako testuak, ikasleen es -

perientziekin eta interesekin zerikusia dutenak, eta, ho-

rrela, irakurtzen zaletzea.

8.  Literaturaz gozatzea, genero askotako testuak irakurriz 

eta entzunez, hizkuntza aberasteko eta nor tasun kultu-

rala, soziala eta pertsonala eraikitzeko.

9.  Literaturaren hizkuntzaren oinarrizko arauak eza gutzen 

hastea, testuak ulertzeko eta ekoizteko.

10.  Jarrera ona eta konfiantza edukitzea norberak ikas teko 

duen ahalmenean, komunikatzeko gaitasuna hobetzeko.

EDUKIAK

1.  Ahozko komunikazioa: entzun, hitz egin eta 
elkarrizketan aritu 

 •  Eskolan eta giza harremanetan erabilitako ahozko tes-

tuak ulertu: informazioak, azalpenak, iritzi testuak, 

arauak, esperientzien eta bizipenen kontakizunak, iri-

tzien trukeak…

 •  Audioko ahozko testuak ulertu: azalpenak, narrazioak, 

iruzkinak, elkarrizketak…

 •  Ahozko testuen edukiaren alderdi nagusiak bereganatu, 

eta horiek ahoz adierazi.

 •  Eskolako eta inguruko harremanetan erabiltzen diren 

ahozko testuak sortu: informazioak, azalpenak, iritzi 

testuak, bizipenen kontaketak eta eztabaidak.

 •  Ikastekoak eta informatzekoak diren ahozko testuak 

sortu: lan taldeko elkarrizketak, gelako aurkezpenak eta 

eztabaidak. 

 •  Informazioa bilatu hainbat iturritan, eta edukiak aukera-

tu eta antolatu, galderak eginez eta oharrak, eskemak 

eta gidoiak erabilita.

 •  Berdinen arteko elkarrizketa erabili, denen artean ikasteko.
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 •  Komunikazio arauak erabilita, elkarrizketak hasi, man-
tendu eta amaitu: galderak egin, arreta izan, kon-
tzentratu, itxaron, txandak eta gizalegearen arauak 
errespetatu, erantzuna solaskideak esandakoari egokitu, 
ahotsaren doinua zaindu eta keinu egokiak erabili.

 •  Ahoskera eta intonazio egokiz hitz egiteko ardura izan.

 •  Laguntzazko eta errespetuzko jarrera eduki, bai komu-
nikazio trukean, bai denen artean ikasterakoan.

 •  Eskolako esparru guztietan euskara erabiltzeko interesa 
izan.

 •  Solaskideen hizkuntza ohiturak errespetatu.

 •  Hizkuntza ikasten ari diren pertsonen ahoskera eta into-
nazioa errespetatu, eta jarrera bera izatea euskalkien 
kasuan ere.

 •  Gizarte hedabideak tresna egokitzat hartu, bai ikasteko, 
bai informazioa eta beste pertsona batzuen bizipenak 
eta iritziak lortzeko.

 •  Jarrera kritikoa izan mezu diskriminatzaileekiko.

2. Komunikazio idatzia: irakurri eta idatzi

 •  Eguneroko gizarte harremanetako testuetan informazio 
garrantzitsua ulertu: posta, ekitaldien programa edo 
araudiak.

 •  Gizarte hedabideetako testuak ulertu (batez ere, web-
guneetako albisteak, elkarrizketak, iritziak…), horietan 
informazio orokorra lortzeko eta informazio zehatza 
aurkitzeko.

 •  Paperean eta euskarri digitalean dauden testu di-
daktikoak eta egunerokoak ulertu, ikasteko eta infor-
matzeko: informazio edo publizitate liburuxkak, pren-
tsa, programak, literatura pasarteak eta kontsulta 
liburuak.

 •  Irakurritakoa ulertzeko estrategiak erabili: lehenagoko 
jakintza aktibatu, gertaerak iragarri, hipotesiak egin eta 
egiaztatu, ondorioak atera, informazio nagusia aurkitu, 
hitz eta esaera ezezagunen esanahia ondorioztatu, la-
burpenak egin… 

 •  Komunikazio egoeraren ezaugarriak aztertu: nork, zer-
tarako…

 •  Ideiak aztertu: gaia, ideia nagusiak, informazio balio tsua 
eta baliorik gabea…

 •  Grafikoen, eskemen eta beste irudi batzuen bidez trans-

mititutako datuak interpretatu.

 •  Landutako testu generoak ezagutu.

 •  Ozen irakurri, ahoskera, erritmo, etenaldi, intonazio eta 

enfasi egokiz.

 •  Liburutegiak erabili, baita birtualak ere, gero eta era au-

tonomoagoan, norberak idazteko informazioa eta ere-

duak lortzeko.

 •  Informazio eta komunikazio teknologiak laguntzarekin 

erabilita, informazioa bilatu, lortu, hautatu eta antolatu.

 •  Norberak testuak sortu gizarte harremanetako egoere-

tan (egunerokoa, gutuna, arauak...).

 •  Gizarte hedabideetan erabili ohi diren informazio tes-

tuak sortu gertaera esanguratsuei buruz (albistea).

 •  Eskolan erabili ohi diren testuak sortu, informazioa lor-

tzeko, antolatzeko eta komunikatzeko (laburpenak, es-

kemak, txostenak, deskribapenak, azalpenak…).

 •  Esparru askotako testuak sortzeko estrategiak erabilli, 

eta horien transferentzia egin: komunikazio jarduera 

bere testuinguruan jarri, testuaren plangintza egin, tes-

tua kokatu, berrikusi eta nork berea zuzendu, hainbat 

iturri erabilita...

 •  Kideen arteko elkarrizketa erabili, elkarrekin ikasteko.

 •  Testu idatziak sortu, informazio teknologiak erabilita.

 •  Komunikazio egoeraren ezaugarriak aztertu: noren tzat, 

zertarako, non, noiz, helburu soziala…

 •  Landutako generoen ezaugarriak ezagutu.

 •  Norberak idatzitakoa berrikusteak duen garrantziaz 

ohartu: koherentzia, egokitasuna eta zuzentasuna.

 •  Testu idatzien txukuntasunarekiko eta aurkezpenarekiko 

interesa izan, eta ortografia arauak errespetatu.

 •  Gizarte hedabideetatik —eta, gehienbat, Internetetik— 

datozen mezuen aurrean kritikoa izan.

3. Literatura hezkuntza

 •  Haur literaturako obrak, literatura tradizionalekoak eta 

herri literaturakoak irakurri.

 •  Olerkiak, ipuinak eta antzezlanak irakurri eta entzun.
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 •  Abestiak, olerkiak eta bertsoak ulertu, buruz ikasi eta 
errezitatu, erritmo, ahoskera eta intonazio egokiz.

 •  Esapideen, esamoldeen eta esaera zaharren esanahia 
ulertu eta erabili.

 •  Plangintza bat egin ondoren, eta zenbait ereduri jarrai-
tuta, olerkiak eta kontakizunak irudikatu eta sortu, sen-
timenduak, emozioak, aldarteak edo oroitzapenak ko-
munikatzeko.

 •  Literatura jardueretan parte hartu, gelan eta eskolan.

 •  Literatura hizkuntzaren ezaugarri batzuez ohartu.

 •  Ahozko literaturako eta literatura idatziko generoak eza-
gutu: narratiboa, lirikoa eta dramatikoa.

 •  Bertsolaritza eta ahozko euskal literaturako beste gene-
ro batzuk ezagutu.

 •  Literatura testua komunikazio bidetzat hartu, bestelako 
munduak, garaiak eta kulturak ezagutzeko.

4. Hizkuntzari buruzko hausnarketa

 •  Testuen egitura narratzaile, arautzaile, deskribatzaile, 
adierazle eta esplikatzaile nagusiak ezagutu, testuak 
ulertzeko eta sortzeko.

 •  Laguntzaren bidez testuko lokailu batzuk ezagutu —ba-
tik bat, denborazkoak, esplikatzaileak eta ordenaz-
koak—, eta horiek testuak ulertzeko eta idazteko era-
biltzea.

 •  Esaldi mota batzuk ezagutu.

 •  Testuak idaztean, esaldien artean lokailuen erabilerak 
ikertu eta gogoeta egin.

 •  Kategoria morfosintaktiko nagusiak ezagutu.

 •  Testuetako aditzen denboraz ohartu.

 •  Formarengatik eta esanahiarengatik, hitzen artean dau-
den harremanak ezagutuz, testuak ulertu eta idatzi.

 •  Ortografia arau nagusiak ezagutu eta aplikatu.

 •  Emandako irizpideei jarraiki, komunikazio unitateak (tes-
tuak, esaldiak, hitzak...) konparatu, sailkatu eta aldatu.

 •  Idazketa hobetzeko, oinarrizko perpausak txertatu eta 
zabaldu.

 •  Hizkuntzaren oinarrizko terminologia ulertu eta erabili.

 •  Testu prozesadoreen hiztegiak erabili, laguntza jasota.

 •  Hizkuntzen arteko kalko eta transferentzia oker batzuk 
ezagutu eta zuzendu.

 •  Akats oinarrizkoak ezagutu, eta, lagunduta, horiek zu-
zendu.

 •  Norberak eta beste pertsona batzuek egindako sorkuntza 
lanak taldean berrikusten eta hobetzen parte hartu.

 •  Hizkuntza gogoeta errazteko, edozein hizkuntzatan ika-
sitakoa beste hizkuntzetan erabili.

 •  Norberaren ikasketaz, lana antolatzeaz, akatsa prozesu 
horren partetzat hartzeaz, eta nork bere burua zuzen-
tzeaz eta ebaluatzeaz gogoeta egin.

 •  Landutako testu generoen egiturak, paragrafoen arteko 
harremanak, kohesioko elementuak ezagutu eta erabili.

 •  Deklinabide markak ezagutu eta zuzen erabili.

 •  Hitzaren morfologia eta kategoria gramatikalak ezagutu.

 •  Puntuazio markak zuzen erabili.
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 •  Idazketaren konbentzioak errespetatzeari garrantzia 
eman.

 •  Hizkuntza gogoetaren garrantziari balioa eman, norbe-
raren idazlanak arautzeko bide gisa.

5. Hizkuntzaren dimentsio soziala

 •  Eskolako eta gizarteko hizkuntzen aniztasunaz ohartu, 
baita komunikazio sistema alternatiboez ere.

 •  Elebiduna eta eleanitza izateak dakarren aberastasun 
pertsonalaz ohartu, eta egoera horri balioa eman.

 •  Gelako testuetan landutako euskalkiak ikusi, ezagutu 
eta balioetsi.

 •  Euskararen garapena eta normalkuntza bultzatzeko, 
eskolan eta inguruan egiten diren ekimenetan parte 
hartu.

 •  Hizkuntzei eta hiztunei buruzko aurreiritziak aztertzen 
hasi.

 •  Euskara beren lehen hizkuntzatzat dutenek jarrera ona 
izan, lehen hizkuntzatzat beste hizkuntza bat dutene-
kin euskaraz komunikatzeko eta euskarazko komunika-
zioak bultzatzeko.

 •  Bigarren hizkuntzatzat euskara duten ikasleek interesa 
izan euskaraz komunikatzeko era aktiboan, eskolan eta 
gizartean.

 •  Lehen hizkuntza alofonoa duten ikasle etorri berriekin 
hizkuntza tutore izateko prest egon.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

 1.  Ea ulertzen dituen eguneroko ahozko testuak, genero as-
kotakoak, eta ea ezagutzen dituen testu horien ideia na-
gusiak eta bigarren mailakoak, ea informazio baliagarria 
hautatzen duen, eta ea aplikatzen duen informazio ho-
rren ulermena beste egoera batzuetan.

2.  Ea ulertzen dituen eguneroko testu idatziak, genero asko-
takoak, eta ea hartzen dituen testu horien zentzu oroko-
rrak, aurrez emandako analisi jarraibideak erabilita.

3.  Ea informazio garrantzitsua aurkitzen eta aukeratzen 
duen, irakurketaren helburua betez.

4.  Ea sortzen dituen eskola esparruko edo komunikabidee-
tako ahozko testuak, genero askotakoak, eta ea sorkun-
tza hori koherentea, osoa eta zuzena den.

5.  Ea parte hartzen duen ikastetxeko harreman egoeretan, 
behar bezalako naturaltasunez, egokitasunez eta zuzenta-
sunez hitz eginez, harremanaren oinarrizko arauak betez 
eta gainerako pertsonei begirunea erakutsiz.

6.  Ea sortzen dituen genero eta erabilera esparru askotako 
testu idatziak, testuak sortzeko prozesuko urratsei jarrai-
tuz: plangintza egitea, testua idaztea eta hura berrikus-
tea, betiere, egokitasun, koherentzia, zuzentasun eta ko-
hesio maila onargarria erakutsiz.

7.  Ea erabiltzen dituen, laguntza jasota, informazio eta ko-
munikazio teknologiak, informazioa bilatzeko, hautatze-
ko, prozesatzeko eta komunikatzeko, ereduetan oinarritu-
tako testuak sortzeko eta posta elektronikoaren bidez 
harreman per tsonalak egiteko.

8.  Ea gogoeta egiten duen hizkuntzen sistemari buruz eta 
erabilpen arauei buruz.

9.  Ea ezagutzen duen bi hizkuntzetan berdina den oinarrizko 
terminologia, eta ea hura erabiltzen duen hizkuntza jar-
dueretan.

10.  Ea ezagutzen eta balioesten duen gelako eta komunita-
teko hizkuntzen aniztasuna, inguruko errealitate linguis-
tikoari erreparatuta.

11.  Ea hizkuntza gutxituak garatzearen eta normaltzearen 
aldeko jarrera duen.

12.  Ea irakurtzen dituen zikloari dagozkion literatura testuak: 
aho tradiziokoak, haur eta gazte literaturakoak eta hel-
buru ludiko estetikoa dutenak.

13. Ea liburutegia erabiltzen duen.

14.  Ea literatura erabiltzen duen gozatzeko, mundua ezagu-
tzeko, eta identitate pertsonala, kulturala eta soziala 
eraikitzeko.

15.  Ea erabiltzen dituen ikasten ikasteko estrategia batzuk, 
eta ea ezagutzen dituen hobeto ikasteko alderdi batzuk.
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Proiektua

10  Proposamen didaktikoa 

IKASMATERIALAREN DESKRIBAPENA

Pixepolis proiektuaren barruan, Ibaizabal argitaletxeak ho-
nako ikasmaterial hauek eskaintzen ditu Lehen Hezkuntzako 
hirugarren zikloan Euskara eta Literatura arloa lantzeko:

Lehen Hezkuntza, 5. maila

Ikasleentzat:

• Euskara 5 (hiruhilekotan banatuta)

• Hizkuntza koadernoa 5

• Gramatika koadernoa 5

Irakasleentzat:

• Entzungaien eta abestien CDa

• Proposamen didaktikoa 5

• Arbel digital elkarreragilean ikusteko CDa

• Irakurgaiak entzuteko CDa

Lehen Hezkuntza, 6. maila

Ikasleentzat:

• Euskara 6 (hiruhilekotan banatuta)

• Hizkuntza koadernoa 6

• Gramatika koadernoa 6

Irakasleentzat:

• Entzungaien eta abestien CDa

• Proposamen didaktikoa 6

• Arbel digital elkareragilean ikusteko CDa

• Irakurgaiak entzuteko CDa

Ikasgelarako materiala:

•  Ziklorako horma irudi monografikoak: 
Aditz laguntzailea, aditz trinkoak, deklinabidea. 
Zuzen eta oker.
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