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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

-  Perpausa osatzen duten sintagmak ezagutzea: IS, AS eta horien
osagaiak.

-  Oinarrizko gramatika kategoriak ezagutzea: izena, izenordaina,
determinatzailea, adjektiboa, adberbioa eta aditza.

-  Euskal hizkuntzaren eremu semantikoak lantzea, lexiko berriaren
ezagutza eta erabilera handitu ahal izateko.

- Euskarazko deklinabidearen berezitasunak ezagutzea, eta mugagabea
noiz erabili behar den jabetzea.

-  Deklinabide kasuak singularrean, pluralean eta mugagabean ondo
erabiltzen jakitea, eta testu idatzietan egoki eta zuzen erabiltzea.

-  ASren barruan aditza beharrezko elementutzat hartzea, eta aditz
motak bereiztea (bakunak, eratorriak, elkartuak, jokatuak, jokatu
gabeak, trinkoak…).

-  Indikatibo erako adizkiak eta baldintzak ezagutzea, eta testuetan
egoki eta zuzen erabiltzea.

-  Ahaleraren ezaugarriez jabetzea, eta modu honetako NOR motako
adizkien erabileran trebatzeko, jarduerak osatzea.

-  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

-  Ikastunitatean zehar landuko dituzten gramatika kategoriez zer
dakiten hausnartu.

- Testuetako izenak esanahiaren eta osaeraren arabera sailkatu.
-  Testu jakin bateko izenordainak identifikatu, izenordain motak

kontuan hartuta.
-  Izenordain bihurkariak eta elkarkariak zuzen erabiltzen trebatzeko,

zenbait jarduerak osatu.
- Determinatzailearen funtzioak eta erabilerak aztertu ondoren,

esaldietako artikuluak eta erakusleak identifikatu eta sailkatu.
- Zenbatzaile zehaztuak eta zehaztugabeak bereizi jardueren bidez, eta

esaldietako akatsak zuzendu.
- Izenondoen eta izenlagunen ezaugarriak aztertu ondoren, testuetako

izenondoak, izenlagunak eta graduatzaileak identifikatu eta esaldiak
osatu.

- Erakusleak zuzen deklinatzen trebatzeko, taulak eta jarduerak osatu.
-  Adizlagunen eta aditzondoen berezitasunak aztertu ondoren,

testuetako aditzondoak eta adizlagunak identifikatu eta esaldiak
osatu.

- Aditz moten ezaugarriak kontuan hartuta, esaldietako adizkiak aditz
moten arabera sailkatu.

-  Ikastunitatean ikasitakoa errepasatzeko, zenbait testutan ageri diren
kategoria gramatikalak identifikatu (izena, izenordaina,
determinatzaileak, adjektiboak, adberbioak, adizkiak), eta tauletan
kategoria horien ezaugarriak adierazi.

- Euskaraz mugagabea zein kasutan erabiltzen den aztertu.
-  Zenbaki kardinalak deklinatzen trebatzeko, taulak eta jarduerak

osatu, eta mugagabearen eta mugatuaren arteko desberdintasun
semantikoez ohartu.

-  Mugagabearen erabileraz hausnartu ondoren, hitzak zuzen
deklinatzen trebatzeko jarduera sistematikoak egin.

-  Deklinabideko kasu gramatikalak (NOR, NORK) zuzen erabiltzen
trebatzeko, jarduera sistematikoak egin.

- Deklinabideko NOREN eta NONGO kasuak bereizi, eta bien arteko
desberdintasun semantikoak azaldu.



- Deklinabideko NOREKIN eta ZERTAZ/ZEREZ kasuak bereizteko,
jarduera sistematikoak egin.

-  Deklinabideko NON eta NORENGAN, eta NONDIK eta
NORENGANDIK kasuak bereizi eta zuzen erabiltzen trebatzeko,
jarduera sistematikoak egin.

- Deklinabideko NORA eta NORENGANA kasuak bereizi, eta zuzen
erabiltzeko trebatzeko jarduerak osatu.

-  Deklinabideko NORAINO, NOIZ ARTE eta NORENGANAINO
kasuak bereizi, eta esaldietan egokiena den atzizkia hautatu.

-  Izen berezien deklinabideari buruzko arauez hausnartu ondoren,
taulak bete eta jarduerak osatu, kasu bakoitzean dagokion
deklinabide atzizkia erabilita.

- -a itsatsiaren erabilera zuzenak identifikatu.
- Posposizioak deklinatzeko arauak kontuan hartuta, jarduerak osatu.
- Ikastunitatean landutako deklinabide arauak birpasatzeko, jarduerak

osatu.
-  NOR eta NOR-NORK motako aditz trinkoekin esaldiak osatu

orainaldian eta lehenaldian.
-  NOR, NOR-NORI, NOR-NORK eta NOR-NORI-NORK motako

indikatibo erako adizkiekin esaldiak osatu, orainaldian edo
lehenaldian.

- NOR erako esaldiak NOR-NORI eran idatzi.
- NOR alegiazkoa, NOR, NOR-NORI, NOR-NORK eta NOR-NORI-

NORK motako baldintzekin esaldiak osatu, orainaldian edo
lehenaldian, eta adizki horiek zuzen eta egoki erabiltzen trebatzeko,
jarduera sistematikoak egin.

-  Esaldiak berridatzi, NOR eta NOR-NORK aginterako adizkiak
erabilita.

- NOR erako ahalerako adizkiekin esaldiak osatu.
- Zenbait esalditan, perpausa osatzen duten IS eta AS bereizi.
-  Gramatikako arauen inguruko zalantzak argitzeko, hainbat

euskarritan jasotako informazioa interpretatu (liburuxka honen
eranskinak, www.euskaltzaindia.net…).

- Hainbat eremu semantikotako lexikoa landu (ahaidetasuna, baserriko
lanabesak, arrantza, teknologia, herri kirolak eta jolasak, eguraldia,
IKTak…).

-  Euskaraz maiz erabili ohi ditugun esapideak ezagutzeko jarduerak
osatu.

-  Lexikoari buruzko zalantzak argitzeko hainbat iturritara jo
(hiztegiak, entziklopediak, Internet bidezko hiztegiak eta
entziklopediak, …).

-  Ikastunitatean landutako edukiak birpasatzeko autoebaluazio
jarduerak egin.



Kontzeptuak

- Gramatika kategoriak:
• Izena.
• Izenordaina.
• Adjektiboa: izenondoa eta izenlaguna.
• Determinatzailea.
• Adberbioa.
• Aditza.

- Deklinabidea:
• Mugatuaren eta mugagabearen arteko bereizketa.
• Deklinabide kasuak: NOR, NORK, NOREN, NONGO, NOREKIN,

ZEREZ, ZERTAZ, NON, NORENGAN, NONDIK,
NORENGANDIK, NORA, NORENGANA, NORAINO, NOIZ
ARTE, NORENGANAINO.

• Izen berezien, erakusleen eta zenbakien deklinabidea.
• -a itsatsia.

- 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.
• Agintera: NOR, NOR-NORK.
• Ahalera.

- Sintaxia:
• Perpausaren osagaiak.

- Lexikoa:
• Eremu semantiko anitzekin erlazionatutako lexikoa eta esapideak:

ahaidetasuna, baserriko lanabesak, arrantza, teknologia, herri kirolak
eta jolasak, irainak, eguraldia, IKTak.

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

- Gramatika kategoriak bereizten ditu, eta kategoria horiek zuzen eta
egoki erabiltzen ditu.

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

-  Euskarazko deklinabidearen berezitasunak ezagutzen ditu, eta
mugagabea noiz erabili behar den badaki.

-  Deklinabide kasuetako singularra, plurala eta mugagabea bereizten
ditu, eta testu idatzietan egoki eta zuzen erabiltzen ditu.

-  Perpausa osatzen duten sintagmak eta horien osagaiak ezagutzen
ditu.

- Aditz motak bereizten ditu (bakunak, eratorriak, elkartuak, jokatuak,
jokatu gabeak, trinkoak…).

- Adizki erabilienak ezagutzen ditu (indikatiboa, baldintza, ahalera eta
agintera), eta testu idatzietan egoki eta zuzen erabiltzen ditu.

- Testu idatziak zuzentzeko estrategiak erabiltzen ditu.
-  Ekoizpen idatziak zuzentzean, hizkuntzari buruz hausnartzearen

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

du.
- Ulertzen du akatsak ikaskuntza prozesuaren parte direla.


