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Justifikazioa 

Ikasgai honek bi modulu izango ditu, batean hizkuntza arloa garatuko da eta, bestean, ahozko 

literatura tradizionala irakatsiko da.  

Hizkuntza arloko moduluan irakasleek lanerako behar izango dituzten abilezia komunikatiboak 

landuko dira. Bertan gelatik kanpo egin behar duten lanerako behar izango dituzten testu generoak 

aukeratu dira eta horiek sortzeko hartu beharreko erabakiez eta prozedurez gain, genero horien 

erabileran ere trebatuko dira. Horrez gain, hizkuntzaren erabileraren inguruko hausnarketa egitea 

bideratuko da. 

Ahozko literaturako moduluan ahozko literaturaren munduan sartuko ditu ikasleak; ahozko genero 

tradizionalen bidez, ikasleek hizkuntzaren erabiltzaile gisa eta hizkuntza irakasteko baliabide gisa 

arlo honek duen garrantziaz hausnartuko dute. 
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G.O:1. IDATZIZKO KOMUNIKAZIOA 

2. Menderatze Maila. Idatziz erraztasunez komunikatzea, testuaren edukia eta euskarri grafikoak 

egituratuz, irakurlearen ulermena eta interesa errazteko luzera ertaineko idazkietan. 

 Hainbat elementu erlazionatzen ditu (datuak, iritziak, etab.) ondorioak ateratzeko. 

 Testuaren egiturak testua ulertzen laguntzen du. 

 Edukiak transmititzeko hizkuntza egokia erabiltzen du. 

 Edukiari eta irakurleari egokitutako taulak eta grafikoak ditu. 

Berariazko gaitasunak 

B.G.1. Komunikazio hizkuntza egokitasunez eta zuzentasunez erabili eskola eremuan, erakundeen arteko 

harremanean, eta zuzen eta egoki sortu arlo horretan erabiltzen diren testu generoak. 

 Generoari dagokion egoera komunikatiboa kontuan izanik, testua zuzen eraikitzen du, egoera definitzen duten 

faktore garrantzitsuak kontuan izanik: hartzaile eta igorlearen izaera, helburu komunikatiboa, toki soziala, 

edukia eta beraren fokalizazioa. 

 Generoari dagokion planifikazioa eraikitzen du. 

 Planifikazioa argi adierazteko hizkuntza baliabide egokiak erabiltzen ditu. 

 Gaiak eta komentarioak lotzen ditu, prozedura anaforiko desberdinak erabiliz. 

 Enuntziatuak erlazionatzen ditu konektore egokiak erabiliz. 

 Enuntziatuan bere jarrera erakusteko baliabideak egoki erabiltzen ditu. 

B.G.2. Hizkuntzaren didaktikako irakaskuntza edukia, hau da, testuak, modu objektibo eta behagarrian 

deskribatu. 

 Lantzen ari den testuaren funtzionamenduari buruzko hausnarketa metalinguistikoa egiten du. 

 Ebaluaketa irizpideak eraiki eta erabiltzen ditu, sortutako testuak ebaluatzeko eta horren arabera 

birformulatzeko. 

B.G.3. Ahozko literatura tradizionala eta bere generoak erabiltzea, euskararen erabilera linguistiko jatorrenak 

irakatsi eta ikasteko baliabide gisa, bai eta Lehen Hezkuntzako gelan lantzen diren arloetako baliabide gisa. 

 Ahozko literaturako genero desberdinetan hizkuntza-erabilera aberatsak identifikatzen ditu. 

 Ahozko literaturako testu-generoak identifikatzen ditu eta eskolan ikas-irakaskuntza egoerak planteatzeko 

aztertzen ditu 
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Garapen Jasangarrirako Helburuen eta Laudato si’ Helburuen presentzia ikasgaian 

  4. GIH Kalitatezko hezkuntza. Hezkuntza Ekologikoa. Kalitatezko hezkuntza 

inklusibo eta bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzako aukerak bultzatzea guztientzat 

Ahozko literatura moduluan kulturak iraunkortasunari begira betetzen duen rol garrantzitsua ulertzen du 

ikasleak. Izan ere ahozko literaturak kultura elementu moduan gure gizartean duen garrantziaz eta ezagutza 

horren transmisioaren garrantziaz jabetu nahi da modulu honen bidez. 

Hizkuntza arloan ikaslea gai da bere bizitza hobetzeari eta, bereziki, lanari eta ekintzailea izateari begira 

bere trebetasunek duten garrantziaz ohartzeko. Modulu honen bidez norberaren lanerako hizkuntzen 

trebetasunen garrantziaz ohartzeko balioko dio ikasleari. 

 

 

Edukiak 

1. Ahozko eta idatzizko adierazmenean parte hartzen duten abilezia estrategikoak eta hizkuntzakoak:  

 Testu espositibo eta argumentatiboen testuinguraketa 

  Testu espositibo eta argumentatiboen planifikazioa 

 Testu espositiboen eta argumentatiboen hizkuntza unitateak 

2. Ahozko Literatura tradizionala 
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Ikas-irakaskuntza estrategiak 

Ikasleen esperientziak azaleratzea: ikasgai honetan ikasleak egoera komunikatibo desberdinetan bizi 
izandako esperientziak azaleratuko ditu, irakasle-ikasle zein ikasleen arteko interakzioaren bidez; era 
berean, ikasgaian lantzen diren egoera komunikatiboei dagozkien testuak ekoitziko dituzte. (%10)  

Egoera eta testuen behaketa eta hausnarketa: Egoera komunikatiboari dagozkion testu genero 
arketipoak behatuko dira galdetegien laguntzarekin eta behaketa horretatik ondorioak aterako dira. 
Horrez gainera, norberaren zein kideen produkzioak ere aztertu eta behatuko dituzte, bertan hartutako 
erabakiak justifikatuz. (%15) 

Kontzeptualizazioa: Ikasgai honetan, abileziak lantzeko egingo diren jarduera eta ariketak ondoren 
hausnarketa eta teorizazioa izango dute. Era berean testuen irakurketa eta behaketaren ondoren bateratze 
edo eztabaida saioak antolatuko dira, ikasleek egindako teorizazioaren egokitasunaz hitz egiteko, eta 
tarteka irakaslearen azalpenak izango dira. (%35) 

Esperimentazio aktiboa: bereganatutako abilezia entrenatzeko ariketa mota desberdinak izango dira: 
produkzio partzialak edo osoak; hutsuneak betetzeko ariketak; oker dauden produkz ioak zuzentzeko 
ariketak, etab. (%40) 

 

Ebaluazioa 

Hizkuntzaren trebetasunak modulua (%70) 

- Idatzizko ekoizpenak (%70) 

- Ahozko ekoizpena (%30) 

Ahozko Literaturako modulua (%30) 

- Banakako lana (%60) 

- Taldeko azken proiektua (%40)  
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