
Euskara eta Literatura



ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua: Txangoa antolatzen  
 

Arloa / Materia: Tutoretza, euskara eta literatura 
 

Maila: LH 1. maila 
 

Testuingurua 

 

Ikasturte bukaera da! Ospatu beharra dugu ezta?  

Ohi bezala, txangoa egingo dugu ikastetxean. Aukera paregabea dugu denok 

elkarrekin egunaz gozatzeko! 

 

 

Arazoa 

 

Denon artean planifikatuko dugu txangoa.  Nora joango gara? Nola? Taldean 

gurpildun aulkian desplazatzen den ikaslea dago… ekintza guztietan bere 

parte-hartzea bermatu behar dugu. 

 

Xedea 

 

Prozesu baten pauso guztiak planifikatzea eta zehaztea. 

 

Helburuak 

 

● Garraiobideak aztertzea eta abantailak eta desabantailak taldekideen 

artean aztertzea.  



● Mapa-espazioa lantzea IKTak baliatuz. 

● Denboraren antolaketa garatzea eta ekintzen segida aztertzea: 

lehen/ondoren/gero. 

● Talde lanean aritzea eta erabakiak hartzea. 

● Enpatia jorratzea.  

● Argazkiak ateratzea. 

● Egoera bat idatziz eta ahoz deskribatzea. 

 

Ataza 

 

Txangoaren albuma osatzea, bertan ibilbide guztia islatuko da. 

 

Jarraibideak 

 

Talde handian 

● Arazo-egoera azaldu eta egitekoak adostu. 

● Albumen ereduak ikusi eta hizkuntza ezaugarriak aztertu. 

● Talde handian erabakiak hartu. Nola joan, nora joan… denbora tarteak 

zehaztu. 

● Mapan, tokiak kokatu. 

● Denek parte hartzeko ideiak jaso galderen bidez. 

● Bidaian bisitatuko duten lekuari (lekuei buruzko informazioa bilatu eta 

taldekideen artean banatu) 

Talde txikian (3koak) 

 

● Irudiak eta informazioa jaso bisitatuko duten tokiei buruz. 

● Irudiak aukeratu eta testu sinpleak idatzi. 

Talde handian  

● Talde txiki bakoitzak egindakoa taldekideen aurrean azaldu. Azalpenak 

balioetsi, koebaluazioaren bidez. 

● Bukatzeko, denen artean irudiak aukeratu eta txangoa deskribatzen 

duen albuma egingo da. 

● Egindako lana eta ikasitakoa ebaluatu (autoebaluazioa eta 

koebaluazioa). 

 



ARAZO-EGOERA 

 

Izenburua: 
Euskal musika tresnak 

https://sites.google.com/site/musikatresnendeskribapenak/ 
 

Arloa: 
Euskal hizkuntza eta literatura (Hizkuntzen Trataera 

Bateratuaren ikuspegitik) eta musika 

 

Maila: LH 5. maila 

 

Testuingurua 

 

Musikarik gabe zer egingo genuke? Musikaz inguratuta bizi gara, kalean, 

telebistan... musika nonahi. Imajinatzen duzue mundua eta bizitza musikarik 

gabe? Herri askotan, musika tresna desberdin asko garatu dira, eta gure 

herrian ere topa ditzakegu musika tresna bereziak, gu identifikatzen 

gaituztenak: txalaparta, ttun-ttuna, txirula, musu-tronpa,txistua, danbolina, 

atabala, alboka, dultzaina, trikitixa… Baina gaur egungo gizarte globalizatu 

honetan, askotan, ez ditugu ezagutzen horrelako tresnak eta hirietan, batez 

ere, galtzeko arriskuan daude. 

 

 

Arazoa 

 

Zer egin dezakegu Euskal Musika tresnak guk hobeto ezagutzeko eta haiek 

munduari ezagutarazteko? 

 

Xedea 

 

Gure kulturaren ondarea ezagutzea eta hari buruzko informazioa zabaltzea. 



 

Helburuak  

 

● Euskal musika tresnak ezagutzea eta deskribatzea. 

● Euskal musika tresnen soinuak ezagutza eta haietaz gozatzea.  

● Deskripzio subjektiboak egiteko hizkuntza baliabideak erabiltzea. 

● Lankidetzan aritzea norberaren iritziak adieraziz eta besteenak 

errespetatuz. 

● Gure kultura balioestea eta musika ondarea ezagutaraztea. 

● Autoebaluazio eta ebaluazio tekniketan trebatzea. 

● Lankidetzan aritzea elkarrekiko errespetua erakutsiz. 

 

Ataza  

 

Liburuxka digitala egitea, euskal musika tresnak eta haien  soinuak modu 

subjektiboan deskribatuz.  

 

Jarraibideak 

 

Talde handian 

● Arazo-egoera azaldu eta egitekoak talde handian aurreikusi. 

● Deskripzio testuen ezaugarriak aztertu. Ereduei erreparatu. 

● Hizkuntzari lotutako zenbait ezaugarri landu: adjektiboak, 

onomatopeiak, konparazioak… 

Hiruko taldean 

● Hiru musika-tresna aukeratu.  

● Informazioa bilatu eta hautatu musika tresna horiei buruz. 

Horretarako, kontrol-orria erabiliko dute.  

● Euskal musika tresnen soinuak entzun. 

● Deskripzioak idatzi.  

● Testuen zirriborroak idatzita, beste bikote/hirukote bati pasatu haiek 

zuzenketak egiteko. Horretarako, zirriborroak zuzentzeko txantiloia 

erabiliko dute.  

● Kideen zirriborroak irakurri eta iradokizunak egin. 

● Musika tresnen marrazkiak egin.  

Talde handian 

● Guztion deskripzioak bildu.  

● Egindako lana eta ikasitakoa ebaluatu (autoebaluazioa eta 

koebaluazioa). 

 

 



ARAZO-EGOERA 

 

Izenburua: Errefuxiatuak ikastetxean 

 

Arloa / Materia: Gizarte zientziak, euskara eta literatura 

 

Maila: LH 6. maila 

 

Testuingurua 

 

Siriatik ikasle berria etorri da gure ikastetxera. Udaletxeak etxebizitza erraztu 

dio familiari. Anaia nagusia, ama eta bera etorri dira. Aita eta bere arreba 

txikia gudan hil dira. Bere ama-hizkuntzaz aparte, ingeles pixka bat daki. 

 

www.unhcr.org.uk 

 

Arazoa 

 

Komunikazio arloan arazoak daude eta emozionalki ere arazoak ditu ikasle 

horrek. Ikasle horren inguruan interes handia sortu da eta errealitate horri 

buruz iritzi kritikoa garatu behar dugu. 

 

Xedea 

 

Gure ikastetxean komunikazio-arazoak hobeteko asmoz, ikasle hau 

integratzen laguntzea gusturago sentitzeko. 

 

Helburuak 

 

• Herrialdeak mapan kokatzen jakitea (gizarte zientziak) 

• Gudari buruzko informazioa ezagutzea (gizarte zientziak) 

• Emigrazio arrazoi desberdinak ezagutzea (gizarte zientziak) 

• Azalpen testuaren ezaugarriak kontuan hartzea: horma-irudia eta 



aurkezpen digitala (hizkuntza). 

• Gomendioak eta aholkuak adierazteko hizkuntza-baliabideak lantzea 

(hizkuntza) 

• Informazioa bilatzeko eta laburtzeko prozedurak lantzea. 

• Talde-laneko estrategiak garatzea. 

• Enpatia eta besteenganako errespetua eta loturak sustatzea. 

• Komunikazio-arazoak konpontzeko denen artean irtenbideak aurkitzea. 

• Sarea modu eraginkorrean erabiltzea informazioa bilatzeko.  

 

Ataza 

 

Aurkezpen batean (digitala, paperezko horma-irudian…) , Siriako bizimodua, 

hizkuntza eta ohiturak azaltzea eta talde handian, ikasle horri laguntzeko 

ekintza-jarduerak zehaztea horma-irudi batean.  

 

Jarraibideak 

 

Talde handian 

● Hasierako arazo-egoera azaldu eta egitekoak talde handian aurreikusi. 

● Hizkuntzari lotutako zenbait ezaugarri landu: indize grafikoak, loturak, 

aholkuak emateko bideak...  Azalpen-testuen (horma-irudia, power 

pointa) ezaugarriak aztertu. 

 Hiruko taldetan 

● Informazioa bilatu eta hautatu ikasle etorkin horren herrialdeari buruz 

(mapak, kokapena …) 

● Emigrazioari buruzko bi testu irakurri eta interpretatu, horretarako 

talde handian arituko dira irakurketa kooperatibo teknikak baliatuta.  

● Informazioa aukeratu eta aurkezpen batean (digitala, horma-irudian….) 

batean egituratu. Horretarako, kontrol-orriak erabiliko dituzte.  

 Talde handian 

● Taldekideen aurrean azalpena eman. 

● Azalpenak balioetsi, koebaluazioaren bidez. 

● Bukatzeko, denen proposamenak jaso  (laguntzak, jarraibideak...)eta 

horma-irudi batean kokatu. 

● Egindako lana eta ikasitakoa ebaluatu (autoebaluazioa eta 

koebaluazioa). 
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