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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

(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 horiek hobeto ulertzeko estrategiak erabiltzea.
-  Testuinguruan oinarrituta lexiko ezezagunaren esanahia

ondorioztatzea.
- Komunikazio egoera kontuan hartuta, hainbat testu mota (antzezpen

laburren gidoiak,  ,… ) 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 testuen ezaugarri nagusiei
eta edukiari buruzko hipotesiak egin.

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

- Lexikoari buruzko zalantzak argitzeko hiztegira jo.
- Testuak irakurri ondoren, egindako hipotesiak egiaztatu.
-  Antzerki lana irakurri eta testu mota horren berezitasunak

identifikatu.
-  Antzerki lana irakurri ondoren, testuaren edukia aztertu jardueren

bidez.
- Antzerki lanen berezitasunak eta narrazio testuenak bereizi.
-  Antzerki lan batean aktoreentzako lagungarriak izan daitezkeen

akotazioak txertatu.
- Antzerki lana osatu, istorioa eraikitzeko hipotesiak eginez.
- Taldeka antzerki lanaren irakurketa dramatizatua egin eta grabatu.
- Irakurritako bi kontakizunetan oinarrituta, antzezpen labur baterako

gidoia idatzi.
- Iritzi artikulu batzuk irakurri eta testuetako edukiak konparatu.
-  Testu baten egileari buruzko informazioa bilatu Interneten eta

taldean eztabaidatu.
-  Testu baten edukia eta komunikazio helburua aztertu jardueren

bidez.
-  Irakurritako iritzi artikuluetako gaiei buruzko norberaren iritzia

arrazoitu idatziz.
-  Erreportaje bat irakurri ondoren, testuan agertzen diren pertsonaiei

buruzko informazioekin jarduerak osatu.
- Testuko hitz batzuen esanahia aukera anitzen artean bilatu.
-  Testu baten komunikazio asmoa jasotzen duten esaldien esanahia

aztertu.
- Erreportaje baten inguruko iritzi testua idatzi, iritziez gain

gomendioak eginez.
-  Narrazio testu bateko lehen esaldia irakurrita eta liburuaren azalari

erreparatuta, testu horren edukiari buruzko inferentziak egin.
-  Testuko lehen paragrafoa irakurri ondoren, liburuko pertsonaiari

buruzko inferentziak eginez deskripzioa osatu.



-  Narrazioa irakurri ondoren testuaren edukiari buruz hausnartu
jardueren bidez.

- Narrazio testu batekin erlazionatutako lexikoa aztertu.
- Lagun bati zuzendutako e-maila idatzi.
- Azalpen testu batean testuarekin bat ez datozen esaldiak identifikatu.
- Azalpen testuaren edukia eta lexikoa landu jardueren bidez.
- Blog baterako azalpen testua idatzi.
-  Azalpen testu zati batekin erlazionatutako marrazkiak egin eta

ikaskideekin alderatu.
- Eskolako irratirako taldeka azalpen testua prestatu eta grabatu.
- Testu zientifiko batean hitz batzuen sinonimoak bilatu.
- Testua irakurri ondoren, testuaren edukiaz eta komunikazio egoeraz

hausnartu.
- Irakurritako testua ahoz kontatu eta grabatu.
- Aspaldiko kontakizun baten edukiaz hausnartu jardueren bidez.
- Testuan agertzen diren hitz batzuen sinonimoak identifikatu.
-  Eguneroko eran pertsonaia ezagun baten bizitza idatzi, hainbat

esamolde erabilita.
- Albistea irakurri ondoren, testuaren edukia aztertu jardueren bidez.
- Animaliei buruzko informazioa eta irudiak lotu.
- Ahozko elkarrizketa prestatu, egin eta grabatu.

Euskal kantak
- Kanta ezagunen letrak ordenatu.
- Abesti bati zein argazki dagokion pentsatu.
-  Kanta ezagunen letrak osatu, gero entzundakoan zuzendu ahal

izateko.
-  Euskal kantu ezagunei buruzko hainbat bitxikeria aztertu (jatorria,

egilea, izan dituzten aldaketak, aldaerak…).
- Kantak entzuterakoan osatu, hitz zuzena aukeratuta.
- Bertsoetan ageri diren akatsak identifikatu.
- Kantua entzun eta leloa osatu.

Kontzeptuak

- Testu moten ezaugarriak (antzerki lanen gidoiak, iritzi artikuluak,
erreportajeak, narrazio testua (eleberria), e-mailak, azalpen testuak, ahozko
azalpenak, testu zientifikoak, egunerokoak, narrazio testua (albistea),
ahozko elkarrizketak).

- 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 idazten 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.
-  Testu idatziak sortzeko eta aurkezteko informazio-teknologiak

erabiltzen ditu.
-  Elkarrizketak egitean egin beharreko galderak ondo planifikatzen

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


