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20  Gida didaktikoa

1. unitatea: Elkarrekin hobeto

 a  Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

• Kontsumo arduratsuko ohiturak zein diren ikastea.

• Pertsonen itxura fisikoan dauden aldeak modu positiboan balioestea.

• Abestiak entzutea eta osatzea.

• Izenondoak zer diren jakitea, eta egoki erabiltzea.

• Konparaziozko perpausen inguruko hausnarketa egitea.

• Gertakariei eta harremanei behatzea.

• Sinonimoak zer diren jakitea.

b  Ikasten ikasteko gaitasuna

• Elkarrizketa erabiltzea, eta horren balioaz jabetzea.

• Ahozko deskribapenean lehen urratsak ematea.

• Hainbat testu mota ulertzea eta interpretatzea.

• Sentimenduak elkar trukatzea.

• Elkarrizketak asmatzea eta antzeztea.

c  Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

•  Norberaren ideiak eta iritziak ezagutzea eta adieraztea, eta gainerako pertsonenak arretaz eta 
errespetuz entzutea.

d  Gizarterako eta hiritartasunerako 
gaitasuna

•  Literatura aberastasun iturri dela jakitea, eta hori balioestea.

•  Istorioen antzezpenak egitea.
e Giza eta arte kulturarako gaitasuna

•  Norberaren gorputza eta horren aldaketak onartzea.

•  Norberaren autonomia eta indibidualtasuna gordetzen jakitea.

•  Lankidetzan aritzeko gai izatea.

f  Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

OINARRIZKO GAITASUNAK

1. unitatea:1. unitatea:

 a  Hitz egiterakoan ozen eta garbi egitea, intonazio egokia 
erabiliz eta solaskideak entzuteko eta ulertzeko moduan 
jardunez.

b  Ikaslea bere iritziak, sentimenduak eta sentsazioak, besteak 
beste, argi eta era koherentean azaltzeko gai izatea.

c  Komikia abiapuntutzat hartuta, eguneroko bizitzako kontuak 
elkarlanaren bidez konpon daitezkeela ohartzea.

 d  Hainbat egoera eta gertaeraren aurrean, edozein gairi buruzko 
iritzi pertsonalak emateko gai izatea.

e  Nire arreba Aixa irakurgaia irakurri baino lehen, dedukzioak eta 
aurrehipotesiak egitea.

f  Nire arreba Aixa irakurgaia arretaz irakurtzea, ulertzea eta 
irakurgaiari buruzko ariketetan ere parte hartze aktiboa izatea.

g  Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
lanetan erabiltzen ahalegintzea.

h  Familia bereko hitzak (sinonimoak) zein diren jakitea.

i  Perpausak zer diren eta perpaus motak ezagutzea.

j  Pertsonen deskribapenak ahoz eta idatziz egiten jakitea.

k  Harridura eta aginte perpausak ezagutzea, eta perpaus horien 
bukaeran jartzen diren zeinuak edo ikurrak ondo erabiltzea.

l  Alfabetoa ezagutzea, eta hitzak ordena alfabetiko horren 
arabera ordenatzeko gai izatea.

m  Jarduera ludikoetan parte hartze aktiboa izatea, abestuz, hitz 
gurutzatuak eginez, jolasean arituz, eta abar.
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Proposamen didaktikoa  21

EDUKIAK

Irakaslearen liburua

Kontzeptuak

• Elkarrekin hobeto komikia.

•  Komikiko esamolde biziak eta bat-
batekoak.

• Interesguneari dagokion lexikoa.

• Nire arreba Aixa irakurgaia.

• Familia bereko hitzak.

• Perpausa eta perpaus motak.

• Ortografia: alfabetoa.

• Pertsonen ezaugarriak: deskribapena.

•  Hizkuntza ludikoa: Orduena eta 
Zapiarena abestiak, hitz gurutzatuak.

Jarrerak

•  Hizkuntzaren balioespena, 
komunikazio beharrak asetzeko tresna 
ezin hobe gisa.

•  Hizkuntzaren alderdi ludiko eta 
sortzailearen balioespena.

•  Esamolde biziak eta herrikoiak ikasteko 
ahalegina.

•  Lexikoaren alorrean, zehaztasuna eta 
aberastasuna lortzeko ahalegina.

•  Euskara esparru guztietan erabiltzeari 
buruzko jarrera positiboa eta aktiboa.

•  Testuak idatziz aurkezterakoan, 
txukuntasunaren eta 
ulergarritasunaren balioespena.

•  Besteen mezuak interpretatzeko eta 
erantzuteko jarrera irekia.

Prozedurak

•  Elkarrekin hobeto komikia irakurri eta 
interpretatu.

•  Komikiko esamolde biziak eta bat-
batekoak ezagutu eta erabili.

•  Komikiko binetetan oinarrituta, 
elkarrizketarako eta antzezpenerako 
beste egoera batzuk asmatu.

•  Nire arreba Aixa irakurgaia irakurri 
aurretik, dedukzioak eta 
aurrehipotesiak egin.

•  Nire arreba Aixa irakurgaia irakurri, 
aztertu eta ulertu.

•  Ipuina gai hartuta, elkarrizketa erabili 
norberaren interpretazioa, sentsazioak, 
sentimenduak eta iritzi kritikoa 
azaltzeko.

•  Interesguneari lotutako oinarrizko 
lexikoa ezagutu eta erabili.

•  Perpausa eta perpaus motak ezagutu 
eta erabili.

•  Alfabetoa buruz ikasi eta hitzak 
ordenatzeko erabili.

•  Idazteko trebetasuna landu: pertsonen 
deskribapena.

•  Orduena eta Zapiarena abestiak 
irakurri, abestu eta jolaserako erabili.

 a  Ea ozen eta garbi hitz egiten duen, intonazio egokia erabiliz 
eta solaskideek entzuteko moduan.

b  Ea azaltzen dituen iritziak, sentimenduak eta sentsazioak, 
besteak beste, argi eta era koherentean.

c  Ea interpretatzen duen komikiko hizkuntza, bai idatzia eta bai 
irudi bidezkoa, eta bertan ageri diren esamolde biziak eta bat-
batekoak erabiltzen dituen.

d  Ea gai den hainbat egoera eta gertaeraren aurrean, edozein 
gairi buruzko iritzi pertsonalak emateko.

e  Ea dedukzioak eta aurrehipotesiak egiten dituen irakurgaia 
irakurtzen hasi baino lehen.

f  Ea irakurgaia irakurri eta ulertu duen, eta irakurgaiari buruzko 
ariketetan ere parte hartze aktiboa izan duen.

g  Ea ezagutzen duen interesguneari dagokion lexikoa, eta 
ekoizpen lanetan erabiltzeko ahalegina egiten duen.

h  Ea bereizten dituen familia bereko hitzak.

i  Ea perpausak zuzen osatzen dituen.

j  Ea harridura eta aginte perpausak ezagutzen dituen, eta 
perpaus horien bukaeran jartzen diren zeinuak edo ikurrak 
ondo erabiltzen dituen.

k  Ea alfabetoa ezagutzen duen, eta hitzak alfabetoaren arabera 
ordenatzeko gai den.

l  Ea parte hartu duen hizkuntzaren alderdi ludikoa lantzeko 
ariketetan.

m  Ea euskara erabili ohi duen eskolako komunikazio trukean.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

(04B) (020-037) PROGR.indd   21 20/06/12   10:17



22  Gida didaktikoa 

2. unitatea: Tripako minez2. unitatea:2. unitatea:

 a  Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

•  Umeak zaindu eta elikatu egin behar direla jabetzea.

•  Kontsumo arduratsuko ohiturak zein diren ikastea.

•  Egunerokoa zer den jakitea, eta idazteko ahalegina egitea.

•  Abestiak entzutea eta abestea.

•  Banaka, binaka eta taldean lan egitea.

•  Nork bere buruari galderak egitea.

•  Testuetan, deklinabidearen inguruko hausnarketa egitea.

•  Gertakariei eta harremanei behatzea.

•  Antonimoak zer diren jakitea.

b  Ikasten ikasteko gaitasuna

•  Norberaren asmoak eta iritziak besteekin partekatzea.

•  Hainbat testu mota ulertzea eta interpretatzea.

•  Sentimenduak eta horien arrazoiak azaltzea.

•  Nork bere iritziak eta azalpenak ematea.

c  Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

•  Gizarte bizitzan jarrera negatiboak baztertzea, eta positiboak balioesten ikastea.

•  Hitz joko herrikoiak buruz ikastea, eta errezitatzea.

•  Besteekiko adeitasuna eta begirunea balioestea.

•  Norberaren ideiak eta iritziak ezagutzea eta adieraztea, eta gainerako pertsonenak arretaz 
eta errespetuz entzutea.

•  Eskuzabaltasuna balioestea.

d  Gizarterako eta hiritartasunerako 
gaitasuna

•  Sen estetikoa garatzea.e Giza eta arte kulturarako gaitasuna

•  Sormena lantzea.

•  Lankidetzan aritzeko gai izatea.
f  Norberaren autonomiarako eta 

ekimenerako gaitasuna

OINARRIZKO GAITASUNAK

 a  Komikiko hizkuntza interpretatzen ikastea, eta bertan ageri 
diren eguneroko esamolde biziak eta jatorrak ezagutzea.

b  Komikia abiapuntutzat hartuta, elikadurako ohitura txarrak 
baztertzea eta ohitura onak hartzearen alde onez jabetzea.

c  Elikagai osasuntsuei buruzko mahai inguruan eta elkarrizketan, 
norberaren iritziak argudioz osatuta eta lagunduta ematea.

d  Ikaskideen ahozko azalpenak arretaz eta begirunez entzutea.

e  Egunerokoaren ezaugarriak kontuan hartuta, idazteko 
ahalegina egitea.

f  Nola zuzendu andereño gaizto bat irakurgaia arretaz 
irakurtzea, ulertzea eta irakurgaiari buruzko ariketetan ere 
parte hartze aktiboa izatea.

g  Sentimenduak identifikatzen eta adierazten jakitea.

h  Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, ulertzea eta 
ekoizpen lanetan erabiltzeko ahalegina egitea.

i  Antonimoak zer diren jakitea.

j  Hitzen ordenak garrantzia duela jakitea.

k  NOR eta NORK kasuak singularrez eta pluralez ezagutzea, eta 
zuzen erabiltzea.

l  Puntua noiz erabiltzen den eta puntuaren ondoren letra larria 
erabiltzen dela jakitea, eta hori norberaren lanetan aplikatzea.
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Proposamen didaktikoa  23

Irakaslearen liburua
EDUKIAK

Kontzeptuak

• Tripako minez komikia.

•   Komikiko ahozko esamoldeak. 
Hizkuntza funtzioak.

•   Interesguneari dagokion lexikoa.

•   Nola zuzendu andereño gaizto bat 
irakurgaia.

•   Inkesta.

•   Egunerokoa. 

•   Puntua.

•   Sentimenduak adierazteko 
esamoldeak.

•   Hitzen ordena.

•   NOR eta NORK kasuak.

•   Hizkuntza ludikoa: olerkia.

Jarrerak

•   Ahozko komunikazioa ematen den 
egoeretan, parte hartzeko jarrera.

•   Ahozko hizkuntzaren balioespena, 
elkarren arteko harremanetarako 
tresna gisa.

•   Komunikazio arauen balioespena eta 
errespetua.

•   Edozein motatako diskriminazio edo 
bereizkeriaren aurkako jarrera.

•   Animalienganako errespetua eta 
maitasuna.

•   Irakurtzeko eta idazteko zaletasuna.

•   Besteei entzuteko ohitura.

Prozedurak

•  Tripako minez komikia irakurri eta 
interpretatu.

•   Komikiko esamolde biziak eta bat-
batekoak ezagutu eta erabili.

•   Esnezko gozokiak nola egiten diren 
entzun eta irudiak ordenatu.

•   Nola zuzendu andereño gaizto bat 
irakurgaia irakurri aurretik, dedukzioak 
eta aurrehipotesiak egin.

•   Ipuina gai hartuta, elkarrizketa erabili 
norberaren interpretazioa, sentsazioak 
eta sentimenduak eta iritzi kritikoa 
azaltzeko.

•   Interesguneari lotutako oinarrizko 
lexikoa ezagutu eta erabili.

•   Litxarreriei buruzko inkesta prestatu.

•   Egunerokoaren ezaugarriak zein diren 
ikasi, eta egunerokoa idatzi.

•   Testuak idazterakoan, puntua zuzen 
erabili.

•   Baga, biga, higa olerkia entzun, hitz 
egokiak azpimarratu, eta hainbat 
modutara kantatu.

 a  Ea interpretatzen duen komikiko hizkuntza, eta ea erabiltzen 
dituen bertan ageri diren esamolde biziak eta bat-batekoak.

b  Ea eman dituen elikagai osasuntsuei buruzko eztabaidan, 
iritziak argudioz osatuta eta lagunduta.

c  Ea entzuten dituen kaskideen azalpenak arretaz eta begirunez.

d  Ea kontuan hartzen dituen egunerokoaren ezaugarriak, eta ea 
egiten duen egunerokoa idazteko ahalegina.

e  Ea irakurgaia irakurri eta ulertu duen, eta ea parte aktiboa 
hartu duen irakurgaiari buruzko ariketetan ere, interpretazioa 
eta ikuspegi kritikoa azalduz.

f  Ea sentimenduak identifikatzen dituen, eta ea horiek 
adierazten ere dakien.

g  Ea ezagutzen duen interesguneari dagokion lexikoa, eta ea 
ahalegintzen den ekoizpen lanetan erabiltzen.

h  Ea antonimoak zer diren dakien.

i  Ea hitzen ordenak garrantzia duela dakien.

j  Ea ezagutzen dituen NOR eta NORK kasuak singularrez eta 
pluralez, eta ea zuzen erabiltzen dituen.

k  Ea dakien puntua noiz erabiltzen den eta ea puntuaren 
ondoren letra larria erabiltzen dela dakien.

l  Ea parte hartu duen hizkuntzaren alderdi ludikoa lantzeko 
ariketetan.

m  Ea euskara erabili ohi duen eskolako komunikazio trukean.
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24  Gida didaktikoa 

3. unitatea: Berriro telebista ikusten?3. unitatea:3. unitatea:

 a  Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

•  Kontsumo arduratsuko ohiturak zein diren ikastea.

•  Gorputz jarrera egokiak hartzea zein garrantzitsua den balioestea.

•  Irudiek ematen duten informazioa interpretatzen ikastea.

•  Abestiak entzutea eta osatzea.

•  Akatsak identifikatzea eta zuzentzea.

•  Taldean, erabakiak hartzea.

•  Testuetan, aditzaren inguruko hausnarketa egitea.

b  Ikasten ikasteko gaitasuna

•  Norberaren asmoak eta iritziak besteekin partekatzea.

•  Hainbat testu mota ulertzea eta interpretatzea.

•  Sentimenduak elkar trukatzea.

•  Iragarki baten azalpena prestatzea, eta horren antzezpena egitea.

•  Beste pertsona batzuen lekuan jartzeko ahalegina egitea.

•  Albistea ezagutzea, eta idazten saiatzea.

c  Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

•  Besteen mezuen aurrean arreta eta errespetua izatea.

•  Familian eta gizartean eduki beharreko jarrera egokiez jabetzea.

•  Komunikabideei buruzko gogoeta eta iritzi trukatzea.

d  Gizarterako eta hiritartasunerako 
gaitasuna

•  Istorioen antzezpenak egitea.

•  Sen estetikoa garatzea.
e Giza eta arte kulturarako gaitasuna

•  Norberaren autonomia eta indibidualtasuna gordetzen jakitea.

•  Albistea taldean emateko talde estrategiak garatzea.

•  Sormena lantzea.

•  Lankidetzan aritzeko gai izatea.

f  Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

OINARRIZKO GAITASUNAK

 a  Ahozko eta idatzizko testuak edo mezuak ulertzea, ikuspegi 
kritiko eta pertsonalez interpretatuz, eta testu horiek 
ikaskuntza berrien egoeretara aplikatzeko gai izatea.

 b  Komikiko hizkuntza interpretatzen ikastea, eta bertan ageri 
diren eguneroko esamolde biziak eta jatorrak ezagutzea.

c  Komikiaren bitartez, telebista ikusteaz gain, ondo pasatzeko 
beste aukera batzuk badaudela konturatzea.

d  Besteen argudioak errespetuz eta arretaz entzuten jakitea.

e  Iritziak eta arrazoiak bai taldeka bai bakarka ahoz ematen 
jakitea.

f  Jostailu baten iragarkia aukeratzea, gidoia prestatzea eta 
antzeztea.

g  Albistea irakurtzea, ulertzea eta galderei erantzutea, eta, 
ondoren, albiste bat asmatzea.

h  Zergatik ez duen ilargiak jantzirik irakurgaia arretaz irakurtzea, 
binaka erantzunak aukeratzea eta aurrehipotesiak eta 
dedukzioak egitea.

i  Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, ulertzea eta 
ekoizpen lanetan erabiltzeko ahalegina egitea.

j  Kausazko perpausak zein diren jakitea, eta erabiltzea.

k  NOR eta NOR-NORI motatako aditzak identifikatzea, eta zuzen 
erabiltzea.

l  Elkarrizketa marra noiz erabiltzen den jakitea, eta elkarrizketak 
idazten trebatzea.

m  Jarduera ludikoetan parte aktiboa izatea, besteak beste, 
abestuz eta jolas eginez.

n  Irakurketarako proposamenak irakurtzea, eta, liburu bat 
aukeratuta, fitxa betetzea.

HELBURUAK

(04B) (020-037) PROGR.indd   24 20/06/12   10:17



Proposamen didaktikoa  25

Irakaslearen liburua
EDUKIAK

Kontzeptuak

• Berriro telebista ikusten? komikia.

•  Komikiko ahozko esamoldeak. 
Hizkuntza funtzioak.

• Interesguneari dagokion lexikoa.

•  Zergatik ez duen ilargiak jantzirik 
irakurgaia.

• Albistea.

• Antonimoak.

• Elkarrizketa marra.

• Kausazko perpausak.

• Aditza: NOR eta NOR-NORI

•  Hizkuntza ludikoa: Asmazak, asmazan 
abestia eta jolasa, letra zopa.

Jarrerak

•   Elkarrizketetan errespetuzko jarrera 
azaltzea, eta hitz egiten hasteko 
txanda gordetzea.

•  Literatura testuekiko, hau da, ipuin, 
abesti eta abarrekiko interesa, 
norberaren aberastasun eta atsegin 
iturri den neurrian.

•  Irakaslearekin eta lagunekin euskara 
erabiltzeko jarrera positiboa eta 
aktiboa.

•  Besteen izaera eta itxura fisikoarekiko 
begirunea.

•  Esamolde biziak eta herrikoiak 
bereganatzeko ahalegina.

•  Irakurtzeko eta idazteko zaletasuna.

Prozedurak

•  Berriro telebista ikusten? komikia 
irakurri eta interpretatu.

•  Komikiko esamoldeak ezagutu eta 
erabili.

•  Iritziak eta gustuak adierazi.

•  Baieztapen batzuekin bat datozen ala 
ez arrazoitu.

•  Jostailu baten iragarkia prestatu eta 
antzeztu.

•  Albistea irakurri eta ulertu, eta beste 
bat asmatu.

•  Zergatik ez duen ilargiak jantzirik 
irakurgaia irakurri aurretik, dedukzioak 
eta aurrehipotesiak egin.

•  Interesgunearekin lotutako oinarrizko 
lexikoa ezagutu eta erabili.

•  Kausazko perpausak zein diren jakin, 
eta zuzen erabili.

•  Elkarrizketetan marra luzea zuzen 
erabili.

•  Asmazak, asmazan abestu, eta 
jolaserako erabili.

•  Liburuen aipamenak irakurri, eta 
horien fitxak osatu.

 a  Ea ulertzen dituen ahozko eta idatzizko testuak edo mezuak, 
ikuspegi kritiko eta pertsonalez interpretatzen dituen, eta ea 
gai den testu horiek ikaskuntza berrien egoeretara aplikatzeko.

b  Ea interpretatzen duen komikiko hizkuntza, eta ea erabiltzen 
dituen bertan ageri diren esamolde biziak eta bat-batekoak.

c  Ea besteen argudioak errespetuz eta arretaz entzuten dakien.

d  Ea ematen dituen iritziak eta arrazoiak bai taldeka bai bakarka.

e  Ea jostailu baten iragarkia aukeratu duen, ea gidoia prestatu 
eta antzeztu egin duen.

f  Ea albistea irakurri, ulertu eta galderei erantzun dien, eta ea 
albiste bat asmatzeko gai ere izan den.

g  Ea irakurgaia arretaz irakurtzen duen eta binaka galderak 
aukeratzen dituen.

h  Ea egiten dituen, irakurgaia irakurri aurretik, aurrehipotesiak 
eta dedukzioak.

i  Ea ezagutzen duen interesguneari dagokion lexikoa, eta ea 
ekoizpen lanetan erabiltzen ahalegintzen den.

j  Ea kausazko perpausak zein diren dakien, eta erabili egiten 
dituen.

k  Ea identifikatzen dituen NOR eta NOR-NORI motatako aditzak, 
eta ea gai den zuzen erabiltzeko.

l  Ea elkarrizketa marra noiz erabiltzen den dakien, eta ea 
saiatzen den elkarrizketak idazten.

m  Ea parte hartu duen hizkuntzaren alderdi ludikoa lantzeko 
ariketetan.

n  Ea jabetzen den irakurketa atsegin iturri eta informazio bide 
dela.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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26  Proposamen didaktikoa 

4. unitatea: Amona motozalea4. unitatea:4. unitatea:

 a I kasten ikasteko gaitasuna •  Irudiek ematen duten informazioa interpretatzen ikastea.

•  Abestiak entzutea eta osatzea.

•  Helburuzko perpausak ezagutzea eta erabiltzea.

•  Gertakariei eta harremanei behatzea.

•  NOREN eta NONGO deklinabide kasuak noiz erabili behar diren jakitea.

•  Norberaren akatsak identifikatzea eta onartzea.

•  Lexiko egokia erabiltzea.

•  Norberaren asmoak eta iritziak besteekin partekatzea.

•  Hainbat testu mota ulertzea eta interpretatzea.

•  Sentimenduak eta horien arrazoiak azaltzea.

•  Gai baten azalpena edo iritzi bat ematen trebatzea. 

•  Ipuinak irakurriz gozatzea.

•  Beste pertsona batzuen lekuan jartzeko ahalegina egitea.

b  Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

•  Hitz joko herrikoiak buruz ikastea eta errezitatzea.

•  Besteekiko adeitasuna eta begirunea balioestea.

•  Komunikabideei buruzko gogoeta eta iritzi trukatzea.

c  Gizarterako eta hiritartasunerako 
gaitasuna

•  Herri tradizioko abestiak eta ipuinak balioestea.

•  Ipuinak irakurtzea.
d  Giza eta arte kulturarako gaitasuna

•  Sormena lantzea.

•  Lankidetzan aritzeko gai izatea.
e  Norberaren autonomiarako eta 

ekimenerako gaitasuna

OINARRIZKO GAITASUNAK

 a  Ahozko adierazpenetan hitz eta esamolde egokiak erabiltzeko 
gai izatea.

 b  Komikiko hizkuntza interpretatzen ikastea, eta bertan ageri 
diren eguneroko esamolde biziak eta jatorrak ezagutzea.

 c  Komikia abiapuntutzat hartuta, elkar ezagutzen, maitatzen eta 
errespetatzen jakitea.

 d  Ikaskideen iritziak eta azalpenak arretaz eta begirunez 
entzutea.

 e  Egoerei, gertaerei eta beste gai batzuei buruz, iritzi 
pertsonalak emateko gai izatea.

 f  Zenbait testu mota irakurtzea eta mezua ulertzea.

 g  Komikietako teknikak (binetak, bunbuilo motak…) zein diren 
jakitea.

 h  Jarraibide testuak zer diren jakitea, eta, ereduari jarraituz, 
antzekoren bat sortzea.

 i  Ipuinen atalak eta hasiera eta amaierako esapideak zein diren 
jakitea.

 j  Ipuinak ahoz kontatzeko ahalegina egitea.

 k  Niri ez zait futbola gustatzen, eta zer? irakurgaia arretaz eta 
gogotik irakurtzea, eta irakurgaiari buruzko ariketetan ere 
parte hartze aktiboa hartzea, interpretazioa ematen saiatuz.

 l  Helburuzko perpausak zein diren jakitea, eta erabiltzen 
ahalegintzea.

 m  NOREN eta NONGO kasuak desberdintzea, eta zuzen erabitzeko 
ahalegina egitea.

 n  Komaren erabilera zuzena teorian eta praktikan jakitea.

 ñ  Hizkuntzaren alderdi ludikoa lantzeko ariketetan parte aktiboa 
hartzea.

HELBURUAK
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Proposamen didaktikoa  27

Irakaslearen liburua
EDUKIAK

Kontzeptuak

•  Amona motozalea. Hizkuntza 
funtzioak.

•  Ipuina eta ipuinaren atalak.

•  Interesguneari dagokion lexikoa.

•  Niri ez zait futbola gustatzen, eta zer? 
irakurgaia.

•  Komikia.

•  Helburuzko perpausak.

•  NOREN eta NONGO kasuak.

•  Koma.

•  Hizkuntza ludikoa: olerkia.

Jarrerak

•   Antzinako ipuinen eta kondairen 
balioespena herri baten ondare 
historiko eta kultural gisa.

•  Ahozko hizkuntza ematen den 
egoeretan, parte hartzeko prest 
egotea, eta ahozko hizkuntza elkarren 
arteko harremanetarako tresna gisa 
balioestea.

•  Besteen mezuak interpretatzeko eta 
horiei erantzuteko jarrera irekia.

•  Ikasgelako lanetan, besteei laguntzeko 
jarrera.

•  Euskal Herriko ipuin eta kontakizun 
tradizionalen estimua.

•  Hizkuntzaren alderdi ludikoa eta 
sortzailea balioestea.

Prozedurak

•  Amona motozalea komikia irakurri eta 
interpretatu.

•  Komikiko esamolde biziak eta bat-
batekoak ezagutu eta erabili.

•  Amona bizikletan ipuina entzun eta 
ahoz kontatu.

•  Errezeta nola azaldu behar den ikasi.

•  Ipuina eta ipuinaren atalak zein diren 
jakin.

•  Niri ez zait futbola gustatzen, eta zer? 
irakurgaia irakurri aurretik, dedukzioak 
eta aurrehipotesiak egin.

•  Niri ez zait futbola gustatzen, eta zer? 
irakurgaia irakurri, aztertu eta ulertu.

•  Interesgunearekin lotutako oinarrizko 
lexikoa ezagutu, eta erabili.

•  Helburuzko perpausak zein diren jakin, 
eta zuzen erabili.

•  NOREN eta NONGO deklinabide kasuak 
ezagutu, eta zuzen erabili.

•  Komaren erabilera zuzena zein den 
ikasi.

•  Olerkia ahots goran eta gero eta 
azkarrago irakurri.

 a  Ea gai den ahozko adierazpideetan hitz eta esamolde egokiak 
erabiltzeko.

b  Ea erabiltzen dituen komikiko hizkuntza interpretatzen duen, 
eta bertan ageri diren esamolde biziak eta bat-batekoak.

c  Ea besteen argudioak errespetuz eta arretaz entzuten dakien.

d  Ea gai den egoerei, gertaerei eta beste gai batzuei buruz iritzi 
pertsonalak emateko.

e  Ea irakurri duen zenbait testu mota, eta ea mezua ulertu duen.

f  Ea komikietako teknikak (binetak, bunbuilo motak…) zein 
diren dakien.

g  Ea jarraibide testuak zer diren dakien, eta, ereduari jarraituz, ea 
gai den antzekoren bat sortzeko.

h  Ea ipuinen atalak eta hasiera eta amaierako esapideak zein 
diren dakien.

i  Ea ahalegina egiten duen ipuinak ahoz kontatzeko.

j  Ea irakurgaia irakurri eta ulertu duen, eta irakurgaiari buruzko 
ariketetan ere parte aktiboa hartu duen, interpretazioa eta 
ikuspegi kritikoa azalduz.

k  Ea helburuzko perpausak zein diren dakien, eta ea horiek 
erabiltzen ahalegintzen den.

l  Ea NOREN eta NONGO kasuak desberdintzen dituen, eta ea zuzen 
erabitzeko ahalegina egiten duen.

m  Ea komaren erabilera zuzena teorian eta praktikan zein den 
dakien. 

n  Ea hizkuntzaren alderdi ludikoa lantzeko ariketetan parte hartu 
duen.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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28  Proposamen didaktikoa

5. unitatea: Osaba suhiltzailea5. unitatea:5. unitatea:

 a  Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

• Kontsumo arduratsuko ohiturak zein diren ikastea.

• Gorputz jarrera egokiak hartzea zein garrantzitsua den balioestea.

•  Irudiek ematen duten informazioa interpretatzen ikastea.

• Abestiak entzutea eta osatzea.

• Banaka, binaka eta taldean lan egitea.

• Taldean, erabakiak hartzea.

• Lanak planifikatzea.

• Testuetan, aditzaren inguruko hausnarketa egitea. 

• Ipuinen egitura zein den jakitea, eta ipuinak idatziz ematea.

b  Ikasten ikasteko gaitasuna

•  Lexiko egokia erabiltzea.

•  Norberaren asmoak eta iritziak besteekin partekatzea.

•  Hainbat testu mota ulertzea eta interpretatzea.

•  Sentimenduak eta horien arrazoiak azaltzea.

•  Gai baten azalpena edo iritzi bat ematen trebatzea. 

•  Ipuinak irakurriz gozatzea.

•  Beste pertsona batzuen lekuan jartzeko ahalegina egitea.

c  Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

•  Aurkezpenak egitea.

•  Besteen mezuen aurrean, arreta eta errespetua izatea.
d  Gizarterako eta hiritartasunerako 

gaitasuna

•  Ipuinak irakurtzea.

•  Bertsoak ulertzeko ahalegina egitea, eta bertsoak balioestea.

•  Sen estetikoa garatzea.

e  Giza eta arte kulturarako gaitasuna

OINARRIZKO GAITASUNAK

 a  Ipuinen, elkarrizketen, olerkien, esaeren eta abarren mezua 
ulertzea.

b  Komikiko hizkuntza interpretatzen ikastea, eta bertan ageri 
diren eguneroko esamolde biziak eta jatorrak ezagutzea.

c  Bertsoen hutsuneak betetzea, eta denon artean abestea.

d  Lagun bat zoriontzeko bertsoa edo olerkia asmatzeko 
ahalegina egitea.

e  Ipuinaren atalak zein diren jakitea, baita irakurtzea eta galderei 
erantzutea ere.

f  Hipotesiak eginez, istorioen korapiloak sortzeko ahalegina 
egitea.

g  Norak suhiltzaile izan nahi du irakurgaia arretaz eta gogotik 
irakurtzea, eta irakurgaiari buruzko ariketetan ere parte 
aktiboa hartzea.

h  Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
lanetan erabiltzen ahalegintzea.

i  Perpaus konpletiboak zein diren jakitea, eta erabiltzen 
ahalegintzea.

j  NOR-NORK eta NOR-NORI-NORK aditzak bereiztea, eta zuzen 
erabiltzea.

k  Agendan, eguneroko lanak ongi antolatzea.

l  Bi puntuak noiz eta non erabiltzen diren jakitea.

m  Hizkuntzaren alderdi ludikoa lantzeko ariketetan, parte hartze 
aktiboa izatea.

HELBURUAK

•  Jardunean egindako akatsak ikasteko prozesuaren parte direla barneratzea.

•  Lankidetzan aritzeko gai izatea.
f  Norberaren autonomiarako eta 

ekimenerako gaitasuna
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Proposamen didaktikoa  29

Irakaslearen liburua
EDUKIAK

Kontzeptuak

•  Osaba suhiltzailea komikia.

•  Komikiko ahozko esamoldeak. 
Hizkuntza funtzioak.

•  Interesguneari dagokion lexikoa.

•  Bertsoa.

•  Norak suhiltzaile izan nahi du 
irakurgaia.

•  -tzaile atzizkia.

•  Perpaus konpletiboak.

•  NOR-NORK eta NOR-NORI-NORK aditzak.

•  Bi puntuak.

Jarrerak

•   Ahozko komunikazioan, argitasuna eta 
zehaztasuna.

•   Mezuekiko jarrera kritikoa, arraza, 
sexu, klase eta beste edonolako 
bereizkerien aurrean sentsibilitatea 
adieraziz.

•   Besteen mezuak interpretatzeko eta 
horiei erantzuteko jarrera irekia.

•   Euskararen balioespena komunikazio 
hizkuntza gisa bai ikasgelan bai 
ikasgelatik kanpo.

•   Elkarbizitzako arauen eta ohituren 
balioespena.

•   Irakurtzeko eta idazteko zaletasuna.

Prozedurak

•  Osaba suhiltzailea komikia irakurri eta 
interpretatu.

•  Komikiko esamolde biziak eta bat-
batekoak ezagutu eta erabili.

•  Bertsoa osatu, eta denon artean 
kantatu.

•  Lagun bat zoriontzeko bertsoa 
asmatu, eta idatzi.

•  Norak suhiltzaile izan nahi du 
irakurgaia irakurri aurretik, dedukzioak 
eta aurrehipotesiak egin.

•  Denon artean hipotesiak eginez, 
istorioen korapiloak asmatu.

•  -tzaile atzizkiaren bidez eratorritako 
hitzak ezagutu, eta erabili.

•  Perpaus konpletiboak zein diren jakin, 
eta zuzen erabili.

•  Testuak idazterakoan, bi puntuak 
zuzen erabili.

•  NOR-NORK eta NOR-NORI-NORK motatako 
aditzak bereizi, eta zuzen erabili.

•  Norak suhiltzaile izan nahi du 
irakurgaia irakurri, aztertu eta ulertu.

•  Interesgunearekin lotutako oinarrizko 
lexikoa ezagutu eta erabili.

•  Esaerak osatu eta lotu. 

 a  Ea ulertzen duen irakurritako testu mota batzuen (ipuin, 
elkarrizketa, olerki eta igarkizunen) mezua.

 b  Ea interpretatzen duen komikiko hizkuntza, eta ea erabiltzen 
dituen bertan ageri diren esamolde biziak eta bat-batekoak.

c  Ea betetzen dituen bertsoen hutsuneak, eta ea abesten duen 
ikaskideekin batera.

d  Ea ahalegintzen den lagun bat zoriontzeko olerkia edo bertsoa 
egiten.

e  Ea euskara erabili ohi duen eskolako komunikazio trukean.

f  Ea hipotesiak eginez, istorioan korapiloak sortzeko ahalegina 
egiten duen.

g  Ea irakurgaia irakurri eta ulertu duen, eta ea irakurgaiari 
buruzko ariketetan ere parte aktiboa hartu duen, 
interpretazioa eta ikuspegi kritikoa azalduz.

h  Ea ezagutzen duen interesguneari dagokion lexikoa, eta ea 
ahalegintzen den ekoizpen lanetan erabiltzen.

i  Ea perpaus konpletiboak zein diren dakien, eta ea erabiltzen 
ahalegintzen den.

j  Ea bereizten dituen NOR-NORK eta NOR-NORI-NORK aditzak, eta ea 
zuzen erabiltzen dituen.

k  Ea egiten dituen agendan eguneroko lanak ongi antolatzeko 
ahaleginak.

l  Ea bi puntuak noiz eta non erabiltzen diren dakien.

m  Ea parte hartzen duen hizkuntzaren alderdi ludikoa lantzeko 
ariketetan.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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30  Proposamen didaktikoa

6. unitatea: Altxorrik ederrena6. unitatea:6. unitatea:

 a  Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

•  Animaliak eta natura zaindu behar ditugula jabetzea.

•  Kontsumo arduratsuko ohiturak zein diren ikastea.

•  Abestiak eta zotz egiteko formulak buruz ikastea.

•  Abestiak entzutea eta osatzea.

•  Akatsak identifikatzea eta zuzentzea.

•  Zehar-galderak ezagutzea eta erabiltzea.

•  Gertakariei eta harremanei behatzea.

•  Hizkuntza zuzen erabiltzeko ortografia arauak kontuan hartzea.

b  Ikasten ikasteko gaitasuna

•  Lexiko egokia erabiltzea.

•  Hainbat testu mota ulertzea eta interpretatzea.

•  Esapideen esanahia ulertzea eta ikastea.

•  Sentimenduak eta horien arrazoiak azaltzea.

•  Txisteak eta pasadizoak entzutea eta kontatzea.

•  Animaliei buruzko deskribapen xumeak egitea.

•  Ipuinak irakurriz gozatzea.

c  Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

•  Hitz joko herrikoiak buruz ikastea eta errezitatzea.

•  Gainerako pertsonen lekuan jartzeko gai izatea.
d  Gizarterako eta hiritartasunerako 

gaitasuna

•  Herri tradizioko abestiak eta ipuinak balioestea.

•  Ipuinak irakurtzea.
e  Giza eta arte kulturarako gaitasuna

OINARRIZKO GAITASUNAK

 a  Hizkuntzaren erabileraz gogoeta egitea, eta euskal 
gramatikako oinarrizko arauak bereganatzea eta zuzen 
aplikatzea hizkuntza idatzia nahiz ahozkoa erabiltzean.

b  Testuak egoera komunikatibora egokituta idaztea.

c  Komikiko hizkuntza (idatzia nahiz irudi bidezkoa) interpretatzen 
ikastea, eta bertan ageri diren eguneroko esamolde biziak eta 
jatorrak ezagutzea.

d  Pasadizoak zer diren jakitea, eta, ereduari jarraituz, antzekoren 
bat sortzea.

e  Pasadizo eta txisteak ikaskideen aurrean ahoz azaltzeko 
ahalegina egitea.

f  Animaliei buruzko ipuinak irakurtzea eta ulertzea, eta, 
ondoren, galderei erantzutea.

g  Zortzihanka armiarma etxeko jaunari begira irakurgaia irakurri 
aurretik, dedukzioak eta aurrehipotesiak egitea.

h  Zortzihanka armiarma etxeko jaunari begira irakurgaia arretaz 
eta gogotik irakurtzea, eta irakurgaiari buruzko ariketetan ere 
parte hartze aktiboa izatea.

i  Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
lanetan erabiltzen ahalegintzea.

j  Zehar-galderak zein diren jakitea, eta erabiltzen ahalegintzea.

k  NON, NONDIK eta NORA deklinabide kasuak aztertzea, eta zuzen 
erabiltzeko ahalegina egitea.

l  H letra noiz eta non jartzen den jakitea.

m  Jarduera ludikoetan parte aktiboa hartzea, besteak beste, 
abestuz eta jolas eginez.

n  Irakurketarako proposamenak irakurtzea, eta, liburu bat 
aukeratuta, fitxa betetzea.

HELBURUAK

•  Sormena lantzea.

•  Lankidetzan aritzeko gai izatea.
f  Norberaren autonomiarako eta 

ekimenerako gaitasuna
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Proposamen didaktikoa  31

Irakaslearen liburua
EDUKIAK

Kontzeptuak

•  Altxorrik ederrena komikia.

•  Komikiko ahozko esamoldeak. 
Hizkuntza funtzioak.

•  Animalien elkarrizketak.

•  Alegiak eta ipuinak.

•  Zortzihanka armiarma etxeko jaunari 
begira irakurgaia.

•  Interesguneari dagokion lexikoa.

•  Pasadizoak eta txisteak.

•  Zehar-galderak.

•  NON, NONDIK eta NORA kasuak.

•  Ortografia: h letra.

•  Hizkuntza ludikoa: txisteak, pasadizoa, 
poema.

Jarrerak

•   Irakurtzeko eta idazteko zaletasuna.

•  Hizkuntza idatziaren arauekiko 
errespetuzko jarrera.

•  Literatura testuekiko interesa, 
norberaren aberastasun eta atsegin 
iturri den neurrian.

•  Testuak idatziz aurkezterakoan, 
garbitasuna eta ulergarritasuna.

•  Besteen mezuak interpretatzeko eta 
horiei erantzuteko jarrera irekia.

•  Animaliekiko begirunea.

•  Esamolde biziak eta herrikoiak 
bereganatzeko ahalegina.

Prozedurak

•  Altxorrik ederrena komikia irakurri eta 
interpretatu.

•  Komikiko esamolde biziak eta bat-
batekoak ezagutu eta erabili.

•  Zortzihanka armiarma etxeko jaunari 
begira irakurgaia irakurri aurretik, 
dedukzioak eta aurrehipotesiak egin.

•  Zortzihanka armiarma etxeko jaunari 
begira irakurgaia irakurri, aztertu eta 
ulertu.

•  Ipuina gai hartuta, elkarrizketa erabiliz, 
norberaren interpretazioa, sentsazioak, 
sentimenduak eta iritzi kritikoa azaldu.

•  Interesgunearekin lotutako oinarrizko 
lexikoa ezagutu eta erabili.

•  Txisteak entzun eta irakurri, ulertu eta 
kontatu.

•  Zehar-galderak zein diren jakin eta 
erabiltzen ahalegindu.

•  NON, NONDIK eta NORA kasuak zuzen 
erabili.

•  Testuak idazterakoan, h letra zuzen 
erabiltzen ahalegindu.

•  Poema entzun eta silabak osatu.

•  Liburuen aipamenak irakurri eta horien 
fitxak osatu.

 a  Ea egin duen hizkuntzaren erabileraz gogoeta, eta ea 
ahalegindu den euskal gramatikako oinarrizko arauak 
bereganatzen eta zuzen aplikatzen, hizkuntza idatzia nahiz 
ahozkoa erabiltzean.

b  Ea ahaleginak egin dituen testuak egoera komunikatibora 
egokituta idazteko.

c  Ea erabiltzen dituen komikiko hizkuntza interpretatzen du, eta 
bertan ageri diren esamolde biziak eta bat-batekoak.

d  Ea pasadizoak zer diren dakien, eta, ea ahalegindu den, 
ereduari jarraituz, antzekoren bat sortzen.

e  Ea ahaleginak egin dituen pasadizoak eta txisteak ikaskideen 
aurrean ahoz azaltzeko.

f  Ea irakurri eta ulertu dituen animaliei buruzko ipuinak, eta, 
ondoren, ea galderei erantzun dien.

g  Ea egin dituen irakurgaia irakurri aurretik, dedukzioak eta 
aurrehipotesiak.

h  Ea irakurgaia irakurri eta ulertu duen, eta ea parte aktiboa 
hartu duen irakurgaiari buruzko ariketetan ere, interpretazioa 
eta ikuspegi kritikoa azalduz.

i  Ea ezagutzen duen interesguneari dagokion lexikoa, eta ea 
ahalegintzen den ekoizpen lanetan erabiltzen.

j  Ea zehar-galderak zein diren dakien, eta ea erabiltzen 
ahalegintzen den.

k  Ea aztertu dituen NON, NONDIK eta NORA deklinabide kasuak, eta 
ea egiten duen zuzen erabiltzeko ahalegina.

l  Ea h letra noiz eta non jartzen den dakien.

m  Ea jabetzen den irakurketa atsegin iturri eta informazio bide dela.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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32  Proposamen didaktikoa

7. unitatea: Elkar ezin ulertu7. unitatea:7. unitatea:

 a  Ikasten ikasteko gaitasuna •  Irudiek ematen duten informazioa interpretatzen ikastea.

•  Gertakariei eta harremanei behatzea.

•  Testuetan, aditzaren inguruko hausnarketa egitea. 

•  Hizkuntza zuzen erabiltzeko ortografia arauak kontuan hartzea.

•  Lexiko egokia erabiltzea.

•  Norberaren asmoak eta iritziak besteekin partekatzea.

•  Hainbat testu mota ulertzea eta interpretatzea.

•  Sentimenduak azaltzea.

•  Komikiaren elementuak ezagutzea, eta komikia egiten saiatzea.

b  Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

•  Besteen mezuen aurrean arreta eta errespetua izatea.

•  Gizarte bizitzan, jarrera negatiboak baztertzea, eta positiboak balioesten ikastea.

•  Besteekiko adeitasuna eta begirunea balioestea.

•  Komunikabideei buruzko gogoeta eta iritzi trukatzea.

•  Norberaren ideiak eta iritziak ezagutzea eta adieraztea, eta gainerako pertsonenak arretaz eta 
errespetuz entzutea.

•  Gainerako pertsonen lekuan jartzeko gai izatea.

c  Gizarterako eta hiritartasunerako 
gaitasuna

•  Norberaren autonomia eta indibidualtasuna gordetzen jakitea.

•  Jardunean egindako akatsak ikasteko prozesuaren parte direla barneratzea.

•  Sormena lantzea.

•  Lankidetzan aritzeko gai izatea.

d  Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

OINARRIZKO GAITASUNAK

 a  Zikloari dagokion lexiko aberatsa eta egokia ezagutzea, eta 
norberaren ekoizpenetan erabiltzea.

b  Komikiko hizkuntza (idatzia nahiz irudi bidezkoa) interpretatzen 
ikastea, eta bertan ageri diren eguneroko esamolde biziak eta 
jatorrak ezagutzea.

c  Euskalkiak badirela jabetzea, eta tokian tokiko euskara 
errespetatzea eta maitatzea.

d  Onomatopeiak zer diren jakitea, eta erabiltzen ahalegintzea. 

e  Bakar-bakarrik irakurgaia irakurri baino lehen, dedukzioak eta 
aurrehipotesiak egitea.

f  Bakar-bakarrik irakurgaia arretaz eta gogotik irakurtzea, eta 
irakurgaiari buruzko ariketetan ere parte aktiboa hartzea.

g  Denborazko perpausak zein diren jakitea, eta horiek erabiltzen 
ahalegintzea.

h  Egon, etorri, joan eta ibili aditz trinkoak ikastea, eta erabiltzen 
ahalegintzea.

i  Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
lanetan erabiltzen ahalegintzea.

j  S, z, x, ts, tz eta tx letrei dagozkien ortografia arauak 
ezagutzea, eta zuzen erabiltzea.

k  Hizkuntzaren alderdi ludikoa lantzeko ariketetan parte aktiboa 
izatea.

HELBURUAK

(04B) (020-037) PROGR.indd   32 20/06/12   10:17



Proposamen didaktikoa  33

Irakaslearen liburua
EDUKIAK

Kontzeptuak

•  Elkar ezin ulertu komikia.

•  Komikiko ahozko esamoldeak. 
Hizkuntza funtzioak.

•  Bakar-bakarrik irakurgaia.

•  Interesguneari dagokion lexikoa.

•  Azalpena.

•  Komikia.

•  Onomatopeiak eta esamoldeak.

•  Denborazko perpausak.

•  Egon, joan, etorri eta ibili aditzak.

•  Ortografia: s, z, x, ts, tz  eta tx.

•  Hizkuntza ludikoa: abestia.

Jarrerak

•   Gizarteko elkarbizitzan eta 
komunikazio egoeretan ezarrita 
dauden arauekiko errespetua. 

•   Irakaslearekin eta lagunekin euskara 
erabiltzeko jarrera positiboa eta 
aktiboa.

•   Besteen mezuak interpretatzeko eta 
horiei erantzuteko jarrera irekia.

•   Gero eta hobeto idazten ikasteko 
zaletasuna.

•   Lexiko alorrean, zehaztasuna eta 
aberastasuna lortzeko ahalegina.

•   Pertsona eta toki berriak ezagutzeko 
interesa, eta horienganako begirunea.

•   Esamolde biziak eta herrikoiak 
bereganatzeko ahalegina.

Prozedurak

•  Elkar ezin ulertu komikia irakurri eta 
interpretatu.

•  Komikiko esamolde biziak eta bat-
batekoak ezagutu eta erabili.

•  Bakar-bakarrik irakurgaia irakurri 
aurretik, dedukzioak eta 
aurrehipotesiak egin.

•  Bakar-bakarrik irakurgaia irakurri, 
aztertu eta ulertu.

•  Ipuina gai hartuta, elkarrizketa erabiliz, 
norberaren interpretazioa, sentsazioak 
eta sentimenduak eta iritzi kritikoa 
azaldu.

•  Interesgunearekin lotutako oinarrizko 
lexikoa ezagutu eta erabili.

•  Komikietako irudiak, hitzak eta 
zeinuak ezagutu eta interpretatu.

•  Denborazko perpausak zein diren 
jakin, eta erabiltzen ahalegindu.

•  Idazteko trebetasuna landu: komikia. 

•  Egon, joan, etorri eta ibili aditz 
trinkoak hutsune egokietan kokatu, 
osatu eta lotu.

•  Ortografia: s, z, x, ts, tz eta tx zuzen 
erabiltzeko ahaleginak egin.

•  Oi, Pello, Pello abestia entzun, osatu 
eta jolaserako erabili.

 a  Ea ezagutzen duen zikloari dagokion lexiko aberatsa eta 
egokia, eta norberaren ekoizpenetan. 

b  Ea interpretatzen duen komikiko hizkuntza (idatzia nahiz irudi 
bidezkoa), eta ea erabiltzen dituen bertan ageri diren 
eguneroko esamolde biziak eta bat-batekoak.

c  Ea jabetu den euskalkien arazoaz, eta ea euskalki desberdinak 
errespetatzen dituen.

d  Ea onomatopeiak zer diren dakien, eta ea saiatzen den erabiltzen.

e  Ea irakurgaia irakurtzen hasi aurretik, dedukzioak eta 
aurrehipotesiak egin dituen.

f  Ea irakurgaia irakurri eta ulertu duen, eta ea parte aktiboa 
hartu duen irakurgaiari buruzko ariketetan ere, interpretazioa 
eta ikuspegi kritikoa azalduz.

g  Ea denborazko perpausak zein diren dakien, eta ea erabiltzen 
ahalegintzen den.

h  Ea ikasi dituen egon, joan, etorri eta ibili aditz trinkoak, eta ea 
erabiltzeko ahaleginak egiten dituen.

i  Ea ezagutzen duen interesguneari dagokion lexikoa, eta ea 
ahalegintzen den ekoizpen lanetan erabiltzen.

j  Ea ezagutzen dituen s, z, x, ts, tz  eta tx letrei dagozkien 
ortografia arauak eta ea zuzen erabiltzen saiatzen den.

k  Ea parte hartu duen hizkuntzaren alderdi ludikoa lantzeko 
ariketetan.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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34  Proposamen didaktikoa

8. unitatea: Eskutitz erraldoia8. unitatea:8. unitatea:

 a  Ikasten ikasteko gaitasuna •  Akatsak identifikatzea eta zuzentzea.

•  Lagunarteko gutunak irakurtzea, eta idazten saiatzea.

•  Lanak planifikatzea.

•  Gertakariei eta harremanei behatzea.

•  Norberaren akatsak identifikatzea eta onartzea.

•  Elkarrizketa erabiltzea, eta horren balioaz jabetzea.

•  Deskribapenak ahoz egitea.

•  Lexiko egokia erabiltzea.

•  Norberaren asmoak eta iritziak besteekin partekatzea.

•  Hainbat testu mota ulertzea eta interpretatzea.

•  Sentimenduak elkar trukatzea.

•  Esamoldeen esanahia ulertzea eta ikastea.

•  Gai baten azalpena edo iritzi bat ematen trebatzea.

b  Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

•  Besteekiko adeitasuna eta begirunea balioestea.

•  Norberaren ideiak eta iritziak ezagutzea eta adieraztea, eta gainerako pertsonenak arretaz eta 
errespetuz entzutea.

•  Gainerako pertsonen lekuan jartzeko gai izatea.

c  Gizarterako eta hiritartasunerako 
gaitasuna

•  Sen estetikoa garatzea.d  Giza eta arte kulturarako 
gaitasuna

OINARRIZKO GAITASUNAK

 a  Ipuinen mundua, fantasia mundua eta mundu erreala 
bereiztea, eta batetik bestera igarotzeko gaitasuna izatea.

b  Irakurketa eta idazketa atsegin eta informazio iturri, 
komunikazio bide eta jakinduriarako bitarteko direla jakitea.

c  Komikiko hizkuntza (idatzia nahiz irudi bidezkoa) interpretatzen 
ikastea, eta bertan ageri diren eguneroko esamolde biziak eta 
jatorrak ezagutzea.

d  Usoa, hegan etorritako neskatoa irakurgaia irakurri baino 
lehen, dedukzioak eta aurrehipotesiak egitea.

e  Usoa, hegan etorritako neskatoa irakurgaia arretaz eta gogotik 
irakurtzea, eta irakurgaiari buruzko ariketetan ere parte 
aktiboa hartzea.

f  Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
lanetan erabiltzeko ahalegina egitea.

g  Gutunak idazten ikastea.

 h  Konparaziozko perpausak zein diren jakitea, eta erabiltzen 
ahalegintzea.

 j  NORANTZ eta NORAINO deklinabide kasuak bereiztea, eta egoki 
erabiltzea.

 k  Marratxoa erabiltzerakoan, silabak nola ebakitzen diren jakitea.

 l  Hizkuntzaren alderdi ludikoa lantzeko ariketetan parte hartzea.

HELBURUAK

•  Sormena lantzea.

•  Lankidetzan aritzeko gai izatea.
e  Norberaren autonomiarako eta 

ekimenerako gaitasuna
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Proposamen didaktikoa  35

Irakaslearen liburua
EDUKIAK

Kontzeptuak

•  Eskutitz erraldoia komikia.

•  Komikiko ahozko esamoldeak. 
Hizkuntza funtzioak.

•  Usoa, hegan etorritako neskatoa 
irakurgaia.

•  Interesguneari dagokion lexikoa.

•  Lagunarteko gutuna.

•  Deskribapena.

•  Ortografia: Marratxoa lerro amaieran.

•  Konparaziozko perpausak.

•  NORANTZ eta NORAINO kasuak.

•  Hizkuntza ludikoa: azalpen testua, 
olerkia.

Jarrerak

•   Ahozko komunikazioa ematen den 
egoeretan, parte hartzeko jarrera.

•   Hizkuntzaren alderdi ludiko eta 
sortzailearen balioespena.

•   Edozein motatako diskriminazio edo 
bereizkeriaren aurkako jarrera.

•   Lexiko alorrean, zehaztasuna eta 
aberastasuna lortzeko ahalegina.

•   Pertsona eta toki berriak ezagutzeko 
interesa eta horienganako begirunea.

•   Testuak idatziz aurkezterakoan, 
garbitasunaren eta ulergarritasunaren 
balioespena.

Prozedurak

•  Eskutitz erraldoia komikia irakurri eta 
interpretatu.

•  Komikiko esamolde biziak eta bat-
batekoak ezagutu eta erabili.

•  Usoa, hegan etorritako neskatoa 
irakurgaia irakurri aurretik, dedukzioak 
eta aurrehipotesiak egin.

•  Usoa, hegan etorritako neskatoa 
irakurgaia irakurri, aztertu eta ulertu.

•  Ipuina gai hartuta, norberaren 
interpretazioa, sentsazioak, 
sentimenduak eta iritzi kritikoa azaldu.

•  Interesgunearekin lotutako oinarrizko 
lexikoa ezagutu eta erabili.

•  Postariaren zain izeneko ipuina entzun, 
eta ekintzak ordenatu.

•  Konparaziozko perpausak zein diren 
jakin, eta erabiltzen ahalegindu.

•  NORANTZ eta NORAINO deklinabide 
kasuak zein testuingurutan erabili 
behar diren jakin.

•  Idazteko trebetasuna landu: 
lagunarteko gutuna, hasierako eta 
amaierako agurrak.

•  Testuak idazterakoan, marratxoa lerro 
amaieran zuzen erabili.

•  Txoriño, maiteño olerkia entzun, osatu 
eta jolaserako erabili.

 a  Ea bereizten dituen ipuinen mundua, fantasia mundua eta mundu 
erreala, eta ea batetik bestera igarotzeko zailtasunik ez duen.

b  Ea jabetu den irakurketa eta idazketa atsegin eta informazio 
iturri, komunikazio bide eta jakinduriarako bitarteko direla.

c  Ea ikasi duen komikiko hizkuntza (idatzia nahiz irudi bidezkoa) 
interpretatzen, eta ea erabiltzen dituen bertan ageri diren 
eguneroko esamolde biziak eta bat-batekoak.

d  Ea irakurgaia irakurtzen hasi aurretik, dedukzioak eta 
aurrehipotesiak egin dituen.

e  Ea irakurgaia irakurri eta ulertu duen, eta ea parte aktiboa 
hartu duen irakurgaiari buruzko ariketetan ere, interpretazioa 
eta ikuspegi kritikoa azalduz.

f  Ea ezagutzen duen interesguneari dagokion lexikoa eta ea 
ekoizpen lanetan erabiltzen ahalegintzen den.

g  Ea gutunak idazten ikasi duen.

h  Ea konparaziozko perpausak zein diren dakien, eta ea 
erabiltzeko ahaleginak egiten dituen.

i  Ea bereizten dituen NORANTZ eta NORAINO deklinabide kasuak, 
eta ea saiatzen den egoki erabiltzen.

j  Ea marratxoa erabiltzerakoan, silabak nola ebakitzen diren 
dakien.

k  Ea parte hartu duen hizkuntzaren alderdi ludikoa lantzeko 
ariketetan.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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36  Proposamen didaktikoa

9. unitatea: Hondartzara!9. unitatea:9. unitatea:

 a  Zientzia, teknologia eta osasun 
kulturarako gaitasuna

•  Kontsumo arduratsuko ohiturak zein diren ikastea.

•  Gorputz jarrera egokiak hartzea zein garrantzitsua den balioestea.

•  Irudiek ematen duten informazioa interpretatzen ikastea.

•  Abestiak entzutea eta kantatzea.

•  Eskaera gutunak aztertzea, eta, ereduari jarraituz, eskaera gutuna egitea.

•  Taldean, erabakiak hartzea.

•  Gertakariei eta harremanei behatzea.

•  Testuetan, aditzaren inguruko hausnarketa egitea. 

•  Hizkuntza zuzen erabiltzeko ortografia arauak kontuan hartzea.

b  Ikasten ikasteko gaitasuna

•  Lexiko egokia erabiltzea.

•  Hainbat testu mota ulertzea eta interpretatzea.

•  Sentimenduak azaltzea.

•  Gai baten azalpena edo iritzi bat ematen trebatzea. 

•  Beldurra sentitzen duteneko egoerak eta arrazoiak azaltzea.

c  Hizkuntza komunikaziorako 
gaitasuna

•  Besteen mezuen aurrean, arreta eta errespetua izatea.

•  Gainerako pertsonen lekuan jartzeko gai izatea.
d  Gizarterako eta hiritartasunerako 

gaitasuna

OINARRIZKO GAITASUNAK

 a  Ahozko hizkuntza ideiak, esperientziak eta sentimenduak 
trukatzeko erabiltzea, besteen iritzien eta ekarpenen aurrean 
errespetuzko jarrera azalduz.

b  Ahozko eta idatzizko testuak ulertzea, ikuspegi kritiko eta 
pertsonalez interpretatuz, eta testu horiek ikaskuntza berrien 
egoeretara aplikatzeko gai izatea.

c  Poemak irakurtzea, eta, instrukzio batzuei jarraituz, zenbait 
modutara irakurtzeko ahalegina egitea.

d  Poesia emanaldiaren gonbitak prestatzea, eta emanaldia 
antzeztea.

e  Eskaera gutunak zer diren jakitea, eta, ereduari jarraituz, 
antzekoren bat prestatzea.

f  Bi konkordunak ipuina irakurri baino lehen, dedukzioak eta 
aurrehipotesiak egitea. 

g  Bi konkordunak irakurgaia arretaz eta gogotik irakurtzea, eta 
irakurgaiari buruzko ariketetan ere parte aktiboa hartzea.

h  Interesguneari dagokion lexikoa ezagutzea, eta ekoizpen 
lanetan erabiltzeko ahalegina egitea.

i  Perpaus kontzesiboak zein diren jakitea, eta erabiltzen 
ahalegintzea.

j  Aditzari buruzko berrikusketa eta hausnarketa egitea.

k  r biguna eta r gogorra bereizten jakitea, eta idazterakoan 
zuzen erabiltzea.

l  Hizkuntzaren alderdi ludikoa lantzeko ariketetan parte hartzea.

m  Irakurketarako proposamenak irakurtzea, eta, liburu bat 
aukeratuta, fitxa betetzea.

HELBURUAK

•  Herri tradizioko abestiak balioestea.

•  Olerkiak ulertzeko ahalegina egitea eta balioestea.

•  Sen estetikoa garatzea.

e  Giza eta arte kulturarako gaitasuna

•  Lankidetzan aritzeko gai izatea.f  Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna
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Proposamen didaktikoa  37

Irakaslearen liburua
EDUKIAK

Kontzeptuak

•  Hondartzara! komikia.

•  Komikiko ahozko esamoldeak. 
Hizkuntza funtzioak.

•  Bi konkordunak irakurgaia.

•  Interesguneari dagokion lexikoa.

•  Deskribapena.

•  Eskaera gutuna.

•  Perpaus kontzesiboak.

•  Aditza: Berrikusketa.

•  Ortografia: r biguna eta rr gogorra. 

•  Hizkuntza ludikoa: Bertsoak, hitz 
gurutzatuak.

Jarrerak

•   Literatura testuen balioespena, herri 
eta kultura baten adierazpen historiko, 
sozial eta estetiko gisa.

•   Talde lanaren balioespena eta 
lankidetzarako jarrera.

•   Besteen iritzien aurrean, interesa eta 
errespetuzko jarrera.

•   Irakurtzeko eta idazteko zaletasuna.

•   Ahozko azalpenetan, zehaztasuna eta 
argitasuna.

•   Hizkuntzaren alderdi ludikoa 
ezagutzeko interesa.

Prozedurak

•  Hondartzara! komikia irakurri eta 
interpretatu.

•  Komikiko esamolde biziak eta bat-
batekoak ezagutu eta erabili.

•  Bi konkordunak irakurgaia irakurri 
aurretik, dedukzioak eta 
aurrehipotesiak egin.

•  Bi konkordunak irakurgaia irakurri, 
aztertu eta ulertu.

•  Ipuina gai hartuta, elkarrizketa erabiliz, 
iritzi kritikoa azaldu.

•  Interesgunearekin lotutako oinarrizko 
lexikoa ezagutu eta erabili.

•  Perpaus kontzesiboak zein diren jakin, 
eta erabiltzen ahalegindu.

•  Aditza aukeratu eta zuzen erabili.

•  Idazteko trebetasuna landu: 

•  r biguna eta rr gogorra bereizi, eta 
zuzen erabili.

•  Orioko balearen bertsoak entzun, 
abestu eta jolaserako erabili.

•  Liburuen aipamenak irakurri, eta 
horien fitxak osatu.

 a  Ea erabiltzen dituen ahozko hizkuntza ideiak, esperientziak eta 
sentimenduak trukatzeko, besteen iritzien eta ekarpenen 
aurrean errespetuzko jarrera azalduz.

b  Ea ahozko eta idatzizko testuak ulertzen dituen, ikuspegi 
kritiko eta pertsonalez interpretatuz, eta ea gai den testu 
horiek ikaskuntza berrien egoeretara aplikatzeko.

c  Ea poemak irakurri dituen, eta ea, instrukzio batzuei jarraituz, 
zenbait modutara irakurtzeko ahalegina egin duen.

d  Ea prestatu dituen poesia emanaldiaren gonbitak, eta ea 
emanaldia antzeztu duen.

e  Ea eskaera gutunak zer diren dakien, eta ea, ereduari jarraituz, 
antzekoren bat prestatzeko ahalegina egin duen.

f  Ea irakurgaia irakurri baino lehen, dedukzioak eta 
aurrehipotesiak egin dituen. 

g  Ea irakurgaia arretaz eta gogotik irakurri duen, eta ea parte 
hartze aktiboa izan duen irakurgaiari buruzko ariketetan.

h  Ea ezagutu duen interesguneari dagokion lexikoa, eta ea 
ekoizpen lanetan erabiltzeko ahalegina egiten duen.

i  Ea perpaus kontzesiboak zein diren dakien, eta ea horiek 
erabiltzen ahalegindu den.

j  Ea aditzari buruzko berrikusketa egin duen, eta ea hausnarketa 
egiten ere saiatu den.

k  Ea r biguna eta rr gogorra bereizten dakien, eta ea 
idazterakoan zuzen erabiltzen ahalegindu den.

l  Ea parte hartu duen hizkuntzaren alderdi ludikoa lantzeko 
ariketetan.

m  Ea jabetzen den irakurketa atsegin iturri eta informazio bide dela.
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