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Justifikazioa
Gizakien jarduera batez ere kooperazioan oinarritzen da. Eta kooperazio hori hitzari esker gertatzen da (ahoz
zein idatziz). Jarduera komunikatibo horiek, aldatu egiten dira asmoen arabera eta hartzaileen arabera.
Zenbat ekintza sozial horrenbeste jarduera komunikatibo eta horrexenbeste testu; izan ere, testuak jarduera
komunikatiboen gauzapena dira. Eta testu ugaritasun mugagabea giza ekintza eta asmo aniztasunaren irudi
da. Bestalde, eremu sozial bakoitzak baditu bere beharrizan komunikatiboak. Kasu honetan irakaskuntzaren
eremuan gaude eta irakasle izango direnen behar komunikatiboei begira, hain zuzen ere.
Ikasgai honetan lehen hezkuntzako irakasleek behar dituzten abilezia komunikatiboak landuko dira.
Horretarako eremu honetan ohikoak diren testu generoak aukeratu dira eta horiek sortzeko hartu behar
diren erabakiak eta baliabideak ezagutu eta euren erabileran entrenatuko dira ikasleak.
Horrez gainera, ikasgai honetan lengoaiaren funtzionamenduaren marko teorikoa landuko da, testu genero
desberdinen ezaugarriak aztertu eta ezagutzeko. Eta era berean, ikasgai honen bidez Lehen Hezkuntzako
umeek euren produkzioetan dituzten abileziak eta zailtasunak baloratzeko irizpideak lortuko dituzte ikasleek.
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Berariazko gaitasunak
•

BG5: Komunikazio hizkuntza egokitasunez eta zuzentasunez darabil irakaskuntza jardueran eta
lehen hezkuntzako haurren behar komunikatiboak bereizi eta adierazten ditu.
Edukiak

1.
2.
3.
4.

Diskurtsoaren funtzionamendua: eragiketa eta abilezia diskurtsiboak
Ginebrako testu tipologia: azalpena, deskribapena, argudiaketa, injuntiboa, narrazioa eta errelatoa
Lehen Hezkuntzako ikasleen produkzioen azterketa
Hitzaldia

Ikas-irakaskuntza estrategiak
Ikaslearen esperientziak azaleratu: ikaslearen aurrezagutzak mobilizatu eta esperientziak azaleratzeko,
ikasleen arteko eta irakasle-ikasleen arteko interakzio estrategia bultzatuko da. Horrez gainera, ikasgaian
lantzen diren testu genero desberdinen hasierako produkzioak egingo dira, ahozkoak zein idatziak. (%4,6)
Behaketa gidatua: Testu eredu desberdinen behaketa gidatua (plantilarekin edo galdetegiarekin) eginez,
testu azterketa egingo dute ikasleek, bai testu arketipoak, zein haurren testuak. (%28,6)
Kontzeptualizazioa: estrategia hau modu desberdinetan garatuko da, edukiaren arabera. Honako hauek
izango dira jarduera nagusiak: gelan egiten diren jarduera eta ariketa guztiek izango dute ondoren
hausnarketa eta teorizazioa; irakurketa gidatua, ondoren hausnartuz eta teorizatuz; testuen behaketaren
ondoren testu mota desberdinak eraikitzeko abilezien sintesiak egiten trebatuko dira ikasleak; ikasleek euren
produkzioetan hartutako erabakiak arrazoitu eta justifikatuko dituzte. (%34)
Esperimentazio aktiboa: estrategia hau honelako jardueren bidez garatuko da: ikasleak testuen produkzioan
trebatuko dira; lehen hezkuntzako haurren produkzioak aztertu eta baloratuko dituzte; testuak ekoizteko
abilezien entrenamendua egingo dute. (%31,3)

Ebaluazioa
Ikasgaia elementu hauen bidez ebaluatuko da:
1-AZTERKETA
2-HITZALDIA
3-UMEEN TESTUEN AZTERKETA
4- GELAKO LANAK
Dokumentazioa
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GELAKO DOKUMENTAZIOA
1.

Hitzaldia lantzeko SDa.

2.

Testu ereduak: arketipoak eta haurrenak.

3.

Testu azterketarako plantillak

4.

Irakurketa artikuluak eta apunteak

5.

Alud plataformako jarduerak
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