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Justifikazioa 

Ikasgai honen bidez hiru arlo nagusi hauek landu nahi dira:   
 

1. Hizkuntza arloko komunikazio trebakuntza. Ikasleen adierazpena trebatuko da, ahoz 
eta idatziz, eta euskara maila desberdina duten ikasleei, bakoitzari bere ezagutza 
mailatik, aurrerapenak egiten lagunduko zaio. 

2. Hizkuntzaren erabileraren hausnarketa metalinguistikoa. Ikasgai honetako 
trebakuntzaren bidez egiten den hausnarketa metalinguistikoa Hizkuntzaren 
Didaktikaren marko teorikoa eraikitzeko erabiliko du ikasleak. Horrela hizkuntzaren 
didaktikako irakaskuntza edukia modu objektibo eta behagarrian deskribatuko du. 

3. Umeen zailtasun eta mugak konstatatu eta identifikatzen ikasiko da. Hizkuntzaren 
funtzionamenduaren ikuspegi horretatik, diskurtso desberdinen jabekuntza 
prozesuaren bilakaera eraiki eta ezagutuko da, fase guztiak deskribatuz 

 

Aurrebaldintzak 

Ez da aurreikusi inolako baldintzarik ikasgai hau egiteko 
 

Gaitasunak 

Gaitasun orokorrak 

GO2: IDATZIZKO KOMUNIKAZIOA. 
Definizioa: Beste pertsona batzuekin eraginkortasunez erlazionatzea, norberak pentsatzen 
edota sentitzen duena argi adieraziz, idazkera eta adierazpide grafikoak lagun dituela. 
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2.menderatze maila: 
Idatziz erraztasunez komunikatzea, testuaren edukia eta lagungarri grafikoak 
egituratuz, irakurlearen ulermena eta interesa errazteko, luzera ertaineko idazkietan. 
ADIERAZLEAK: 

 Zenbait elementu erlazionatzen ditu (datuak, iritziak, etab.) ondorioetara iristeko. 
 Idazkiaren egitura lagungarria da ulertzeko. 
 Edukiak transmititzeko hizkera egokia erabiltzen du. 
 Irakurlearen interesa bereganatzen du. 

Berariazko gaitasunak 

BG1.- Hizkuntzaren irakaskuntza ikuspegia finkatu, eta irakaskuntza eduki nagusia 
mugatu. 
ADIERAZLEAK: 
 Hizkuntzaren irakaskuntzaren ikuspegi komunikatiboari lotutako oinarrizko nozioak erabili 

eta erlazionatzen ditu. 
 Hizkuntzaren irakaskuntzaren oinarrizko edukiak identifikatu eta justifikatzen ditu. 
 

BG2: Komunikazio hizkuntza egokitasunez eta zuzentasunez erabili irakaskuntza 
jardueran. 
ADIERAZLEAK: 
 Gelako jarduerarekin lotura duten zenbait testu genero sortzen ditu eta hartutako erabakiak 

arrazoitzen ditu ezagutza teorikoetan oinarrituz. 
 Diskurtso eredu desberdinetako testu generoak eraikitzeko abileziak identifikatu eta 

formulatzen ditu, testuen ezaugarri nagusiak bereiziz. 
BG3: Hizkuntzaren didaktikako irakaskuntza edukia, hau da, testuak, modu objektibo 
eta behagarrian deskribatu. 
ADIERAZLEA: 
 Diskurtso eredu desberdinetako testu generoen ezaugarriak deskribatzen ditu. 
 Testuen ezaugarrietan oinarrituta, genero desberdinak eraikitzeko abileziak identifikatu 

formulatzen ditu. 
BG4.- 3-6 urteko umeen gaitasun komunikatiboa deskribatu. 
ADIERAZLEAK: 
 Umeen produkzioak aztertu eta ahozko adierazpenaren diagnostikoa egiten du, zailtasunak 

eta beharrizan komunikatiboak bereiziz. 
 Umeen produkzioetan identifikatutako zailtasunak irakaskuntza eduki bezala proposatzen 

ditu. 
 
 

Edukiak 
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1. OINARRIZKO KONTZEPTUAK: Ekintza komunikatiboak, testuak eta diskurtso ereduak. 
2. ZUZENDARIARI GUTUNAK 
3. DESKRIBAPEN TESTU ESPOSITIBOAK  
4. AZALPEN TESTU ESPOSITIBOAK 
5. ERRELATOAK 

 

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 mota desberdinen hasierako produkzioak egingo dira, ahozkoak zein idatziak. (%10) 

Behaketa gidatua eta irakurketa: Testu eredu desberdinen behaketa gidatua (plantilarekin edo 
galdetegiarekin) eginez, testu azterketa egingo dute ikasleek, bai testu arketipoak, zein haurren testuak. 
Horren gainera, artikuluen irakurketa eta hausnarketaren laguntza izango da testu azterketa egiteko. (%20) 

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; testuen behaketaren ondoren testu mota desberdinak eraikitzeko abilezien 
sintesiak egiten trebatuko dira ikasleak; ikasleek euren produkzioetan hartutako erabakiak arrazoitu eta 
justifikatuko dituzte. (%30) 

Esperimentazio aktiboa: estrategia hau honelako jardueren bidez garatuko da: ikasleak testuen produkzioan 
trebatuko dira; haur hezkuntzako haurren produkzioak aztertu eta baloratuko dituzte; testuak ekoizteko 
abilezien entrenamendua egingo dute. (%40) 
 

Ebaluazioa 

Ikasgaiaren irizpide naugusi hauek izango dira kontuan: 
 
1- AZTERKETA 
2- LAN PARTZIALAK 
3- UMEEN EKOIZPENEN AZTERKETA 
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