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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 (kontakizuna, gutuna, ahozko azalpena,…) sortzea.

5. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna

- Testuak ekoizteko teknologia berriez baliatzea.

6. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna

- Binakako edo taldekako lanak egitean, ikaskideen iritziak errespetatzea.

7. Giza eta arte kulturarako gaitasuna

- Euskal poetek eta bertsolariek sortutako olerki eta bertso ezagunak
literatura arte eta kultura adierazpide gisa balioestea.



HELBURUAK

-  Hainbat komunikazio helburu dituzten testuetako informazio
garrantzitsuena ulertzea.

- Testu horien komunikazio asmoa antzematea.
- Testuen helburu nagusia identifikatzea.
- Testuak hobeto ulertzeko hainbat estrategia eta teknika erabiltzea.
-  Komunikazio egoera kontuan hartuta, hainbat testu mota

(kontakizuna, gutuna ,… ) idaztea.
-  Hainbat testu idazteko testuaren genero berezitasunak eta egitura

kontuan hartzea.
-  Testuak sortzeko dokumentazio eta informazio iturri gisa Internet

erabiltzea.
- Ikasleek sortutako testuak Internet-en eskegitea (blogak, …).
-  Euskal kanta eta bertso ezagunenei buruzko zertzeladak ezagutzea

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



EDUKIAK

Prozedurak

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

-  Narrazio testuko lehenengo hiru lerroak irakurrita gertatuko denari
buruzko hipotesiak egin.

-  Narrazioa irakurri ondoren, egindako hipotesiak egiaztatu eta
testuaren inguruko edukiez hausnartu jardueren bidez.

-  Kontakizunean agertzen diren narrazio elementuak aztertu eta
norberaren esperientziekin lotu.

-  Kontakizuna idatzi, lehen pertsona erabilita eta narrazio testuen
ezaugarriak kontuan hartuta.

-  Gai beraren inguruko erreportajea eta iritzi artikulua irakurri
ondoren, testuetako edukiez hausnartu jardueren bidez.

-  Bi testuetako paragrafoetan ageri diren ideiak informazio gune
batzuekin erlazionatu.

- Bi testuen helburu nagusia identifikatu.
- Bi testuen arteko antzekotasunak eta desberdintasunak aztertu.
- Irudi batean oinarrituta, narrazio testua idatzi.
- Erreportaje bat irakurri ahala testuko hitzen esanahia ondorioztatu.
-  Erreportajea irakurri ondoren, egindako hipotesiak egiaztatu eta

testuaren inguruko edukiez hausnartu jardueren bidez.
- Eskolako blogerako erreportajearen laburpena idatzi.
- Bizi izandako esperientzien inguruko kontakizuna irakurri ondoren,

testuaren helburua azaldu.
-  Kontakizuna irakurri ondoren, testua idatzi duen kazetariak bizi

izandako esperientziaz hausnartu.
- Meatzeen inguruko ikerketa lana idatzi eta ahoz aurkeztu.
-  Genero indarkeriaren inguruko erreportajea irakurri ondoren,

testuaren inguruko edukiez eta testuaren helburuaz hausnartu
jardueren bidez.

- Testuaren edukia laburbilduta idatziz kontatu, hainbat ideien artean
egokienak aukeratu ondoren.

- Lagun arteko gutuna idatzi, testu horren genero ezaugarriak kontuan
hartuta.



-  Blog bateko artikulua irakurri bitartean, iritzia adierazten duten
esaldiak identifikatu.

-  Artikulua irakurri ondoren, testuaren inguruko edukiez eta bertan
agertzen diren testu motez hausnartu jardueren bidez.

-  Gai bati buruzko debatea egin, ahozko testu horren genero
ezaugarriak kontuan hartuta.

-  Kronika bat irakurri aurretik, bertan jorratuko den gaiari buruzko
informazioa jaso.

-  Kronika irakurri ondoren, bertan agertzen diren edukien inguruan
hausnartu eta hainbat hitzen esanahia ondorioztatu.

- Kronikaren eta ipuin ezagun baten edukiak erkatu.
- Amets batekin erlazionatutako bizipen bat idatziz kontatu, testu mota

horren ezaugarriak kontuan hartuta.
-  Irakurketarako skanning eta skimming teknikak erabilita, hainbat

testu irakurri.
-  Testuak irakurri ondoren, testuetako komunikazio elementuak

identifikatu eta edukiez hausnartu.
- Blog batean argitaratutako testu bati erantzunez, iritzi testua idatzi.
-  Elkarrizketa testua irakurri ondoren, bertan agertzen diren edukien

inguruan hausnartu.
- Gai baten inguruko iritzi artikulua idatzi.

Euskal kantak

- Irakurritako poema bati zein melodia jar dakiokeen azaldu.
- Kantua entzun ahala olerkia osatu.
-  Bertsoa osatu, bertsoaren inguruko bitxikerietan ageri den

informazioa kontuan hartuta.
-  Olerkiaren ahapaldietako edukia azaldu, testuaren inguruko

bitxikerietan ageri den informazioa kontuan hartuta.
- Kantua entzun aurretik letra osatu, eta entzun ondoren zuzendu.
-  Zuberoako kanta ezaguna entzun eta euskalki horren berezitasunak

kontuan hartuta abestu.
-  Euskal kantu ezagunei buruzko hainbat bitxikeria aztertu (jatorria,

egilea, bertan kontatzen den istorioa…).

Kontzeptuak

- Testu moten ezaugarriak:
• Narrazio testua (kontakizuna)
• Erreportajea
• Iritzi testua
• Narrazioa



• Laburpena
• Gai baten inguruko ikerketa lana
• Azalpen testua ahoz
• Gutuna
• Blog baterako iritzi artikulua
• Debatea (ahoz)
• Kronika
• Bizipenak
• Elkarrizketa testua
• Iritzi artikulua

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

- Testu idatziak sortzeko estrategiak:
- Komunikazio egoeraren ezaugarriak
- Ekoizpen prozesua planifikatzea
- Lexikoa
- Egokitasuna eta zuzentasuna

- Testuak ahoz sortzeko estrategiak:
- Komunikazio egoeraren ezaugarriak
- Ekoizpen prozesua planifikatzea
- Egokitasuna eta zuzentasuna

- Euskal kantu eta bertso ezagunak
- Jatorria
- Bertan kontatzen 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 ahoz nahiz idatziz 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 horien komunikazio asmoa eta helburu nagusia identifikatzen
du.

- Testuaren edukiari buruz inferentziak egiten ditu.
- Testuaren osagai ez-linguistikoen esanahia interpretatzen du.
- Hainbat motatako testu idatziak ulertzeko estrategiak erabiltzen ditu.
- Testuaren funtsezko edukiak laburbiltzeko gai da.
- Komunikazio egoerarako egokia den testua ekoizteko gai da.
- Sortu 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.
-  Euskal kantu eta bertso ezagunetan kontatzen den istorioaren

inguruko zertzeladak ezagutzen ditu.


