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HITZAURREA 

Ongi etorri 6 eta 8 urte bitarteko umeei zuzendutako irakurketa eta 

idazketa-tailer honetara, irakurtzearen eta idaztearen arteaz gozatzea helburu 

duena. 

Errealitateak erakusten digu askotan ikasleak azaleko irakurketa egiten 

duela, proposamen honek baina, sakoneko irakurketa egiteko aukera ematen 

digu. Horregatik, kontuan hartuta irakurtzea kodea deszifratzea baino gehiago 

dela, eta asko irakurriz ez dela ikasten irakurtzen, ikasleari irakurritakoa uler 

dezan estrategiak ematen saiatuko gara. Izan ere, estrategia horiek ikasita 

eta, batez ere, praktikan jarrita, ikasleak irakurriaren ulermena landuko du.  

Irakurriaren ulermena lantzeak ahalbidetuko du ikasleak idatzizko ekoizpen 

egokiak sortzea, besteak beste, testuaren egiturari eta ezaugarriei arreta 

jartzen diegulako. 

Zortzi gaitan banatzen da, eta horietako bakoitzak bide bera egiten du; 

irakurketarekin hasi eta sormenezko idatzi literarioarekin amaitzen du. 

Irakurriaren ulermena lantzeko estrategia eta prozesu kognitiboetan 

oinarritutako metodoa erabili dugu. Estrategiek ikasleen arreta eta aurre-

ezagutzak pizten lagunduko digute; prozesu kognitiboetan lanketaren bidez, 

ordea, helburu dugu ikasleek goi-mailako irakurketa egitea. Sistematizatutako 

metodo honek lagunduko du azkenik, literatura sorkuntzak ekoizteko ideiak eta 

bideak garatzen.3.  

 Gaiak: 
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4. IPUIN 
KLASIKOAK
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EZEZAGUNAK

6. JOLASAK

7. DETEKTIBEAK
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Bidearen eskema: 

 

 

 

 

 

IRAKURKETA 

“Irakurtzen ikastea zentzu berri bat hartzea bezala izan zen, eta, beraz, 

gauza batzuk ez ziren bakarrik nire begiek ikusten zutena, nire belarriek 

entzuten zutena, nire mihiak dastatzen zuena, nire sudurrak usaina hartzen 

zuena, nire hatzek ukitzen zutena, baizik eta, gainera, nire gorputz osoak 

deszifratu, itzuli, adierazi eta irakurtzen zuena.”  

Alberto Manguel: irakurketaren historia 

Irakurketa prozesu interaktiboa da, eta irakurlea eta testua inplikatzen 

ditu. Horren emaitza izango da, hizkuntza idatziaren bidez, adierazitako 

esanahiak eta zentzumenak berreraikitzea. Prozesu kognitibo konplexutzat 

jotzen da; horregatik, oso garrantzitsua da testua ulertzen lagunduko duten 

 Galderak 

 Eranskinak (jarduerak, 

jokoak eta abar) 

 

 Irakurri aurretik. 

 Irakurri bitartean. 

 Irakurri ondoren. 

ESTRATEGIAK 

IRAKURGAIA

• Informazio bilatzea edo 
eskuratzea.

•Ulermen orokorra.

• Interpretazio/inferentziak.

•Edukiaren gaineko 
hausnarketa

•Formaren gaineko 
hausnarketa.

IRAKURMENAREN 
PROZESUA

SORMENEZKO 
IDAZMENA
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estrategiak sistematizatzea. Beraz, tailer hau irakurketa bost prozesu 

kognitiboren bidez lantzen duen metodologian oinarrituta dago:  

 

 

IDAZKETA 

Sormen- idazketak garrantzia handia izango du lan honetan. 

Irakurketan bezala, ikasleari tresnak ematen saiatuko gara sormen- idazketan 

trebatzeko. Hala, testu guztien ezaugarriak aztertu ondoren, gero eta baliabide 

gehiago izango du  ikasitakoa idazketan praktikan ipintzeko. 

Idazketa sortzailearen proposamena honako hauetan oinarritzen da: 

Ezaugarriak: (Álvarez, 2007) 

 Hizkuntzarekiko harreman ludiko, esperimental eta estetikoa sustatzen du. 

 Imajinazioa desblokeatzen du eta trebetasun sortzaileak proposatzen ditu. 

 Pentsamendu dibergentearen berezko jarduerak aktibatzen ditu. 

 Irudimena sustatzen du irudiak hartzeko, elkarren arteko harremanak 

ezartzeko eta berriak ekoizteko 

 Irakurtzeko eta idazteko praktika estetikoetan oinarritzen da. 
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 Hizkuntzaren erabilera instrumental oro baztertzen du, ekoizpena 

autonomoa bultzatuz 

 Beste irakurketa batzuk sortzen ditu: hitzik gabekoenak, aurrekoenak edo 

letretakoak, 

 Ahozkotasuna sustatzen du, ahozkotasunaren ahoskera eta hitzaren 

soinuaren gozamena hobetuz. 

 Fikziozko idazkeraren eremuan kokatu ohi da. 

 Prozesu sortzailea aktibatzen duten kontsignekin lan egiten du. 

 Irakurketari balio handia ematen dio. 

 Talde-lana eskatzen du. 

 Idazketa-prozesuak sortzen ditu, eta, horien ondorioz, testuak. 

 Eskolan hizkuntza erabiltzearen alternatiba da 

Irakurketa eta sormenezko idazketa tailer hau Ikasleek irakurtzeko 

estrategiak sistematizatzea nahi duten irakasleentzako proposamena da, eta, 

aldi berean, sormena eta idazteko zaletasuna sustatzea, beti,  ikasleen 

interesak kontuan hartuta. Bada, esku artean irakurketaren eta idazketaren 

munduan sakon bidaiatzeko materiala daukazu, bidaia on!l 
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TESTUAREN FITXA 

JATORRIA 

EGILEA Lourdes Rivero 

IZENBURUA Superheroiak 

ARGITALATXEA  

URTEA 2021/09/29 

ISBN  

TESTU 

MOTA 

OINARRIA Inprimatua  

FORMATUA  

MOTA Azalpen testua 

ERABILERA  

ERABILERA 

GAIA Superheroiak 

MAILA 1.eta 2. maila 

IKASTETXEA  

IRAKASLEA  

 

 

ESTRATEGIA 

IIRAKURRI  

AURRETIK 

 Umeekin lanean hasten garenean dena idatziko dugu orri batean, 

ordenagailuan edo arbelean. Haiek esaten duten guztia irakasleak 

idatziko du. Honek lagunduko du jakiten zer ikasi duten: hasierakoa eta 

amaierakoa alderatuko da. 

 

 Irakurketaren helburua identifikatu eta idatzi (irakasleak egingo du) 

- Zertarako irakurtzen dugu? 

- Irakurtzeak zertarako balio du? 

 

 Ideiak aktibatu: 

- Izenburua irakurriko dugu eta testuak zertaz hitz egingo duen 

asmatu beharko dute. 

- Marrazkiak ikusiko ditugu eta esango dute gaia zer den. 

 Umeen aurretiko ezagutzak aktibatu: 

- Superheroiren bat ezagutzen al duzue? 

- Badakizue zer den superheroia izatea? 
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- Nolakoak dira super-heroiak? 

- Ezagutzen duzue super-heroiren bat? 

- Zer egiten dute superheroiek? 

- Superheroiak pertsona normalak dira? 

 

 Testuari buruz hitz egin: 

- Zer kontatuko digu testu honek?  Ikasleek hipotesiak esango 

dituzte. 

- Nondik hasiko gara irakurtzen? Umeek proposatuko dute nondik 

hasi irakurtzen. 

 

 Taula bat sortu: 

- Zer dakigu gai honi buruz? 

- Zer jakin nahi dugu? 

IRAKURRI 

BITARTEAN 

 Testua irakurri aurretik, irakasleak horma-irudi bat prestatuko du, eta, 

bertan, irakurtzen ari den bitartean komentatzen den guztia idatziko du. 

Horma-irudi horretan, landu beharreko testuaren fotokopia bat itsatsiko 

da.Irakasleak testua irakurriko du,  eta geldialdiak egingo ditu hainbat 

aspektu lantzeko: 

- Zer irakurri dugu testuaren zati honetan? Zati bakoitzaren laburpena 

egingo dute, eta horma-irudian idatziko du irakasleak. 

- Lexikoa landuko dute: hiztegia, agertzen diren hitz motak, eta hitz 

horiekin jolastu: adibideak ipini, sinonimoak, antonimoak, atzizkiak, 

aurrizkiak, hitz-konposatuak, eta abar. Horma-irudian ere apuntatuko 

da. 

 

 Binaka jarrita, ikasleek testua irakurriko dute.  

- Ulertzen ez dutena azpimarratuko dute. 

- Ulertu dutena marrazki batean adieraziko dute. 

- Testuaren esanahia marrazkiekin lotuko dute. 

o Oso garrantzitsua.Irakasleak ziurtatuko du ikasle guztiek testua 

ulertu dutela; badakitela zertaz ari garen. 

IRAKURRI 

OSTEAN 

 Testua irakurri ondoren umeekin komentatuko da: 

- Zerk harritu zaitu gehien? Zergatik? 

- Zer gustatu zaizu gehien? 

- Zer gustatu zaizu gutxien? 

 

 Aldez aurretik esandako helburua bete den konprobatuko da. 

- Taulan alderatuko da zer genekien eta zer ikasiko duten; azken hau 

idatziko da taulan. 
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 Irakurri aurretik sortutako taulari beste zutabe bat gehitu: 

- Zer ikasi dugu irakurri ondoren? 

 

 

PROZESUAK 

INFORMAZIOA 

BILATZEA EDO 

ESKURATZEA 

 Umeekin batera galdera hauei erantzuna eman: 

- Superheroiak benetako pertsonak dira? 

- Superheroiek jendeari laguntzen diote? 

- Non jaio zen lehenengo superheroia? 

- Superheroi guztiak gizonak dira? 

- Nor da superheroi ospetsuena? 

- Zer ikur eramaten du Supermanek?. 

ULERMEN 

OROKORRA 

 Umeekin prozesuari buruz hausnarketa egin: 

- Izenburua irakurri dugunean bagenekien zeri buruzkoa zen? 

- Egokia al da izenburua? 

- Zuk zer izenburua jarriko zenioke? 

- Zer esan dezakezu pertsonaia bakoitzari buruz; Superman, 

Spiderman, Batman eta Supergirlez? 

- Testua irakurri ez duen bati kontatu beharko bazenio, zelan 

kontatuko zenioke? 

INTERPRETAZIOA/ 

INFERENTZIAK 

 Idatzita ez dagoena umeekin komentatu: 

- Zergatik superheroiak ezin dira existitu? 

- Zergatik dira beharrezkoak superheroiak? 

- Gaizkileen kontra egiteko botereak behar dira? 

- Zergatik guk ezin dugu superheroiak izan? 

- Superheroiak ordu guztietan dira superheroiak dira? 

EDUKIAREN 

GAINEKO 

HAUSNARKETA 

 Testuari buruz hitz egin: 

- Non topa daiteke nahi dugun informazioa 

- Zerbait topatzen ez badugu, zertan fijatuko gara aurkitzeko 

- Non agertzen dira superheroiak nolakoak diren azaltzeko 

hitzak? 

- Superheroiak izan behar dugu gustatzen ez zaigunaren 

kontra egiteko? Zergatik? 

- Guk nola lagundu diezaiokegu jendeari? 

- Non agertzen dira superheroiak nolakoak diren azaltzeko 

hitzak? 
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- Nola daukate izena hitz horiek? Eta kontrakoa adierazten 

dutenak?  

- Nola daukate izena kontrakoa esan nahi duten hitz horiek? 

 

 Ikasitako hiztegiarekin mural bat egin eta hitzekin jolastu: 

- Hitz- konposatuekin hitz berriak asmatu. 

- Hitz horiekin esaldiak egin. 

- Pasapalabra. 

 

 Ikasitako hitz berriak birpasatu: 

- Ba al dakizue ikasi ditugun hitzen esanahia eta sinonimorik? 

- Ba al dakizue ikasi ditugun hitzen antonimorik? 

 

 Hitzen horma-irudian aztertu: 

- Zer hitz zenekien? 

- Zer da zuen ustez ikasi dugun hitzik harrigarriena? 

FORMAREN 

GAINEKO 

HAUSNARKETA 

 Testuari erreparatu ondoren, erantzun: 

- Non topa dezakegu nahi dugun informazioa? 

- Zerbait topatzen ez badugu, zertan ipiniko dugu arreta 

aurkitzeko? 

- Zer testu mota da hau?  Aukerak emango dizkiegu: gutuna, 

azalpen testua, berria, eta abar. 

- Zertan ipiniko dugu arreta hobetu ulertzeko? 

- Irudiek laguntzen al digute ulermenean? 

- Zer dago testuan? Testua arakatuko dugu: izenburua, 

argazkiak, letra handiak eta txikiak eta abar. 

- Testu hau nola dago idatzita?   

- Egiturari buruz, zer esango zenuke, askotan ikusi dituzue 

horrelako testuak? 

- Izenburua nola dago idatzita? 

- Zer testu-generoa da? Aukerak eman. 

 

 Testua irakurtzeko moduaz hitz egingo dugu: 

- Zertan ipiniko dugu arreta jakiteko irakurketaren ordena zein 

den? 

- Nola jakin dezakegu? 
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BUKAERAKO IRAKURTZEKO TESTUA 

 Superheroei buruz zer ikasi dugun aztertu: 

- Superheroiak (1.eranskina) 

- Nor naiz? (2 eranskina) 

- Nor naiz? (3 eranskina) 

- Nor naiz? (4 eranskina) 

- Nor naiz? (5 eranskina) 

- Nork hitz egiten du nitaz? (6. eranskina) 

BUKAERAKO IDAZTEKO TESTUA 

 Hainbat formatuetan idazteko aukera eman: 

- Zer dakizu? (7 eranskina) 

- Zer dakizu? (8 eranskina 

- Zer dakizu? (9 eranskina ) 

- Zer dakizu? (10 eranskina  

- Komikia.(11.eranskina) 

- Ni superheroia (12. eranskina) 

- Gu superheroiak (13.eranskina) 

- Superheroien koadroa.(14.eranskina) 

EKOIZPENA AURKEZTEKO MODUA 

 Denon artean, superheroien koadroa egin ondoren, gelan sortutako ni superheroien 

koadroa bete: 

- Zeintzuk dira botereak? 

- Zer izango da jantzia? 

- Zer tresna erabiltzen ditu? 

- Zer da nire ikurra? 
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KONTURATU AL ZARA HEROI  GEHIENEK IKUR BAT 

DUTELA: BATMANEK SAGUZARRA DUELA, 

SUPERMANEK “S” BAT ETA SPIDERMANEK ARMIARMA? 

  

 

 

BA AL DAKIZU? 

SPIDERMAN SUPERHEROI 

OSPETSUENA DELA? 

 

 
GOGORATU! 

SUPERHEROIAK EZ DIRA 

BENETAKOAK. BERAIEK BAKARRIK 

DITUZTE BOTEREAK. GU ERE 

HEROIAK IZAN GAITEZKE 

BESTEEI LAGUNTZEN BADIEGU. 

 

 

SUPERHEROI GUZTIAK EZ DIRA 

GIZONAK. 

EMAKUMEAK EZ ZIREN EXISTITZEN 

KOMIKIETAN, BAINA SUPERMAN 

JAIO ETA 12 URTERA WONDER 

WOMAN AGERTU ZEN. WONDER 

WOMAN PRINTZESA DA, ETA 

SUPERBOTERE HARRIGARRIAK DITU, 

ANIMALIEKIN HITZ EGITEKO 

AHALMENA, BESTEAK BESTE. 

 

NOR JAIO ZEN LEHENAGO? 

LEHENENGO SUPERHEROI  

GARRANTZITSUA SUPERMAN IZAN 

ZEN. HALA ERE, SUPERMAN JAIO 

BAINO LEHEN JAPONEN BESTE 

SUPERHEROI BAT ZEGOEN: OGON 

BAT, HAU DA, URRE-SAGUZARRA. 

 

 

BETI LAGUNTZEKO PREST 

SUPERHEROIEK JENDEARI LAGUNDU 

NAHI DIOTE, IZAN ERE, BETI 

GAIZKILEEN KONTRA BORROKATZEN 

DIRA. GAIZTOEK GURE MUNDUAZ 

JABETU NAHI DUTE BETI, ETA 

SUPERHEROIEK HORI SAIHESTU 

NAHI DUTE. 

 

SUPERHEROIAK BIZITZA NORMALAK 

DUTE? 

BAINA SUPERHEROI BIHURTZEN 

DIRA, ETA BEHAR DUTENEAN 

BOTEREAK ERABILTZEN DITUZTE. 

GEHIENETAN IZUGARRIZKO 

INDARRA ETA, IKUSMEN ITZELA 

DAUZKATE. HEGAN EGITEN DUTE,; 

GUK EZ DAUKAGUN MILA 

SUPERBOTERE DITUZTE.

 

ASMATUTAKO PERTSONAK 

SUPERHEROIAK EZ DIRA BENETAKO PERTSONAK, 

FIKZIOZKO PERTSONAK BAIZIK. LIBURU ETA 

PELIKULETAN BAINO EZ DIRA AGERTZEN. 

SUPERHEROIAK KOMIKIETATIK ZINEMA-

PANTAILETARA IGARO ZIREN. 
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2. ERANSKINA 

NOR NAIZ? 

 

 NI AMERIKA KAPITAINA NAIZ. 

 NI BATMAN NAIZ. 

 

 

 BULARREAN SAGUZAR BAT DARAMAT. 

 BULARREAN HARTZ BAT DARAMAT. 

 

 

 NIK SUPER BOTEREAK DAUZKAT 

 NIK EZ DAUKAT SUPER BOTERERIK.  

 

 

 NIRE AUTOAK “BATMOBIL” IZENA DAUKA.. 

 NIRE AUTOAK “PEPITO” IZENA DAUKA.. 

 

 

 LEKUETATIK JAISTEKO SOKA ERABILTZEN 

DUT. 

 LEKUETATIK JAISTEKO KAPA ERABILTZEN 

DUT. 

 

 

 BATZUETAN LOREAK ERABILTZEN DITUT. 

 BATZUETAN PISTOLAK ERABILTZEN DITUT. 
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3. ERANSKINA 

NOR NAIZ? 

 

 

 

 NI SPIDERMAN NAIZ. 

 NI THOR NAIZ. 

 

 TXIKITAN ARMIARMA BATEK KOSK EGIN 

ZIDAN.. 

 TXIKITAN ARMIARMA BAT ZAPALDU NUEN.. 

 

 NI ESKALATZAILE TREBEA NAIZ. 

 NIK EZ DAKIT ESKALATZEN. 

 

 

 ESKUETATIK HARIAK ATERATZEN ZAIZKIT. 

 ESKUETATIK GOZOKIAK ATERATZEN 

ZAIZKIT. 

 

 NIRE IKURRA TXAKURRA DA. 

 NIRE IKURRA ARMIARMA DA. 

 

 NIK OREKA ONA DAUKAT. 

 NIK EZ DAUKAT OREKARIK. 
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4. ERANSKINA 

NOR NAIZ? 

 

 NI AGAPITA NAIZ. 

 NI SUPERGIL NAIZ. 

 
 NI SUPERMANEN LEHENGUSINA NAIZ. 

 NI SUPERMANEN AHIZPA NAIZ. 

 

  NIK ERE HEGAN EGITEN DUT. 

 NIK EZ DUT HEGAN EGITEN.. 

 

  SUPERMAN BEZAIN  

INDARTSUA NAIZ. 

 SUPERMAN BAINO INDARTSUAGOA 

NAIZ.. 

  BURUAN “S” BAT DARAMAT. 

 BULARREAN“S” BAT DARAMAT. 

 

 NI AUSARTA NAIZ. 

 NI KOLDARRA NAIZ. 
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5. ERANSKINA 

NOR NAIZ? 

 

 NI BATMAN NAIZ. 

 NI SUPERMAN NAIZ. 

 

 NIK JENDEARI EZ DIOT LAGUNTZEN. 

 NIK JENDEARI LAGUNTZEN DIOT. 

 

 NIK HEGAN EGITEN DUT. 

 NIK EZ DUT HEGAN EGITEN.  

 

 NIK INDAR HANDIA DAUKAT. 

 NIK EZ DAUKAT INDARRIK. 

 

 NIK OSO ONDO IKUSTEN DUT. 

 NIK EZ DUT EZER IKUSTEN. 

 

 NIK OSO ARIN EGITEN DUT KORRIKA. 

 NIK EZ DUT KORRIKARIK EGITEN. 
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dauka 

6. ERANSKINA 

Nork hitz egiten du nitaz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BURUA TXANO 

GORRI BATEZ 

ESTALITA 

DARAMAT. 

 

GIZONA NAIZ 

ETA KAPA 

GORRIA 

DARAMAT 

ILE HORIA 

ETA LUZEA 

DAUKAT. 

SAGUZARRAREN 

BELARRIAK 

DAUZKAT 
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7. ERANSKINA 

 

ZER DAKIZU BATMANI BURUZ? 

 

Batman superheroi famatua da. Badakigu beltzez jantzita doala eta auto ederra 

daukala. Horretaz gain, zer dakizu Batman-i buruz? Kontatu, mesedez. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

EA ZELAKO BATMAN MARRAZTEN DUZUN! 
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8. ERANSKINA 

 

ZER DAKIZU…SPIDERMAN-I BURUZ? 

 

Spiderman super-heroi ezaguna da. Guztiok badakigu hormetatik gora erraz joaten 

dela. Baina, ba al dakizu zergatik daukan armiarma itxura? Kontatu Spiderman-i 

buruz nahi duzun guztia. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

MARRAZTU SPIDERMAN ZUK DAKIZUN MODUAN. 
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9. ERANSKINA 

 

ZER DAKIZU…SUPERGIRL-I BURUZ? 

 

Super-heroi asko daudela badakigu. Gehienak mutilak dira, baina neskak ere 

badaude. Zer dakizu Supergirli buruz? Kontatu nolakoa den, bere super-botereak 

zeintzuk diren; berari buruz dakizun guztia. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

SUPERGIRL MARRAZTEKO PREST? 
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10. ERANSKINA 

 

ZER DAKIZU…SUPERMAN-I BURUZ? 

Badakigu superheroiak asko gustatzen zaizkizula. Ausartuko zara idazten zerbait 

Supermani buruz? Adibidez:  nolakoa da, nolakoa da bere jantzia, zeintzuk dira 

bere super botereak? Idatzi bururatzen zaizkizun gauza guztiak.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

SUPERMAN MARRAZTEN AUSARTUKO ZARA? 
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11. ERANSKINA 

KOMIKIA 

SUPERMAN ETA BATMAN ELKARTU DIRA MUNDUARI LAGUNTZEKO.  LAGUNDUKO DIEZU HITZ EGITEN ETA HISTORIA AMAITZEN? 

  

 

  

  

11.
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12. ERANSKINA- Ni superheroia. 

 

Imajina ezazu super-heroia zarela. Nolakoa zara? Nolakoa da zure jantzia? 

Zeintzuk dira zure super-botereak? Nola laguntzen diozu jendeari?.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Orain, marraztu zeure burua superheroiz jantzita. Ezer ahaztu gabe! 
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13. ERANSKINA- Gu superheroiak 

ZER/ GU            

LOGOA 

 
 
 
 
 

         

JANTZIA 

 
 
 
 
 

         

SUPER-
BOTEREAK 

 
 
 
 
 

         

TRESNAK 

 
 
 
 
 

         

NORTASUN 
SEKRETUA 
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14. ERANSKINA- Superheroien koadroa 

ZER/ SUPERHEROIA SUPERMAN SUPERGIRL SPIDERMAN BATMAN 

LOGOA 

 
 
 
 
 
 

   

JANTZIA 

 
 
 
 
 
 

   

SUPER-BOTEREAK 

 
 
 
 
 
 

   

TRESNAK 

 
 
 
 
 
 

   

NORTASUN 
SEKRETUA 
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TESTUAREN FITXA 

JATORRIA 

EGILEA Lourdes Rivero 

IZENBURUA Euskal Mitologia 

ARGITALATXEA  

URTEA 2021 

ISBN  

TESTU 

MOTA 

OINARRIA Inprimatua 

FORMATUA  

MOTA Azalpen testua 

ERABILERA  

ERABILERA 

GAIA Euskal Mitologia 

MAILA 1.eta 2.maila 

IKASTETXEA  

IRAKASLEA  

 

 

ESTRATEGIA 

IRAKURRI 

AURRETIK 

 Umeekin lanean hasten garenean dena idatziko dugu orri batean, 

ordenagailuan edo arbelean. Haiek esaten duten guztia irakasleak 

idatziko du. Honek lagunduko du jakiten zer ikasi dugun: hasierakoa eta 

amaierakoa alderatuko dugu. 

 Irakurketaren helburua identifikatu eta idatzi (irakasleak egingo du) 

- Zertarako irakurtzen dugu? 

- Irakurtzeak zertarako balio du? 

 

 Ideiak aktibatu:  

- Izenburua irakurriko dugu eta testuak zertaz hitz egingo duen 

asmatu beharko dute. 

 

- Marrazkiak ikusiko dituzte eta esango dute gaia zer den. 
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 Umeen aurretiko ezagutzak aktibatu: 

- Nortzuk dira argazkietan agertzen direnak, ezagutzen dituzue? 

- Ba al dakizue zer den mitologia? 

- Ba al dakizue mitologia hitzak zer esanahi dauka? 

- Mitologiako pertsonaiak nolakoak dira? 

- Mitologian agertzen diren pertsonaiak existitzen al dira? 

- Mitologiako pertsonaia gehienak non bizi dira? 

-  

 Testuari buruz hitz egin: 

- Zer kontatuko digu testu honek?  Ikasleek hipotesiak esango 

dituzte. 

- Nondik hasiko gara irakurtzen? Umeek proposatuko dute nondik 

hasi irakurtzen. 

 

 Taula bat sortu: 

- Zer dakigu gai honi buruz? 

- Zer jakin nahi dugu? 

IRAKURRI 

BITARTEAN 

 Testua irakurri aurretik, irakasleak horma-irudi bat prestatuko du, eta, 

bertan, irakurtzen ari den bitartean komentatzen den guztia idatziko 

du. Horma-irudi horretan, landu beharreko testuaren fotokopia bat 

itsatsiko da.Irakasleak testua irakurriko du,  eta geldialdiak egingo 

ditu hainbat aspektu lantzeko: 

- Zer irakurri dugu testuaren zati honetan? Zati bakoitzaren laburpena 

egingo dute, eta horma-irudian idatziko du irakasleak. 

- Lexikoa landuko dute: hiztegia, agertzen diren hitz motak, eta hitz 

horiekin jolastu: adibideak ipini, sinonimoak, antonimoak, atzizkiak, 

aurrizkiak, hitz-konposatuak, eta abar. Horma-irudian ere 

apuntatuko da. 

 

 Binaka jarrita, ikasleek testua irakurriko dute.  

- Ulertzen ez dutena azpimarratuko dute. 

- Ulertu dutena marrazki batean adieraziko dute. 

- Testuaren esanahi bakoitza marrazkiekin lotuko dute. 

 

o Oso garrantzitsua. Irakasleak ziurtatuko du ikasle guztiek testua ulertu 

dutela; badakitela zertaz ari garen. 

IRAKURRI 

OSTEAN 

 Testua irakurri ondoren umeekin komentatuko da: 

- Zerk harritu zaitu gehien? Zergatik? 

- Zer gustatu zaizu gehien? 

- Zer gustatu zaizu gutxien? 

 

 Aldez aurretik esandako helburua bete den konprobatuko da. 

- Taulan alderatuko da zer genekien eta zer ikasiko duten; azken hau 

idatziko da taulan. 



30 

 Irakurri aurretik sortutako taulari beste zutabe bat gehitu: 

- Zer ikasi dugu irakurri ondoren? 

 

 

PROZESUAK 

INFORMAZIOA 

BILATZEA EDO 

ESKURATZEA 

 Umeekin batera galdera hauei erantzuna eman: 

- Zer da mitologia? 

- Mari jainko inportantea da? 

- Basajaunek nor babesten ditu? 

- Alkerbeltzek zer dauka buruan? 

- Lamiak itsusiak al dira? 

- Zer tamaina du Tartalok? 

- Zer itxura dauka Sugarrek? 

- Irakurketan, zenbat pertsonaia mitologiko agertzen dira? 

- Nolakoak dira mitologian agertzen diren pertsonaiak? 

ULERMEN 

OROKORRA 

 Umeekin prozesuari buruz hausnarketa egin: 

- Egokia al da izenburua? Zergatik?  

- Zuk zer izenburu jarriko zenioke? 

- Zer esan dezakezu pertsonaia bakoitzari buruz; Akerbeltz, 

Lamia, Mari, Basajaun, Sugar eta Tartaloz? 

- Pertsonaia bakoitzari buruz hitz egin behar bazenio lagun 

bati, zer esango zenioke? 

INTERPRETAZIOA/ 

INFERENTZIAK 

 Idatzita ez dagoena umeekin komentatu: 

- Pertsonaia mitologikoak existitzen al dira? Zergatik? 

- Mitologia herriaren historia dela esaten dute. Nork asmatu 

zituen istorio hauek? 

- Zergatik asmatu zituzten pertsonaia hauek? 

- Zergatik dira beti pertsonaia fantastikoak? 

- Zure ustez, hemen agertzen direnak izaki fantastikoak al 

dira? Zergatik? 
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EDUKIAREN 

GAINEKO 

HAUSNARKETA 

 Testuari buruz hitz egin: 

- Testuan agertzen diren pertsonaiez gain, beste pertsonaiarik 

ezagutzen al dituzu? 

- Zein da pertsonaia maltzurrena? 

- Beste pertsonaiak maltzurrak al dira? Zergatik dakizu? 

- Non jakin dezakegu Basajaunek animaliak sendatzen 

dituela? 

- Non agertzen dira pertsonaiak nolakoak diren azaltzeko 

hitzak? 

- Nola daukate izena hitz horiek? 

- Nola daukate izena kontrakoa esan nahi duten hitz horiek? 

 

 Ikasitako hiztegiarekin mural bat egin eta hitzekin jolastu: 

- Hitz- konposatuekin hitz berriak asmatu. 

- Hitz horiekin esaldiak egin. 

- Pasapalabra. 

 

 Ikasitako hitz berriak birpasatu (horma-irudian apuntatuta 

daudenak): 

- Ba al dakizue ikasi ditugun hitzen esanahia eta sinonimorik? 

- Ba al dakizue ikasi ditugun hitzen antonimorik? 

 

 Hitzen horma-irudian aztertu: 

- Zeintzuk ziren ezagutzen ez zenituen hitzak? 

- Zer hitz zenekien? 

- Zein da zuen ustez ikasi dugun hitzik arraroena? 

- Begibakarra hitzak zenbat hitz dauka? 

- Ba al dakigu hitz konposaturik? 

- Zenbat hitz daude “akerbeltz” edo “basajaun” hitzetan? 

- Zerbait ulertzen ez badugu, zer egin dezakegu? 

FORMAREN 

GAINEKO 

HAUSNARKETA 

 Testuari erreparatu ondoren, erantzun: 

- Non topa dezakegu nahi dugun informazioa? 

- Zerbait topatzen ez badugu, zertan ipiniko dugu arreta 

aurkitzeko? 

- Zer testu mota da hau?  Aukerak emango dizkiegu: gutuna, 

azalpen testua, berria, eta abar. 

- Zertan ipiniko dugu arreta hobetu ulertzeko? 

- Irudiek laguntzen al digute ulermenean? 

- Zer dago testuan? Testua arakatuko dugu: izenburua, 

argazkiak, letra handiak eta txikiak eta abar. 

- Testu hau nola dago idatzita?   

- Egiturari buruz, zer esango zenuke, askotan ikusi dituzue 

horrelako testuak? 

- Izenburua nola dago idatzita? 

- Zer testu-generoa da? Aukerak eman. 
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 Testua irakurtzeko moduaz hitz egingo dugu: 

- Zertan ipiniko dugu arreta jakiteko irakurketaren ordena zein 

den? 

Nola jakin dezakegu? 

 

 

BUKAERAKO IRAKURTZEKO TESTUA 

 Mitologiari buruzko testua irakurri: 

- Euskal- mitologia irakurketa egin (1.eranskina) 

 Mitologiari buruz zer ikasi dugun aztertu: 

- Elkartu pertsonaia (2.eranskina) 

- Gurutzegrama (3.eranskina) 

- Letra-sopa (4.eranskina) 

- Nortasun agiria (5.eranskina) 

- Nortasun agiria (6.eranskina) 

BUKAERAKO IDAZTEKO TESTUAK 

 Mitologiari buruz idatziko dugu. 

- Zeu idazle (7.eranskina) 

EKOIZPENAREN AURKEZTEKO MODUAK 

 Idatzitako mitologiari buruzko pertsonaia guztiekin liburuxka egin. 
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1.ERANSKINA 

 

  

 

IZAKI EDERRAK DIRA; EMAKUME ITXURA 

DAUKATE. EMAKUMEAREN GORPUTZA 

BAINA AHATEAREN HANKAK DITUZTE. 

ERREKETAN IKUSIKO DITUZU ILEA 

ORRAZTEN URREZKO ORRAZIEKIN. INOIZ 

BATEN BAT IKUSI DUZU? 

 

TARTALO ARTZAIN ERRALDOIA DA; 

ZIKLOPEA DA, HAU DA, BEGIBAKARREKOA..  

INDARTSUA BEZAIN HANDIA DA. JENIO 

TXAR-TXARRA DU ETA MALTZURRA DA. 

UMEAK ETA NAGUSIAK JATEN DITU BERE 

KOBAZULOAN .ASPERTZEN DENEAN, 

HARRIAK BOTATZEN DITU MENDI 

BATETIK BESTERA.  

 

MARI 

MARI JAINKOSA NAGUSIA DA. ANBOTOKO 

KOBAZULO BATEAN BIZI DA. BERE 

LEIZERA BAZOAZ BERAREKIN HITZ 

EGITERA GOGORATU: EZ ESAN GEZURRIK 

ETA EZ EMAN INOIZ BIZKARRA! 

 

 

LAINOA ETA 

EKAITZA 

DAGOENEAN MARI 

HURBIL DAGOELA 

ESATEN DA. 

TARTALO 

 KONTUZ IBILI 

TARTALOREKIN! 
IZENAK ESATEN 

DUEN MODUAN, 

BASOKO JAUNA  DA. 

ARTALDEAK BABESTEN DITU, ETA 

ARTZAINEI ABISAZETZEN DIE OTSOA 

ETORTZEN DENEAN EDO EKAITZA 

DAKARRENEAN. HORIEK OGI ZATI BAT 

EMANTE DIOTE LO DAUDENEAN BILTZEN 

DUENA. 
AKERBELTZA ANTZINAKO JAINKOA DA. 

ANIMALIAK BABESTEAZ GAIN, HAIEK 

SENDATZEKO AHALMENA ERE BADU. 

LURRAREN BARRUAN BIZI DA ETA 

MORROIAK DIREN ESPIRITUAK DITU. 

HERRIKO BASERRIETAN AKERBELTZIK 

IKUSI DUZU? BASERRIETAN ASKOTAN 

IKUSTEN DIRA. 

AKERBELTZ.AKER-BELTZA 

LAMIAK 

LAMIAK GIZONAK 

MAITEMINTZEN 

DITUZTE, ETA GERO 

JATEN DITUZTE. 

 

SUGE EDO HERENSUGE HANDIA DA. GIZAKI BIHURTZEKO 

AHALMENA DAUKA. KONDAIRAK DINO ZIGORTZEN DITUELA 

GURASOEKIN GAIZKI PORTATU DIRENAK. HORIETAKO BAT 

ZEU OTE ZARA? 

SUGAR 

MARIREN SENARRA DA. BI 

SEME DAUZKATE: 

MIKELATZ ETA ATARRABI. 

KUBAZULOETAN BIZI DA. 

BASAJAUN 
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2.ERANSKINA 

ELKARTU PERTSONAIA ETA HORREKIN ZERIKUSIA DAUKAN HITZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEGIBAKARRA 

ARTZAINA 

ADARRAK 

AHATEA 

ANBOTO 

HERENSUGEA 



35 

 

2 3 

 

 

 

3.ERANSKINA 

IZENA:   

 

 

EUSKAL MITOLOGIA 

EA BETETZEN DUZUN! 

 

 

BASAJAUN LAMIAK MARI TARTALO AKERBELTZ SUGAR 

  
HORIZONTALA 

2. BASOKO JAUNA DA. 
5. JAINKOSA NAGUSIA DA 
6. BEGIBAKARRA DU. 

 

 

BERTIKALA 
 

1. HERENSUGE ITXURA DU. 
3. ADAR HANDIAK DAUZKA. 
4. AHATEAREN HANKAK DITU. 
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4.ERANSKINA 

 

LETRA SOPA 

 

EA TOPATZEN DITUZUN PERTSONAIA MITOLOGIKOAK! 
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5.ERANSKINA 

NORTASUN AGIRIA 

ORDENATU IZENA ETA IDATZI ZER DAKIZUN PERTSONAIA HORRI BURUZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZENA:__________________________________________ 

NON BIZI DA?: ____________________________________ 

ZEREN ITXURA DAUKATE?:___________________________ 

_________________________________________________ 

MIAAL 

IZENA:___________________________________________ 

NON BIZI DA?: ____________________________________ 

ZER EMATEN DIOTE ARTZAINEK?______________________ 

__________________________________________________ 

JUANASAB 

IZENA:     ________________________________________ 

NON BIZI DA?: ____________________________________ 

NOR ZIGORTZEN DU?:______________________________ 

_________________________________________________ 

RAGUS 
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6.ERANSKINA 

NORTASUN AGIRIA 

ORDENATU IZENA ETA IDATZI ZER DAKIZUN PERTSONAIA HORRI BURUZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZENA:________________________________________ 

NON BIZI DA___________________________________ 

NOLAKOA DA?:__________________________________ 

______________________________________________ 

ATORTLA 

ZTELBAKER 

IZENA:______________________________________ 

NON BIZI DA?: _______________________________ 

NOR SENDATZEN DU?:__________________________ 

____________________________________________ 

IRMA 

IZENA:_______________________________________ 

NON BIZI DA?: 

____________________________________________ 

ZER EZ DIOZU ESAN BEHAR?:____________________ 

_____________________________________________

___ 
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7.ERANSKINA 

ZEU IDAZLE 

Asmatu pertsonaia mitologikoa eta kontatu nolakoa den. Ez ahaztu izenarekin! 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Orain kontatu duzun guztia marraztu. 
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TESTUAREN FITXA 

JATORRIA 

EGILEA Lourdes Rivero 

IZENBURUA T-REX 

ARGITALATXEA  

URTEA 2021 

ISBN  

TESTU MOTA 

OINARRIA Inprimatua 

FORMATUA  

MOTA Azalpen testua 

ERABILERA  

ERABILERA 

GAIA DINOSAUROAK 

MAILA 1.eta 2.maila 

IKASTETXEA  

IRAKASLEA  

 

ESTRATEGIA 

IRAKURRI 

AURRETIK 

 Umeekin lanean hasten garenean dena idatziko dugu orri batean, 

ordenagailuan edo arbelean. Haiek esaten duten guztia irakasleak 

idatziko du. Honek lagunduko du jakiten zer ikasi dugun: hasierakoa eta 

amaierakoa alderatuko dugu. 

 Irakurketaren helburua identifikatu eta idatzi (irakasleak egingo du) 

- Zertarako irakurtzen dugu? 

- Irakurtzeak zertarako balio du? 

 

 Ideiak aktibatu:  

- Izenburua irakurriko da eta testuak zertaz hitz egingo duen esango 

dute. 

- Marrazkiak ikusiko dituzte eta esango dute gaia zein den. 

 

 Umeen aurretiko ezagutzak aktibatu: 

- Zeintzuk dira ezagutzen dituzun dinosauroak? 

- Zer dakizu haiei buruz? 
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- Ba al dakizu nondik dator “Dinosauro” hitza? 

- Nolakoak ziren dinosauroak? 

- Existitu al ziren? 

- Non bizi ziren? 

 

 Testuari buruz hitz egin: 

- Zer kontatuko digu testu honek?  Ikasleek hipotesiak esango 

dituzte. 

- Nondik hasiko gara irakurtzen? Umeek proposatuko dute nondik 

hasi irakurtzen. 

 

 Taula bat sortu: 

- Zer dakigu gai honi buruz? 

- Zer jakin nahi dugu? 

IRAKURRI 

BITARTEAN 

 Testua irakurri aurretik, irakasleak horma-irudi bat prestatuko du, eta, 

bertan, irakurtzen ari den bitartean komentatzen den guztia idatziko 

du. Horma-irudi horretan, landu beharreko testuaren fotokopia bat 

itsatsiko da.Irakasleak testua irakurriko du,  eta geldialdiak egingo 

ditu hainbat aspektu lantzeko: 

- Zer irakurri dugu testuaren zati honetan? Zati bakoitzaren 

laburpena egingo dute, eta horma-irudian idatziko du irakasleak. 

- Lexikoa landuko dute: hiztegia, agertzen diren hitz motak, eta hitz 

horiekin jolastu: adibideak ipini, sinonimoak, antonimoak, atzizkiak, 

aurrizkiak, hitz-konposatuak, eta abar. Horma-irudian ere 

apuntatuko da. 

 

 Binaka jarrita, ikasleek testua irakurriko dute.  

- Ulertzen ez dutena azpimarratuko dute. 

- Ulertu dutena marrazki batean adieraziko dute. 

- Testuaren esanahi bakoitza marrazkiekin lotuko dute. 

o Oso garrantzitsua: Irakasleak ziurtatuko du ikasle guztiek testua ulertu 

dutela; badakitela zertaz ari garen. 

IRAKURRI 

OSTEAN 

 Testua irakurri ondoren umeekin komentatuko da: 

- Zerk harritu zaitu gehien? Zergatik? 

- Zer gustatu zaizu gehien? 

- Zer gustatu zaizu gutxien? 

 

 Aldez aurretik esandako helburua bete den konprobatuko da. 

- Taulan alderatuko da zer genekien eta zer ikasiko duten; azken hau 

idatziko da taulan. 
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 Irakurri aurretik sortutako taulari beste zutabe bat gehitu: 

- Zer ikasi dugu irakurri ondoren? 

 

PROZESUAK 

INFORMAZIOA 

BILATZEA EDO 

ESKURATZEA 

 Umeekin batera galdera hauei erantzuna eman: 

- Zer esan nahi du “Tyranno” hitzak? 

- Eta “Saurus” hitzak? 

- Zenbat luze zen T-Rex? 

- Zer jaten zuen? 

- T-Rex-ek usaimen ona zeukan? 

- Zer tamaina du T-Rex-ek? 

- Zer itxura dauka? 

- Irakurketan, zenbat dinosauroz hitz egiten du? 

ULERMEN 

OROKORRA 

 Umeekin zer ulertu duten komentatu: 

- Egokia al da izenburua? Zergatik? 

- Zer izenburu ipiniko zenioke zuk? 

- Zure lagun bati kontatu beharko bazenio Tiranosaurus Rex 

nor zen, zer esango zenioke? Laburpena egin. 

- Zer da inportanteena irakurketa honetan? 

INTERPRETAZIOA/ 

INFERENTZIAK 

 Idatzita ez dagoena umeekin komentatu: 

- Zergatik ipini zioten izen hori? 

- Zergatik da hain gaiztoa T-Rex-a? 

- Zergatik dakigu hainbeste gauza dinusauroei buruz? 

- Irakurrita zer tamaina zeukan T-Rex-ak, gustatuko litzaizuke 

orain bizitzea? 

- Zure ustez, zergatik esaten da T-Rex biziko balitz gu ez 

ginatekeela hain eboluzionatuta egongo? 

- Zergatik bizi izan zen denbora luzez lurrean? 

EDUKIAREN 

GAINEKO 

HAUSNARKETA 

 Testuari buruz hitz egin: 

- Testuan agertzen diren dinosauroz gain, beste dinosaurorik 

ezagutzen al duzu? 

- Zein da dinosaurorik gaiztoena? 

- Zer gertatu zen dinosauroak desager zitezen? 

 

 Ikasitako hitz berriak birpasatu (horma-irudian apuntatuta 

daudenak): 

- Ba al dakizue ikasi ditugun hitzen esanahia eta sinonimorik? 
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- Ba al dakizue ikasi ditugun hitzen antonimorik? 

 

 Hitzen horma-irudian aztertu: 

- Zer hitz zenekien? 

- Zein da zuen ustez ikasi dugun hitzik arraroena? 

FORMAREN 

GAINEKO 

HAUSNARKETA 

 Testuari erreparatu ondoren, erantzun: 

- Non topa dezakegu nahi dugun informazioa? 

- Zerbait topatzen ez badugu, zertan ipiniko dugu arreta 

aurkitzeko? 

- Zer testu mota da hau?  Aukerak emango dizkiegu: gutuna, 

azalpen testua, berria, eta abar. 

- Zertan ipiniko dugu arreta hobetu ulertzeko? 

- Irudiek laguntzen al digute ulermenean? 

- Zer dago testuan? Testua arakatuko dugu: izenburua, 

argazkiak, letra handiak eta txikiak eta abar. 

- Testu hau nola dago idatzita?   

- Egiturari buruz, zer esango zenuke, askotan ikusi dituzue 

horrelako testuak? 

- Izenburua nola dago idatzita? 

- Zer testu-generoa da? Aukerak eman. 

 

 Testua irakurtzeko moduaz hitz egingo dugu: 

- Zertan ipiniko dugu arreta jakiteko irakurketaren ordena zein 

den? 

- Nola jakin dezakegu? 

BUKAERAKO IRAKURTZEKO TESTUA 

 Tiranosurus Rex-i buruzko testua irakurri: 

- Tiranosurus Rex-en irakurketa egin (1.eranskina) 

 Tiranosaurus-i buruz zer ikasi dugun aztertu: 

- Nolakoa zen? (2.eranskina) 

- Nolakoa naiz ni? (3.eranskina) 

- Egia ala gezurra (5.eranskina) 

BUKAERAKO IDAZTEKO TESTUAK 

 Tiranosaurus-i buruz idatziko dugu. 

- Amaitu ipuina (4.eranskina) 

- Zeu idazle (6.eranskina) 
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EKOIZPENAREN AURKEZTEKO MODUAK 

 Egindako T-Rex-en marrazkiekin horma-irudi handia egingo dugu.. 
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1.ERANSKINA 

TIRANOSUARUS REX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA TEKNIKOA 

Izena:Tyrannosaurus Rex 

Luzera: 12 m 

Altuera: 4 m. 

Pisua: 6 tona 

Dieta: Haragijalea 

Noiz bizi zen: Goi Kretazeo. 

Duela zenbat urte: 65 milioi urte   

 

Ezagutzen al duzu argazkian agertzen den dinosauroa? Bai Asmatu duzu bete- betean! Baina, 

Tiranosaurus Rex-i buruz gauza gehiago ikasi nahi baduzu, jarraitu irakurtzen. 

Izena grezierazko “Tyranno” hitzetik dator, gaiztoa izan 

daiteke, eta “ Saurus hitzak musker baten antza daukala esan 

nahi du. Aldi berean, jatorriz latindarra den « Rex » hitzaren 

esanahia « Errege » da, garai guztietako dinosauro 

ezagunenaren indarra, tamaina eta trebetasuna deskribatzen 

ditu: Tiranosaurus Rex.  

 

Tiranosauroa animalia ”theropodoa” zen, hau da, 

bere atzeko hanka indartsuekin ibiltzen zen.  

Bere lepoa sendoa zen bere burezur handia 

jasateko; bere goiko gorputz-adarrak txikiak 

ziren eta atzaparrak zituzten, bi hatz zituzten 

amaieran; ikertzaileek uste dute 200 kilogramo 

altxa zitzaketela eskuekin. 

Rex Tiranosauroa bere garaiko harraparirik handiena izan zen. 

Tyrannosaurus edo Tiranosauros Rex planetako erregeak izan ziren 

denbora luzez. Zientzialariek uste dute milioika urtez bizi izan zirela 

lurrean. Bada teoria bat dioena lurrean meteorito bat erori zela eta 

horregatik desagertu zela. Halaber, uste dute Tyranosauro Rex-ek 

lurrean bizitzen jarraitu izan balute, gizakiok ezin izango genukeela 

gaur egun garenera arte eboluzionatu. 

 
 

 

 

Dinosauro hau haragijalea izan zen. Bere garaiko belarjale 

handiez elikatzen zen, eta hauek lurrera botatzen zituen 

oldartuz, gero bere masailezur indartsuaz irensteko. 

T-rex-ak oso usaimen ahaltsua zuen, eta, horrez gain, ikusmen 

handia zuen,eta horrek aukera ematen zion ehizatu nahi zituen 

animaliak ikusteko. 
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2. ERANSKINA  

NOLAKOA ZEN TIRANOSAURUS REX? BATU HITZA ETA ESANAHIA. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HARAGIJALE 

HARAGIA JATEN DU 

EHIZATU 

ANIMALIAK HARRAPATU 

BELARJALE 

BELARRA JATEN DU 

 
GRRRRRRR! GOSE 

NAIZ! EA ZER 

TOPATZEN DUDAN 

JATEKO 

INDARTSU

 
 

HARAGIJALEA 

INDAR HANDIA DAUKA 

BURUEZUR 

BURUKO HEZURRA 
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3.ERANSKINA 

NOLAKOA NAIZ NI? 

Pentsatu nolakoa den Tiranosaurus Rex eta marraztu.  

Ondoan idatzi zer egin duzun, adibidez: begi handiak eta begietara doan gezi bat.  
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4. ERANSKINA 

AMAITU TIRANOSAURUS REXEN ISTORIOA 

BEHIN BATEAN TIRANOSAUROS REX BAT SOKASALTOAN JOLASTEN ZEBILEN 

LAGUNEKIN. KONTURATU GABE SOKAREKIN KOLPE BAT EMAN ZION LO ZEGOEN BESTE 

TIRANOSAURUS REX BATI. ORDUAN ________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

MARRAZTU IPUINAREN ZATI BAT. 
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5. ERANSKINA 

ZEU IDAZLE 

Begiratu irudiari eta asmatu istorio labur bat. 

 

 

 

IZENBURUA:______________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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6. ERANSKINA             EGIA ALA GEZURRA? 

Irakurri T-Rex-ek esaten duena, egia ala gezurra? Idatzi E edo G esaldiaren 

ondoan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EZ DUT EZER 

USAINTZEN! 

INDARTSUA 

NAIZ!  

EDERTO 

IKUSTEN 

DUT. 

 
BELARRA JATEN 

DUT. 

 DINOSAUREN 

ERREGEA NAIZ. 

 

LAU HANKETAN 

IBILTZEN NAIZ. 

 
LEPO AHULA 

DUT. 

 
HANDIENA 

NAIZ. 
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TESTUAREN FITXA 

JATORRIA 

EGILEA Carolina Fernández 

IZENBURUA 

“Ceniciento y las zapatillas mágicas” 

https://www.pequeocio.com/cuento-

infantil-ceniciento-y-las-zapatillas-

magicas/  

(euskaratua) 

ARGITALATXEA  

URTEA 2021 

ISBN  

TESTU 

MOTA 

OINARRIA Inprimatua 

FORMATUA  

MOTA Azalpen testua 

ERABILERA  

ERABILERA 

GAIA IPUINAK 

MAILA 1.eta 2.maila 

IKASTETXEA  

IRAKASLEA  

 

 

ESTRATEGIA 

IRAKURRI 

AURRETIK 

 Umeekin lanean hasten garenean dena idatziko dugu orri batean, 

ordenagailuan edo arbelean. Haiek esaten duten guztia irakasleak 

idatziko du. Honek lagunduko du jakiten zer ulertu duten. 

 Irakurketaren helburua identifikatu eta idatz (irakasleak egingo du) 

- Zertarako irakurtzen dugu? 

- Irakurtzeak zertarako balio du? 

 

 Ideiak aktibatu:  

- Izenburua irakurriko da eta ipuinean zer gertatuko den asmatuko 

dute. 

https://www.pequeocio.com/cuento-infantil-ceniciento-y-las-zapatillas-magicas/
https://www.pequeocio.com/cuento-infantil-ceniciento-y-las-zapatillas-magicas/
https://www.pequeocio.com/cuento-infantil-ceniciento-y-las-zapatillas-magicas/
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- Marrazkiak ikusiko dituzte eta zati bakoitzean zer gerta daitekeen 

esango dute. 

 Umeen aurretiko ezagutzak aktibatu: 

- Ipuinaren izenburua ezaguna egiten al zaizue? 

- Zer datorkizue burura? 

- Zuek ezagutzen duzuen ipuina bezalakoa izango al da hau? 

Zergatik? 

 

 Testuari buruz hitz egin: 

- Zer kontatuko digu ipuinak? Ikasleek hipotesiak esango dituzte. 

- Nondik hasiko gara irakurtzen? Umeek proposatuko dute nondik 

hasi irakurtzen. 

IRAKURRI 

BITARTEAN 

 Testua irakurri aurretik, irakasleak horma-irudi bat prestatuko du, eta, 

bertan, irakurtzen ari den bitartean komentatzen den guztia idatziko 

du. Horma-irudi horretan, landu beharreko testuaren fotokopia bat 

itsatsiko da. Irakasleak testua irakurriko du, eta geldialdiak egingo 

ditu hainbat aspektu lantzeko: 

- Zer irakurri dugu testuaren zati honetan? Zati bakoitzaren 

laburpena egingo dute, eta horma-irudian idatziko du irakasleak. 

- Lexikoa landuko dute: hiztegia, agertzen diren hitz motak, eta hitz 

horiekin jolastu: adibideak ipini, sinonimoak, antonimoak, atzizkiak, 

aurrizkiak, hitz-konposatuak, eta abar. Horma-irudian ere 

apuntatuko da. 

 Ipuina luzea denez, zati bakoitza irakurri ondoren, ikasleek zati horren 

marrazkia egingo dute azaltzeko zer irakurri dugun. 

 

o Oso garrantzitsua: Irakasleak ziurtatuko du ikasle guztiek testua ulertu 

dutela; badakitela zertaz ari garen. 

IRAKURRI 

OSTEAN 

 Testua irakurri ondoren umeekin komentatuko da: 

- Zerk harritu zaitu gehien? Zergatik? 

- Zer gustatu zaizu gehien? 

- Zer gustatu zaizu gutxien? 

- Zer ipuinekin dauka zerikusia ipuin honek? 

- Zertan dira bi ipuinak berdinak? 

- Zertan desberdinak? 

 

 

PROZESUAK 

INFORMAZIOA  Umeekin batera galdera hauei erantzuna eman: 

- Errauskin izena nondik dator? 
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BILATZEA EDO 

ESKURATZEA 

- Nolakoa zen amarekin elkartu zen gizona? 

- Gizonaren semeak nolakoak ziren? 

- Ama hil zenean zer egin zuen Errauskinek? 

- Zertara behartzen zuen gizon antipatikoak Errauskin? 

- Nortzuk ziren benetako lagunak? 

- Zerez mozorrotuta joan ziren gizon antipatikoa eta semeak 

jauregira? 

- Zer jantzi zuen Errauskinek printzesaren urtebetetzera 

joateko 

- Errauskineri zer iruditu zitzaion Printzesa? 

- Zer pentsatu zuen Printzesak Errauskinez? 

- Zer ahaztu zuen Errauskinek korrika joan zenean? 

- Zer oparitu zion Printzesak Errauskineri? 

- Nora joan zen Errauskin poz-pozik? 

-  

 Ikasitako hitz berriak birpasatu (horma-irudian apuntatuta 

daudenak): 

- Ikasi ditugun hitzen esanahia eta sinonimorik ezagutzen al 

duzue? 

- Ikasi ditugun hitzen antonimorik ezagutzen al duzue? 

-   

 Hitzen horma-irudian aztertu: 

- Zer hitz zenekien? 

- Zein da zuen ustez ikasi dugun hitzik harrigarriena? 

ULERMEN 

OROKORRA 

 Umeekin zer ulertu duten komentatu: 

- Egokia al da izenburua? Zergatik? 

- Zer izenburu ipiniko zenioke zuk? 

- Zure lagun bati kontatu beharko bazenio “Errauskin eta 

zapatila majikoak” izeneko ipuina, zer kontatuko zenioke? 

Laburpena egin. 

- Zer da inportanteena irakurketa honetan? 

INTERPRETAZIOA/ 

INFERENTZIAK 

 Idatzita ez dagoena umeekin komentatu: 

- Zergatik ipini zioten izen hori? 

- Zergatik anaiordeak ez ziren txintxo portatu Errauskinekin? 

- Zergatik Errauskin triste dagoenean ez du etxetik irten nahi? 

- Zergatik gizon antipatikoak Errauskin txarto tratatzen du? 

- Zure ustez, gizon antipatikoa pozik bizi al da? Zergatik  

- Zure ustez, egia al zen ez zitzaiola inporta festara joatea? 

Zergatik esaten du? 

- Zure ustez, zergatik Printzesa hunkituta geratu zen 

Errauskinen istorioa jakitean? 
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EDUKIAREN 

GAINEKO 

HAUSNARKETA 

 Testuari buruz hitz egin: 

- Zeintzuk portatzen dira txarto Errauskinekin? 

- Zeintzuk laguntzen diote Errauskineri? 

- Zer gertatu da Errauskin bakarrik bizitzeko gizon antipatiko 

eta semeekin? 

- Zergatik pertsonaia mutila da? 

- Zergatik aldatu dute ipuin hau? 

- Beste Errauskinen betiko ipuinean azkenean ezkontzen 

dira. Hemen zergatik ez? 

- Beharrezkoa al da azkenean ezkontzea? Zergatik ez? 

- Ipuina ondo amaitu da? 

- Zer oparitu zion Printzesak Errauskineri mundua 

ezagutzeko? 

- Non agertzen dira gizon antipatikoa nolakoa-  den azaltzeko 

hitzak? 

- Nola daukate izena hitz horiek? 

- Zer izen daukate kontrakoa adierazteko erabiltzen ditugun 

hitzak? 

-  

 

 Ikasitako hiztegiarekin mural bat egin eta hitzekin jolastu: 

- Hitz- konposatuekin hitz berriak asmatu. 

- Hitz horiekin esaldiak egin. 

- Pasapalabra. 

 

 Ikasitako hitz berriak birpasatu: 

- Ba al dakizue ikasi ditugun hitzen esanahia eta sinonimorik? 

- Ba al dakizue ikasi ditugun hitzen antonimorik? 

 

 Hitzen horma-irudian aztertu: 

- Zer hitz zenekien? 

- Zer da zuen ustez ikasi dugun hitzik harrigarriena? 

FORMAREN 

GAINEKO 

HAUSNARKETA 

 Testuari erreparatu ondoren, erantzun: 

- Non topa dezakegu nahi dugun informazioa? 

- Zerbait topatzen ez badugu, zertan ipiniko dugu arreta 

aurkitzeko? 

- Zer testu mota da hau?  Aukerak emango dizkiegu: gutuna, 

azalpen testua, berria, eta abar. 

- Zertan ipiniko dugu arreta hobetu ulertzeko? 

- Irudiek laguntzen digute ulermenean? 

- Zer dago testuan? Testua arakatuko dugu: izenburua, 

argazkiak, letra handiak eta txikiak eta abar. 

- Testu hau nola dago idatzita?   

- Egiturari buruz, zer esango zenuke, askotan ikusi dituzue 

horrelako testuak? 
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- Izenburua nola dago idatzita? 

- Zer testu-generoa da? Aukerak eman. 

 

 Testua irakurtzeko moduaz hitz egingo dugu: 

- Zertan ipiniko dugu arreta jakiteko irakurketaren ordena zein 

den? 

- Nola jakin dezakegu? 

 

 

BUKAERAKO IRAKURTZEKO TESTUA 

 “Errauskin eta zapatila magikoak” izeneko ipuina irakurri: 

- “Errauskin eta zapatila majikoak” izeneko ipuinaren irakurketa egin (1.eranskina) 

 Ipuina eta pertsonaiak aztertuko ditugu: 

- Nolakoa da printzesa? (2.eranskina) 

- Nolakoa da errauskin? (3.eranskina) 

- Badakizu zein ipuin klasiko den? (5.eranskina) 

BUKAERAKO IDAZTEKO TESTUAK 

 Ipuinei buruz idatziko dugu. 

- Aldatu ipuina (4.eranskina) 

- Asmatu zer esango duen pertsonaiak? (6.eranskina) 

EKOIZPENAREN AURKEZTEKO MODUAK 

 Zati bakoitzaren umeek egindako marrazkiekin (irakurri bitartean) horma-irudia egingo 

dugu. 
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1. ERANSKINA                              ERRAUSKIN ETA ZAPATILA MAGIKOAK-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Errauskin mutil bat zen. Errauskinek aspaldi galdu zuen 

aita, eta berari buruz zituen oroitzapen guztietatik 

gehien gustatzen zitzaiona bere izena zen. Aitak aukeratu 

zuen, Errauskinek orduak ematen zituelako tximiniaren 

aurrean biboteak errautsarekin margotzen. 

 

 

Denborarekin, ama beste gizon batekin elkartu zen. Jaun 

hura beti aski antipatikoa iruditu zitzaion, horregatik, 

Errauskinek “jaun antipatikoa” deitzen zion bere artean. 

Bi seme zituen, bere anaiordeak. Errauskin saiatu zen 

beren laguna izaten, baina, egia esan, ez zitzaizkion inoiz 

erabat gustatu. Beti mespretxuz begiratzen zioten, ume 

haiek, jakintsuak eta harroputzak iruditzen zitzaizkion: 

- 

Horregatik, ama joan zenean, Errauskin izugarri 

triste jarri zen, eta gelatik irten barik geratzen zen. 

Sagutxoak, txakurrak eta txori bat edo beste ziren 

lagun bakarrak; horiek txokolatezko ogitartekoak 

eramaten zizkioten eta ipuinak irakurtzen zizkioten 

Errauskini animatu nahian. 

Errauskin azkenean gelatik irtetera ausartu zenean, 

etxea aldatua zela konturatu zen. Jaun antipatikoak 

eta seme-alabek alde guztietatik utziak zituzten 

beren gauzak, eta etxeak ez zirudien berea. 

 

 

Denborarekin, jaun antipatikoa gero eta 

antipatikoagoa zen. Errauskini anaiordeekin jolastea 

debekatu zion, eta, azkenean, etxea goitik- behera 

garbitzera behartu zuen, zerbitzari bat balitz bezala. 

Eta horrela, Errauskinek etxeko lana egiten zuen 

bitartean, anaiek pilotan jolasten zuten, ipuinak 

irakurtzen zituzten eta jauregiko parkera joaten 

ziren disfrutatzera. 

 

 

 

Errauskin triste ez egoten saiatzen zen, batzuetan 

haserretzen zen beste haurrek bezala ezin 

zuelako jolastu eta barre egin, baina hori 

gertatzen zitzaionean amaren irribarrea 

gogoratzen zuen, eta korrika joaten zen bere 

benetako lagunekin, sagutxoekin, txakurrekin eta 

txoriekin jolastera. Haiek bakarrik zaindu zuten 

ama joan zenean: 

- Errauskin etxe honetatik ateratzea lortu 

behar dugu. Ezin du bizitza osoa garbitzen  eman 

- Laster Printzesaren urtebetetze-festa 

izango da, eta erresuma honetako eta inguruko 

erresumetako haur guztiak jauregira joango dira 

jolastera. 

 

Urtebetetze-eguna iritsi zen, eta anaiak zaldiz 

joan ziren jauregira. Jaun antipatikoa arduratu zen 

zeregin zerrenda luze bat uzteaz Errauskin 

entreteniturik egon zedin, Errauskinek atetik 

begiratu zuen festara joateko gogoa disimulatuz 

eta harroarena eginez esan zuen:  

- Berdin zait festa! Oso aspergarria izango da. 
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ERRAUSKIN ETA ZAPATILA MAGIKOAK-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

 

Orduan agertu ziren animalia guztiak arropa berriarekin. 

Kamiseta ,prakak eta txano polit bat jantzita, 

Printzesaren urtebetetze-festa joateko prest zegoen. 

Baina animaliei ahaztu zitzaien gauza bakarra zapatak 

ziren. Errauskini berdin-berdin eman zion, alaitasunezko 

jauzika hasi zen, eta arropa berria eta zulatutako zapatila 

zaharrak jantzita, festara joan zen korrika. 

- Errauskin, txorien kantua entzuten duzunean etorri 

behar duzu, haiek abisatuko dizute. Jaun antipatikoa eta 

anaiak baino lehenago iritsi behar duzu, 

badakizu,enteratzen baldin badira haserretuko dira eta 

zigortuko zaituzte egunetan tximinia garbitzen. 

- Han ziur ez zaituztela ezagutzen, ume asko egongo 

dira. Ondo pasa!-esan zioten animaliek. 

 

 

 Errauskin iritsi zen jauregira eta aho zabalik geratu zen. Laku 

urdin handia, kolore eta zapore guztietako gozokiak, jolasak, 

musika, pailazoak eta etengabe barre egiten zuten haur asko 

zeuden. 

Errauskin lakuan bainatu zen, jolastu eta barre egin zuen eta 

haur asko ezagutu zituen, Printzesa barne, festa osoko neskarik 

bizkorrena iruditu zitzaion. Printzesari bere desio handia aitortu 

zion: 

- Gustatuko litzaidake mundua ezagutzea eta zoriontsu 

izateko leku bat aurkitzea. 

 
 

Printzesak ere pentsatzen zuen Errauskin zela festako 

umerik bizkorrena, izugarri gustatu zitzaion haren 

istorioak entzutea, eta, batez ere, harekin barre 

egitea. Errauskinek ezin zuen sinetsi zein ondo 

pasatzen ari zen, eta bat-batean txorien kantua entzun 

zuenean, hainbesteko pena eman zion, non ia negarrez 

hasi baitzen: 

- O ez! Korrika joan behar dut etxera, astebetez 

tximinia garbitzen egon nahi ez badut. 
 

 

Lasterka alde egin zuen, eta, presaka, zulodun 

zapatila hantxe geratu zen botata. Printzesak 

hartu zuen, baina ez zion Errauskini itzultzeko 

astirik izan. Errauskinen istorioak hunkituta, 

amarekin hitz egin zuen, Erregina Handiarekin, 

eta ideia bikaina izan zuten. 

- Bilatuko duzu eta opari hau eramango diozu. 

Errauskinek etxe hartatik irten behar du 

zoriontsu izateko. 

 

Handik astebetera, printzesak Errauskinen etxea 

aurkitu zuen eta, harrituta geratu zen neskatila 

bizkor hura berriro ikustean. Printzesak oparia eman 

zion. 

- Zapatila magikoak zuretzat izango dira, munduko 

leku guztiak ezagutzeko, zoriontsu egiten zaituen 

lekua zein den jakin arte. 

Errauskinek zapatilak jantzi zituen eta hotzikara 

arraro batek gorputz osoa zeharkatu zion, zapatila 

horiekin mundu osoa zeharkatu ahal izango zuen 

nekatu gabe, ezer txarrik gertatu gabe eta beti pozik. 

 

 

Jaun antipatikoak eta anaiordeek haserre eta inbidiaz 

begiratzen zioten. Errauskinek ezin zion irribarre 

egiteari utzi, zoriontsua izan zitekeen erresuma zein 

izango zen jakiteko irrikan zegoen. Azkenean jolastu, 

barre egin, ikasi eta beste guztiak bezalako haurra 

izango zen. Agur esan zien printzesari, sagutxoei, 

txakurrari eta txoriei, eta bere erreinua zein izango 

zen jakiteko prest hasi zen bidea. 
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2. ERANSKINA  

IRAKURRI TESTUA ETA MARRAZTU NOLAKOA DEN PRINTZESA. 

 

PRINTZESA ALTUA DA ETA HANKA LUZEAK DITU. ILE LABURRA ETA BEGI 

HANDI- HANDIAK DAUZKA. SUDURRA ERE HANDIA DA ETA AHOA, ALDIZ, 

TXIKI-TXIKIA. MARRADUN KAMISETA ETA PRAKA BAKEROAK DARAMATZA 

JANTZITA. TXANO URDINA DU BURUAN. PRINTZESA BETI POZIK EGOTEN 

DA. 

 

AUSARTUKO ZARA PRINTZESA MARRAZTERA? 
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3. ERANSKINA  

IRAKURRI TESTUA ETA MARRAZTU NOLAKOA DEN ERRAUSKIN. 

 

ERRAUSKIN MUTIL TXIKIA DA. ILE LUZEA ETA KISKURRA DAUKA. BEGI 

ETA AHO HANDIAK DAUZKA. SUDURRA ILARRA BEZAIN TIXIKIA DAUKA. 

KAMISETA ZURIA ETA PRAKA BAKEROAK ERAMATEN DITU BETI. BURUAN 

TXANO URDINA DARAMA. ERRAUSKINI KOSTATZEN ZAIO BARRE EGITEA. 

 

AUSARTUKO ZARA ERRAUSKIN MARRAZTERA? 
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4.ERANSKINA 

ALDATU IPUINAREN AMAIERA 

PRINTZESAK ERRAUSKIN TOPATU ZUEN ETA ZAPATILA MAJIKOAK EMAN ZIZKION. 

-EZ DITUT NAHI- ERANTZUN ZION ERRAUSKINEK. ORDUAN___________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

MARRAZTU ZURE IPUINAREN AMAIERA. 
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5. ERANSKINA 

BADAKIZU ZER IPUIN KLASIKO DEN? 

IDATZI IRUDI BAKOITZARI DAGOKION IZENBURUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

____________________

____ 

_____________________ ____________________

--____ 

_____________________ ______________________

_ 

_____________________ 

____________________

_ 

_____________________ ______________________ 

EDURNEZURI

 

 EDURNEZURI 

ERRAUSKINE 

HIRU TXERRIKUMEAK 

PETER PAN

 

 EDURNEZURI 

PINOTXO

 

 EDURNEZURI 

TXANOGORRITXO EDERRA ETA  PIZTIA

 

 EDURNEZURI 

AHATE ITSUSIA

 

 EDURNEZURI 

LOTI EDERRA

 

 EDURNEZURI 
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6.ERANSKINA     

ASMATU  

ZER ESANGO OTE DU PERTSONAIAK? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ote 

 

 

 



65  



66 

TESTUAREN FITXA 

JATORRIA 

EGILEA Lourdes Rivero 

IZENBURUA Nortzuk gara gu?  

ARGITALATXEA  

URTEA 2021 

ISBN  

TESTU 

MOTA 

OINARRIA Inprimatua 

FORMATUA  

MOTA Azalpen testua 

ERABILERA  

ERABILERA 

GAIA ANIMALIA EZEZAGUNAK 

MAILA 1.eta 2.maila 

IKASTETXEA  

IRAKASLEA  

 

 

ESTRATEGIA 

IRAKURRI 

AURRETIK 

 Umeekin lanean hasten garenean dena idatziko dugu orri batean, 

ordenagailuan edo arbelean. Haiek esaten duten guztia irakasleak 

idatziko du. Honek lagunduko du jakiten zer ikasi dugun: hasierakoa eta 

amaierakoa alderatuko dugu. 

 Irakurketaren helburua identifikatu eta idatzi (irakasleak egingo du) 

- Zertarako irakurtzen dugu? 

- Irakurtzeak zertarako balio du? 

 

 Ideiak aktibatu:  

- Izenburua irakurriko da eta testuak zertaz hitz egingo duen esango 

dute. 

- Marrazkiak ikusiko dituzte eta esango dute gaia zein den. 

 

 Umeen aurretiko ezagutzak aktibatu: 

- Zeintzuk dira gure inguruan bizi diren animaliak? 
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- Zer dakizu haiei buruz? 

- Badakizu munduan hemen ez dauden hainbat animalia  existitzen 

direla? 

- Badakizu hemen bizi ez diren animalien izenik? 

- Non ikusten dira munduko animaliak? 

 

 Testuari buruz hitz egin: 

- Zer kontatuko digu testu honek?  Ikasleek hipotesiak esango 

dituzte. 

- Nondik hasiko gara irakurtzen? Umeek proposatuko dute nondik 

hasi irakurtzen. 

 

 Taula bat sortu: 

- Zer dakigu gai honi buruz? 

- Zer jakin nahi dugu? 

IRAKURRI 

BITARTEAN 

 Testua irakurri aurretik, irakasleak horma-irudi bat prestatuko du, eta, 

bertan, irakurtzen ari den bitartean komentatzen den guztia idatziko du. 

Horma-irudi horretan, landu beharreko testuaren fotokopia bat itsatsiko 

da. Irakasleak testua irakurriko du, eta geldialdiak egingo ditu hainbat 

aspektu lantzeko: 

- Zer irakurri dugu testuaren zati honetan? Zati bakoitzaren 

laburpena egingo dute, eta horma-irudian idatziko du irakasleak. 

- Lexikoa landuko dute: hiztegia, agertzen diren hitz motak, eta hitz 

horiekin jolastu: adibideak ipini, sinonimoak, antonimoak, atzizkiak, 

aurrizkiak, hitz-konposatuak, eta abar. Horma-irudian ere 

apuntatuko da. 

 

 Binaka jarrita, ikasleek testua irakurriko dute.  

- Zerbait  azpimarratuko dute. 

- Ulertu dutena marrazki batean adieraziko dute. 

- Testuaren esanahi bakoitza marrazkiekin lotuko dute. 

o Oso garrantzitsua: Irakasleak ziurtatuko du ikasle guztiek testua ulertu 

dutela; badakitela zertaz ari garen. 

IRAKURRI 

OSTEAN 

 Testua irakurri ondoren umeekin komentatuko da: 

- Zerk harritu zaitu gehien? Zergatik? 

- Zer gustatu zaizu gehien ? 

- Zer gustatu zaizu gutxien? 

 

 Aldez aurretik esandako helburua bete den konprobatuko da. 

- Taulan alderatuko da zer genekien eta zer ikasiko duten; azken hau 

idatziko da taulan. 

 

 Ikasitako hiztegiarekin mural bat egin eta hitzekin jolastu: 
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- Hitz- konposatuekin hitz berriak asmatu. 

- Hitz horiekin esaldiak egin. 

- Pasapalabra. 

 

 Testua irakurtzeko moduaz hitz egingo dugu:  

- Zertan ipiniko dugu arreta jakiteko irakurketaren ordena zein den? 

- Nola jakin dezakegu? 

 

 Irakurri aurretik sortutako taulari beste zutabe bat gehitu: 

- Zer ikasi dugu irakurri ondoren? 

 

 

PROZESUAK 

INFORMAZIOA 

BILATZEA EDO 

ESKURATZEA 

 Umeekin batera galdera hauei erantzuna eman: 

- Zer berezitasun dauka txipiroi banpiroak? 

- Zer animalia mota da oxolotea? 

- Non bizi da tximino sudur-luzea? 

- Zertarako balio du sator sudur izartsuaren sudurrak? 

- Zer jaten dute animalia hauek? 

ULERMEN 

OROKORRA 

 Umeekin zer ulertu duten komentatu: 

- Egokia al da izenburua? Zergatik? 

- Zer izenburu ipiniko zenioke zuk? 

- Zure lagun bati kontatu beharko bazenizkio animalia ezagun 

horien ezaugarriak, zer esango zenioke? Laburpena egin. 

- Zer da inportanteena irakurketa honetan? 

INTERPRETAZIOA/ 

INFERENTZIAK 

 Idatzita ez dagoena umearekin komentatu: 

- Zergatik ez ditugu ezagutzen animalia hauek? 

- Zure ustez, txipiroia banpiroa txintxo jokatuko du gizakiekin? 

- Europan ikusiko dugu tximino sudur-luzea? 

- Oxolotea sator sudur- izartsua baino luzeagoa da? Zergatik 

dakizu? 

- Zergatik jaten ditu hostoak tximino sudur-luzeak? 

- Zergatik dakigu hainbeste animalia hauei buruz? 

- Zure ustez, zein da harrigarriena, zergatik? 
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EDUKIAREN 

GAINEKO 

HAUSNARKETA 

 Testuari buruz hitz egin: 

- Testuan agertzen diren animalia horietaz gain, beste 

animalia harrigarririk ezagutzen al duzu?Zer da? 

- Zer da ezagutzen ditugun animalien eta ezagutzen ez 

ditugunen arteko aldea? 

- Zergatik desagertzen dira animaliak munduan?  

- Zer da animalia guztien etsai nagusiena? 

- Zer egin dezakegu guk hori aldatzeko? 

- Nola tratatu behar ditugu animaliak? Jostailuak al dira? 

- Non agertzen dira animaliak horiek nolakoak diren 

azaltzeko hitzak? 

- Nola daukate izena hitz horiek? 

- Nola daukate izena kontrakoa esan nahi duten hitz horiek? 

 

 Ikasitako hitz berriak birpasatu: 

- Ba al dakizue ikasi ditugun hitzen esanahia eta sinonimorik? 

- Ba al dakizue ikasi ditugun hitzen antonimorik? 

 

 Hitzen horma-irudian aztertu: 

- Zer hitz zenekien? 

- Zer da zuen ustez ikasi dugun hitzik harrigarriena? 

FORMAREN 

GAINEKO 

HAUSNARKETA 

 Testuari erreparatu ondoren, erantzun: 

- Non topa dezakegu nahi dugun informazioa? 

- Zerbait topatzen ez badugu, zertan ipiniko dugu arreta 

aurkitzeko? 

- Zer testu mota da hau?  Aukerak emango dizkiegu: gutuna, 

azalpen testua, berria, eta abar. 

- Zertan ipiniko dugu arreta hobetu ulertzeko? 

- Irudiek laguntzen digute ulermenean? 

- Zer dago testuan? Testua arakatuko dugu: izenburua, 

argazkiak, letra handiak eta txikiak eta abar. 

- Testu hau nola dago idatzita?   

- Egiturari buruz, zer esango zenuke, askotan ikusi dituzue 

horrelako testuak? 

- Izenburua nola dago idatzita? 

- Zer testu-generoa da? Aukerak eman. 

 

 Testua irakurtzeko moduaz hitz egingo dugu: 

- Zertan ipiniko dugu arreta jakiteko irakurketaren ordena zein 

den? 

- Nola jakin dezakegu? 
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BUKAERAKO IRAKURTZEKO TESTUA 

 “Nortzuk gara gu” testua irakurri: 

- Irakurketa egin (1.eranskina) 

 Animalia ezezagunei buruz zer ikasi dugun aztertu: 

- Zer animalia mota naiz ni? (4.eranskina) 

- Asmatu animalia arraroa (6.eranskina) 

BUKAERAKO IDAZTEKO TESTUAK 

 Beste animalia ezezagunei buruz idatzi: 

- Nor naiz ni 1, (2.eranskina)  

- Nor naiz ni 2, (3.eranskina) 

- Zer esaten dute animaliek? (5.eranskina) 

- Animaliak defenda ditzagun! (7.eranskina) 

EKOIZPENAREN AURKEZTEKO MODUAK 

 Animaliak defendatzeko kanpaina egingo dugu gelan. 

file:///C:/Users/ir014027ai/Documents/r-400%20LANA/Lanak%20batuta/LANA%20BATUTA.docx
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1.ERANSKINA 

NORTZUK GARA GU? 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

Ezagutzen al gaituzu? 

Ziur baietz esango 

duzula, eta, are gehiago, 

ziur gure izenak 

badakizkizula. Zure 

inguruan bizi gara baina 

mundua handia da eta 

ezagutzen ez dituzun 

milaka animalia daude. 

Prest zaude haiei buruz 

gehiago jakiteko?  

Izena:SATORRA SUDUR I ZARTSUA 

Luzera: 15-20 zm-ko luzera daukat. 

Itxura: Txikia eta potoloa naiz. Il.e motza 

dut, grisa, saguen antzekoa. Buztana eta 

lau gorputz-adar ditut, apatx luze eta 

zorrotzak,  gainazalean miatzeko 

erabiltzen ditut. 

Elikadura: Zizareak, harrak, intsektuak 

eta arrain txikiak jaten ditut.  

Bizilekua: Ura dagoen lekuetan bizi naiz 

Estatu Batuetan. 

Berezitasuna: Sudurrak hobeto ikusten 

eta harrapakinak hobeto hartzen 

laguntzen dit. 

Izena: OXOLOTE (OJOLOTE) 

Luzera: Gutxigorabehera 23 zm. 

Itxura: Salamandara naiz. Gorputza 

likitsua dut, lau hanka ditut, buztan 

luzea,  begi txikiak eta irribarretsu 

dirudien aho handia. 

Elikadura: Krustazeo txikiak, intsektu-

larbak, harrak, bareak, barraskiloak, 

zizareak, zapaburuak eta arrainen bat 

jaten ditut. 

Bizilekua: Gehienetan uretan bizi naiz 

Mexikoko lakuetan. 

Berezitasuna: Galduz gero, gorputz-

atal batzuk birsortzeko gai den animalia 

naiz (gorputz-adarrekin gertatzen zait) 

Izena: TXIMINO SUDURRANDIA NAIZ. 

Luzera: 66-76 zm-ko luzera daukat. 

Itxura: Aurpegia arrosa du eta sudurra 

luzea, handia eta haragitsua. Tripa handia 

dut. Ilea gorrixka  dut bizkarrean eta 

sorbaldetan, eta beso eta hankak grisak 

ditut. 

Elikadura: Hosto eta fruta berdeak, 

haziak, loreak, intxaurrak, intsektuak, 

aleak eta larbak jaten ditut. 

Bizilekua: Asian bizi naiz, Borneo 

uhartean.  

Berezitasuna:Zuhaitz  gaienean egiten 

dut lo eta igelari trebea naiz. 

Izena: TXIPIROIA BANPIROA NAIZ. 

Luzera: Gutxigorabehera 30 zm. 

Itxura: Gorputza likatusa da; gorria edo 

beltza izan daiteke. Begi handiak dauzka. 

Larruazalak konektatuta zortzi garro 

ditu.  

Elikadura: Plankton hila, krustazeoen  

hondarrak eta materia fekalak jaten 

ditut. 

Bizilekua: Ur gazietan bizi naiz, 

sakonean, argi eta oxigeno gutxirekin. 

Berezitasuna: Argia emateko organo 

“fotoforo” bat daukat harrapakinetatik 

ihes egiteko. 
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2. ERANSKINA  

NOR NAIZ NI? -1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HARAGIA JATEN DU 

 

INOIZ IKUSI NAUZU? 

BADAKIZU NOR NAIZEN? 

ZERGATIK EZ DUZU 

ASMATZEN? 

Izena:SATORRA SUDUR  ZARTSUAREKIN 

Luzera: 15-20 cm-ko luzera daukat. 

Itxura: txikia eta potoloa naiz. Ilaje 

motza dut, grisa, saguen antzekoa. 

Buztana eta lau gorputz-adar ditut, 

apatx luze eta zorrotzak,  gainazalean 

miatzeko erabiltzen ditu. 

Elikadura: Zizareak, harrak, intsektuak 

eta arrain txikiak jaten ditut.  

Bizilekua: ura dagoen lekuetan bizi naiz 

Estatu Batuetan. 

Berezitasuna: sudurrak hobeto ikusten 

eta harrapakinak hobeto hartzen 

laguntzen dit. 

Izena:SATORRA SUDUR  ZARTSUAREKIN 

Luzera: 15-20 cm-ko luzera daukat. 

Itxura: txikia eta potoloa naiz. Ilaje 

motza dut, grisa, saguen antzekoa. 

Buztana eta lau gorputz-adar ditut, 

apatx luze eta zorrotzak,  gainazalean 

miatzeko erabiltzen ditu. 

Elikadura: Zizareak, harrak, intsektuak 

eta arrain txikiak jaten ditut.  

Bizilekua: ura dagoen lekuetan bizi naiz 

Estatu Batuetan. 

Berezitasuna: sudurrak hobeto ikusten 

eta harrapakinak hobeto hartzen 

laguntzen dit. 

Izena:SATORRA SUDUR  ZARTSUAREKIN 

Luzera: 15-20 cm-ko luzera daukat. 

Itxura: txikia eta potoloa naiz. Ilaje 

motza dut, grisa, saguen antzekoa. 

Buztana eta lau gorputz-adar ditut, 

apatx luze eta zorrotzak,  gainazalean 

miatzeko erabiltzen ditu. 

Elikadura: Zizareak, harrak, intsektuak 

eta arrain txikiak jaten ditut.  

Bizilekua: ura dagoen lekuetan bizi naiz 

Estatu Batuetan. 

Berezitasuna: sudurrak hobeto ikusten 

eta harrapakinak hobeto hartzen 

laguntzen dit. 

 

IZENA:__________________________________________________________ 

LUZERA:_________________________________________________________ 

ITXURA:__________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

ELIKADURA:_______________________________________________________

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

BIZILEKUA:_______________________________________________________

_______________________________________________________________ 

BEREZITASUNA:___________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3. ERANSKINA  

NOR NAIZ NI? -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZENA:__________________________________________________________ 

LUZERA:_________________________________________________________ 

ITXURA:________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

ELIKADURA:______________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

BIZILEKUA:______________________________________________________

________________________________________________________________ 

BEREZITASUNA:__________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

ETA NI NOR NAIZ? NI BAI 

BITXIA! EA ZER IDAZTEN 

DUZUN NIRI BURUZ! 
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4.ERANSKINA 

ZER ANIMALIA MOTA NAIZ NI? 

 

ARRAINAREN BURUA DAUKAT. BEGIAK HANDI-HANDIAK ETA BELTZAK DIRA. BELARRI 

TXIKIEKIN ONDO ENTZUTEN DUT. BEHIAREN GORPUTZA DAUKAT. LAU HANKA DITUT 

ETA GUZTIAK BELTZAK. MARRAZTUKO DUZU NIRE GORPUTZA? 
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5. ERANSKINA 

ZER ESATEN DUTE ANIMALIEK? 
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6. ERANSKINA 

ASMATU ANIMALIA ARRAROA 

 

AUSARTUKO ZARA ANIMALIA ARRAROA ASMATZEN? GERO KONTATU ZER EGIN DUZUN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nire animalia:. Kontatuko diguzu zure animalia nolakoa den? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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7.ERANSKINA  

ANIMALIAK DEFENDA DITZAGUN! 

ZERGATIK ANIMALIAK DEFENDATU BEHAR DITUGU? KARTEL BAT  EGINGO 

DUZU AZALTZEKO? MARRAZKIAK ERE EGIN DITZAKEZU! 
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TESTUAREN FITXA 

JATORRIA 

EGILEA Ada Funes (El Español, 10 de noviembre 

de 2019) 

https://www.elespanol.com/como/juega-

reglas-juego-

principiantes/440206386_0.html  

Euskaratua. 

IZENBURUA Nola jolasten da "UNO-an 

"hasiberrientzako jokoaren arauak.  

Euskaratua. 

 

ARGITALATXEA  

URTEA  

ISBN  

TESTU 

MOTA 

OINARRIA Inprimatua 

FORMATUA  

MOTA Jarraipen testua 

ERABILERA  

ERABILERA 

GAIA JOLASAK 

MAILA 1.eta 2.maila 

IKASTETXEA  

IRAKASLEA  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elespanol.com/como/juega-reglas-juego-principiantes/440206386_0.html
https://www.elespanol.com/como/juega-reglas-juego-principiantes/440206386_0.html
https://www.elespanol.com/como/juega-reglas-juego-principiantes/440206386_0.html
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ESTRATEGIA 

IRAKURRI 

AURRETIK 

 Umeekin lanean hasten garenean dena idatziko dugu orri batean, 

ordenagailuan edo arbelean. Haiek esaten duten guztia irakasleak 

idatziko du. Honek lagunduko du jakiten zer ikasi dugun: hasierakoa eta 

amaierakoa alderatuko dugu. 

 Irakurketaren helburua identifikatu eta idatzi (irakasleak egingo du) 

- Zertarako irakurtzen dugu? 

- Irakurtzeak zertarako balio du? 

 Ideiak aktibatu:  

- Izenburua irakurriko da eta zertaz hitz egingo duen esango dute. 

- Marrazkiak ikusiko dituzte eta esango dute gaia zein den. 

-  

 Umeen aurretiko ezagutzak aktibatu: 

- Zeintzuk dira ezagutzen dituzun mahai-jolasak? 

- Zer dakizu haiei buruz? 

- Ba al dakizu mahai-joko guztietan jokatzen? 

- Norekin jokatzen duzu? 

- Badakizu UNO-an jokatzen? 

- Badakizu arauak zeintzuk diren? 

 

 Testuari buruz hitz egin: 

- Zer kontatuko digu testu honek?  Ikasleek hipotesiak esango 

dituzte. 

- Nondik hasiko gara irakurtzen? Umeek proposatuko dute nondik 

hasi irakurtzen. 

 

 Taula bat sortu: 

- Zer dakigu gai honi buruz? 

- Zer jakin nahi dugu? 

IRAKURRI 

BITARTEAN 

 Testua irakurri aurretik, irakasleak horma-irudi bat prestatuko du, eta, 

bertan, irakurtzen ari den bitartean komentatzen den guztia idatziko 

du. Horma-irudi horretan, landu beharreko testuaren fotokopia bat 

itsatsiko da.Irakasleak testua irakurriko du,  eta geldialdiak egingo 

ditu hainbat aspektu lantzeko: 

- Zer irakurri dugu testuaren zati honetan? Zati bakoitzaren 

laburpena egingo dute, eta horma-irudian idatziko du irakasleak. 

- Lexikoa landuko dute: hiztegia, agertzen diren hitz motak, eta hitz 

horiekin jolastu: adibideak ipini, sinonimoak, antonimoak, atzizkiak, 

aurrizkiak, hitz-konposatuak, eta abar. Horma-irudian ere 

apuntatuko da. 

 Binaka jarrita, ikasleek testua irakurriko dute.  

- Ulertzen ez dutena azpimarratuko dute. 

- Ulertu dutena marrazki batean adieraziko dute. 
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- Testuaren esanahi bakoitza marrazkiekin lotuko dute. 

o Oso garrantzitsua: Irakasleak ziurtatuko du ikasle guztiek testua ulertu 

dutela; badakitela zertaz ari garen. 

IRAKURRI 

OSTEAN 

 Testua irakurri ondoren umeekin komentatuko da: 

- Zerk harritu zaitu gehien? Zergatik? 

- Zer gustatu zaizu gehien? 

- Zer gustatu zaizu gutxien? 

 

 Aldez aurretik esandako helburua bete den konprobatuko da. 

- Taulan alderatuko da zer genekien eta zer ikasiko duten; azken hau 

idatziko da taulan. 

 

 Irakurri aurretik sortutako taulari beste zutabe bat gehitu: 

- Zer ikasi dugu irakurri ondoren? 

 

 

PROZESUAK 

INFORMAZIOA 

BILATZEA EDO 

ESKURATZEA 

 Umeekin batera galdera hauei erantzuna eman: 

- Zein da munduan ezagutzen den karta jolasik ezagunena? 

- Zenbat kartak osatzen dute normalean UNOren jokoa? 

- Zenbat karta mota dago UNOn? 

- Zenbat jokalarik jokatzen dute UNOn? 

- Zenbat karta banatu behar zaizkio jokalari bakoitzari?  

- Zer esan behar dugu gutun bakarra geratzen zaigunean? 

- Zer gertatzen da mahai gainean zero bat dagoenean? 

ULERMEN 

OROKORRA 

 Umeekin zer ulertu duten komentatu: 

- Egokia al da izenburua? Zergatik? 

- Zer izenburu ipiniko zenioke zuk? 

- Zure lagun bati kontatu beharko bazenio UNOn nola 

jokatzen den, zer esango zenioke? Laburpena egin. 

- Zer da inportanteena irakurketa honetan? 

INTERPRETAZIOA/ 

INFERENTZIAK 

 Idatzita ez dagoena umeekin komentatu: 

- Zergatik ipini zioten izen hori UNO-ri? 

- Zergatik da hain ospetsua munduan? 

- Zergatik da inportantea arauak jakitea? 

- Zer gertatuko da arauak kontuan hartzen ez badira? 
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EDUKIAREN 

GAINEKO 

HAUSNARKETA 

 Testuari buruz hitz egin: 

- Jokalariek arauak aldatu ditzakete? 

- Arauak errespetatu behar dira? 

- Zer gertatzen da pertsonen artean arauak errespetatzen ez 

badira? 

- Ziur behin baino gehiagotan haserretu zarela arauak 

errespetatzen ez dituen pertsona batekin? 

- Zer gertatu zen? 

- Nola konpondu zenuten? 

- Zertarako jolasten dugu mahai-jolasteetan? 

-  Funtsezkoa da ondo pasatzeko arauak errespetatzea?  

 

 Ikasitako hitz berriak birpasatu: 

- Ba al dakizue ikasi ditugun hitzen esanahia eta 

sinonimorik? 

- Ba al dakizue ikasi ditugun hitzen antonimorik? 

 

 Hitzen horma-irudian aztertu: 

- Zer hitz zenekien? 

- Zer da zuen ustez ikasi dugun hitzik harrigarriena? 

FORMAREN 

GAINEKO 

HAUSNARKETA 

 Testuari erreparatu ondoren, erantzun: 

- Non topa dezakegu nahi dugun informazioa? 

- Zerbait topatzen ez badugu, zertan ipiniko dugu arreta 

aurkitzeko? 

- Zer testu mota da hau?  Aukerak emango dizkiegu: gutuna, 

azalpen testua, berria, eta abar. 

- Zertan ipiniko dugu arreta hobetu ulertzeko? 

- Irudiek laguntzen digute ulermenean? 

- Zer dago testuan? Testua arakatuko dugu: izenburua, 

argazkiak, letra handiak eta txikiak eta abar. 

- Testu hau nola dago idatzita?   

- Egiturari buruz, zer esango zenuke, askotan ikusi dituzue 

horrelako testuak? 

- Izenburua nola dago idatzita? 

- Zer testu-generoa da? Aukerak eman. 

 

 Testua irakurtzeko moduaz hitz egingo dugu: 

- Zertan ipiniko dugu arreta jakiteko irakurketaren ordena zein 

den? 

- Nola jakin dezakegu? 
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BUKAERAKO IRAKURTZEKO TESTUA 

 “UNOari” buruzko testua irakurri: 

- “Nola jolasten den UNOan...Hasiberrientzako jokoaren arauak” (1.eranskina) 

 UNOari buruz apur bat gehiago ikasi: 

- Zeintzuk dira karta bereziak-1? (2.eranskina) 

- Ea asmatzen duzun zer jolas den (6.eranskina) 

BUKAERAKO IDAZTEKO TESTUAK 

 UNOari buruz idatziko dugu. 

- Zeintzuk dira karta bereziak-2? (3.eranskina) 

- Nire mahai-jolasa (4.eranskina) 

- Hainbat jolas (5.eranskina) 

EKOIZPENAREN AURKEZTEKO MODUAK 

 Egindako mahi-jolasarekin liburuxka egingo dugu. 
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1.ERANSKINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOLA JOLASTEN DA "UNOn": HASIBERRIENTZAKO JOKOAREN ARAUAK 

Hemen dugu munduko karta-jokorik bitxi eta aldi berean ezagunenetako bat. Zuk ere 

ezagutuko duzu. Baina... badakizu benetan jolasten? Zer iruditzen zaizu UNOn nola jolasten 

den eta horren oinarrizko arauak ikasten baditugu? 

UNOa, funtsean, beste jokalari batzuekin lehiatzean datza, kartarik gabe geratu garen lehenak izateko 

helburuarekin, eta hori egiten duen lehenak jokoa irabaziko du; kartarik gabe geratzen den azkena, berriz, 

galtzailea izango da, eta berriz ere banatzeaz arduratuko da. 

UNOk zenbat karta ditu? 

UNO karta-sorta berezia da, eta karta-kopurua aldakorra da. Oro har, 

karta-sorta hau ehun eta zazpi kartak osatzen dute, baina badira ehun 

eta hamabi karta ekar ditzaketen bertsio batzuk. Gainera, bi karta 

mota daude: arruntak, eta bereziak edo komodinak. 

UNOren arauak oso errazak dira ikasteko, eta garrantzitsuenak dira 

zenbait jokalarik parte hartzen dutela (2-8 jokalari) eta helburua dela 

kartak besteen gainetik kentzea, kartak mahai gainean utzita. Jokatzen 

hasi aurretik, karta-banatzailea nor den zehaztuko da, eta zozketa 

bidez egingo da. Gero, jolasten has gaitezke. 

Nola jokatzen UNOan 

Lehenengo kartak banatuko ditugu, eta jokalari bakoitzeko 7 

karta izango dira, kartak banatu dituenaren eskuinaldean dagoen 

jokalaria jokatzen hasita. Txandaka, kolore bereko edo mota 

bereko kartak (beltza bada izan ezik) mahai gainean jarriko dira. 

Ezin badugu kartarik ez dugulako, karta sorta bat hartu beharko 

dugu gure txandan. Eta karta bakarra geratzen bazaigu eskuan, 

jokoa aurrera doan heinean, "UNO!" Oihukatu behar dugu. Eta 

gainetik ahalik eta azkarren kentzen saiatu. 

Zigorrak 

Joko honetan ere penalizazioak daude. 

Penalizazioetako bat: karta bat geratzen 

denean UNO esaten ez bada, karta-sortatik 

bi karta hartu beharko ditugu, baina norbait 

konturatzen bada bakarrik egin beharko 

dugu, eta bestela, ezer ez balitz bezala 

jokatuko dugu. 

0 zenbakiarekin ere aplikatzen da; mahaian 0 

bat badago, debekatuta dago hitz egitea. 

Norbaitek egiten badu, bi karta lapurtu 

beharko ditu. Kartak ere lapurtzen dira 

jokoaren arauak betetzen ez badira edo 

kartak botatzen baditugu eta txandarik ez 

badugu. 

 

 

 UNO! 
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2.ERANSKINA     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZEINTZUK DIRA KARTA BEREZIAK?-1 

UNO-an karta berezi batzuk daude eta, botatzen den kartaren arabera, jokoa aldatu egingo da. Honako hauek dira: 

Aldatu ordena: aldatu joko-ordena kontrako noranzkora. Eskuineko jokalariari jokatzea tokatzen 

bazitzaion, orain ezkerrekoak jokatuko du eta ordena erlojuaren orratzen kontrako norabidean 

mantenduko da. 

Txupatu 2: karta honek esan nahi du jokatu behar duen hurrengo jokalariak bi karta lapurtu 

beharko dituela karta-sortatik. 

Bota 4: karta hau jokatzen duzunean, hurrengo jokalariak lau karta lapurtu behar ditu. Gainera, 

zer koloretara aldatzen duzun aukeratu ahal izango duzu. 

Kolorea aldatzea: izenak azaltzen duen bezala, aukeratu dezakezu zein koloretara aldatu nahi 

duzun. 

Debekatuta: karta hau agertzen denean, hurrengo jokalaria txanda honetan geratzen da jokatu 

gabe. 
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3.ERANSKINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEINTZUK DIRA KARTA BEREZIAK?-2 

Begiratu karta hauei, jakingo zenuke esaten zertarako balio duen bakoitzak jokoan? Egin ondoren, irakurri 2. eranskinean, ea zer esaten digun... 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
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4. ERANSKINA  

NIRE MAHAI JOLASA 

 

UNO-an nola jolasten den ikusi dugu eta badakigu ondo jolasten. Animatuko zara mahai jolas 

berri asmatzen? Edozein izan daiteke. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Hemen egin dezakezu marrazkia. Behar baduzu, zure jolaserako materiala sortu dezakezu. 
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5.ERANSKINA 

 

HAINBAT JOLAS 

 

Ezagutzen dituzu jolas hauek? Idatziko dituzu izenak? Binaka jarrita, saiatu asmatzen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __  

__ __ __  __ __ __ __ __ __  

__ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __  __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ 
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6. ERANSKINA 

EA ASMATZEN DUZUN JOLASA! 

Lagun baten laguntzaz irakurri eta asmatu jolasak zeintzuk diren. ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa zuriak eta beltzak dauzkat. 

Batzuk zaldiak dira. Taula 

koadrodun gainean jolasten da. 
_____________________________

_ 

 
_____________________________

_ 

Etxeak eta hotelak erosten 

dituzu. Norbait jausten bada 

zuen etxeetan, ordaindu behar 

dizu. 

 

Karta  borobilak ditut. 

Karta bakoitzean gauza 

pilo bat agertzen dira.  _____________________________

_ 

 

_____________________________

_ 

Koloretako fitxak dauzkat. 

Dadoan 5 atera behar da fitxak 

etxetik atera ahal izateko. 

 _____________________________

_ 

Forma guztietako piezak 

dauzkat. Elkarrekin 

ipintzen badituzu, irudi bat 

osatzen da. 
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TESTUAREN FITXA 

JATORRIA 

EGILEA “Historias de detectives para niños” 

www.conmishijos.com/3 

Euskaratua. 

IZENBURUA “Hiru detektiberen istorio” 

 

ARGITALATXEA  

URTEA  

ISBN  

TESTU 

MOTA 

OINARRIA Inprimatua 

FORMATUA  

MOTA Jarraipen testua 

ERABILERA  

ERABILERA 

GAIA DETEKTIBEA 

MAILA 1.eta 2.maila 

IKASTETXEA  

IRAKASLEA  

 

 

ESTRATEGIA 

IRAKURRI 

AURRETIK 

 Umeekin lanean hasten garenean dena idatziko dugu orri batean, 

ordenagailuan edo arbelean. Haiek esaten duten guztia irakasleak 

idatziko du.  

 

 Irakurketaren helburua identifikatu eta idatzi (irakasleak egingo du) 

- Zertarako irakurtzen dugu? 

- Irakurtzeak zertarako balio du? 

 Ideiak aktibatu:  

- Izenburua irakurriko da eta testuak zertaz hitz egingo duen esango 
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dute. 

- Marrazkiak ikusiko dituzte eta esango dute gaia zein den. 

-  

 Umeen aurretiko ezagutzak aktibatu: 

- Zeintzuk dira ezagutzen dituzun detektibeen istorioak? 

- Badakizu detektiberen baten izena? 

- Zer egiten dute detektibeek? 

- Gaur egun detektibeak existitzen al dira? 

- Badakizu zer den detektibeen lana? 

 

 Testuari buruz hitz egin: 

- Zer kontatuko digu testu honek?  Ikasleek hipotesiak esango 

dituzte. 

- Nondik hasiko gara irakurtzen? Umeek proposatuko dute nondik 

hasi irakurtzen. 

IRAKURRI 

BITARTEAN 

 Testua irakurri aurretik, irakasleak horma-irudi bat prestatuko du, eta, 

bertan, irakurtzen ari den bitartean komentatzen den guztia idatziko du. 

Horma-irudi horretan, landu beharreko hiru fotokopiak  itsatsiko dira eta 

geldialdiak egingo ditu hainbat aspektu lantzeko: 

- Zer irakurri dugu testuaren zati honetan? Zati bakoitzaren 

laburpena egingo dute, eta horma-irudian idatziko du irakasleak. 

- Lexikoa landuko dute: hiztegia, agertzen diren hitz motak, eta hitz 

horiekin jolastu: adibideak ipini, sinonimoak, antonimoak, atzizkiak, 

aurrizkiak, hitz-konposatuak, eta abar. Horma-irudian ere 

apuntatuko da. 

 Taldeka jarrita, ikasleek testu bat irakurriko dute.  

- Ulertzen ez dutena azpimarratuko dute. 

- Ulertu dutena marrazki batean adieraziko dute. 

- Testuaren esanahi bakoitza marrazkiekin lotuko dute. 

o Oso garrantzitsua: Irakasleak ziurtatuko du ikasle guztiek testua ulertu 

dutela; badakitela zertaz ari garen. 

IRAKURRI 

OSTEAN 

 Testuak irakurri ondoren umeekin komentatuko da: 

- Zerk harritu zaitu gehien? Zergatik? 

- Zer gustatu zaizu gehien? 

- Zer gustatu zaizu gutxien? 

 

 Aldez aurretik esandako helburua bete den konprobatuko da. 

- Taulan alderatuko da zer genekien eta zer ikasiko duten; azken hau 

idatziko da taulan. 
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PROZESUAK 

INFORMAZIOA 

BILATZEA EDO 

ESKURATZEA 

 

 

 

 Umeekin batera galdera hauei erantzuna eman: 

- Nondik ihes egin zuen presoak? 

- Non sartu zuten azkenean Kepa? 

- Nola zegoen ziega bueltatu zirenean? 

- Nork deitu zion poliziari? 

- Zer desagertu zen? 

- Nor atxilotu zuen Aurrekoetxea agenteak? 

- Zer kendu zuen kapitainak kalterik ez egiteko? 

- Nortzuei galdetu zien kapitainak gertatutakoa aztertzeko? 

- Bazekien kapitainak nor zen erruduna? 

ULERMEN 

OROKORRA 

 Umeekin zer ulertu duten komentatu: 

- Egokia al dira izenburuak? Zergatik? 

- Zer izenburu ipiniko zenieke zuk? 

- Zure lagun bati kontatu beharko bazenizkio istorio hauek, 

zer esango zenioke? Laburpena egin. 

- Zer da inportanteena irakurketa hauetan? 

INTERPRETAZIOA/ 

INFERENTZIAK 

 Idatzita ez dagoena umeekin komentatu: 

- Kepa gizon azkarra zen? 

- Keparen kartzelariek bazekiten ihes egingo zuela? 

- Garazik ondo egin zituen gauzak? 

- Zergatik zegoen etxea hain desordenatuta? 

- Kapitaina ere bizkorra zen? 

- Ideia ona izan zen besteei galdetzea? 

EDUKIAREN 

GAINEKO 

HAUSNARKETA 

 Testuari buruz hitz egin: 

- Istorio guztiak amaitzen dira ondo? Zein bai? 

- Zergatik batzuk ez dira ondo amaitzen? 

- Gezurra esaten diogunean beste bati, azkenean 

konturatzen al dira? 

- Merezi du gezurretan ibiltzea? 

- Okerreko gauzak egiten ditugunean, azkenean harrapatzen 

al gaituzte? 

- Zer egin behar dugu ez harrapatzeko? 

 

 Ikasitako hitz berriak birpasatu: 

- Ba al dakizue ikasi ditugun hitzen esanahia eta sinonimorik? 

- Ba al dakizue ikasi ditugun hitzen antonimorik? 
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 Hitzen horma-irudian aztertu: 

- Zer hitz zenekien? 

- Zer da zuen ustez ikasi dugun hitzik harrigarriena? 

FORMAREN 

GAINEKO 

HAUSNARKETA 

 Testuari erreparatu ondoren, erantzun: 

- Non topa dezakegu nahi dugun informazioa? 

- Zerbait topatzen ez badugu, zertan ipiniko dugu arreta 

aurkitzeko? 

- Zer testu mota da hau?  Aukerak emango dizkiegu: gutuna, 

azalpen testua, berria, eta abar. 

- Zertan ipiniko dugu arreta hobetu ulertzeko? 

- Irudiek laguntzen digute ulermenean? 

- Zer dago testuan? Testua arakatuko dugu: izenburua, 

argazkiak, letra handiak eta txikiak eta abar. 

- Testu hau nola dago idatzita?   

- Egiturari buruz, zer esango zenuke, askotan ikusi dituzue 

horrelako testuak? 

- Izenburua nola dago idatzita? 

- Zer testu-generoa da? Aukerak eman. 

 

 Testua irakurtzeko moduaz hitz egingo dugu: 

- Zertan ipiniko dugu arreta jakiteko irakurketaren ordena zein 

den? 

- Nola jakin dezakegu? 

 

BUKAERAKO IRAKURTZEKO TESTUA 

 “Hiru detektibeen istorioak” irakurri. Umeak talde txikitan jarriko dira eta talde bakoitzari 

istorio bat emango diogu. Irakurri ondoren, talde bakoitzak kontatuko du egokitutako 

istorioa. 

- “Ihes egin zuen presoa” (1.eranskina) 

- “Ezinezko lapurretaren kasua” (2. eranskina) 

- “Eraztunaren misterioa”(3.eranskina) 

 Soluzioak irakurri. Taldeka, umeek egokitu zaien soluzioa irakurriko dute. Denen 

artean erabakiko dute zer istorioaren soluzioa den.  

- “Soluzioak” (4.eranskina) 

- Nor da nor? (6.eranskina) 

- Detektibeak (8.eranskina) 
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BUKAERAKO IDAZTEKO TESTUAK 

 Detektibeak izango gara:. 

- “Hainbat amaiera” (5.eranskina) 

- “Mezu sekretua” (7.eranskina) 

EKOIZPENAREN AURKEZTEKO MODUAK 

 Mezu sekretuak apainduko ditugu eta 2.ziklora irakur ditzatela. 
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1.ERANSKINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIRU DETEKTIBEEN ISTORIOA 1 

 

IHES EGIN ZUEN PRESOA 

Bazen behin gizon bat zenbait espetxetatik ihes egin zuena, ez zuen axola non giltzapetzen zuten, berak beti lortzen zuen ihes egitea. 

Zelda arruntetatik ihes egin zuen, banakako gelaxketatik, goiko solairuetan eta sotoetan zeudenetatik. Ez zirudien nahikoa zuenik, eta 

Houdini Presoa ezizena jarri zioten. 

 

Egun batez, bere buruargitasuna saritzea erabaki zuten, eta azken entzierrotik ihes egitea lortzen bazuen, ez ziotela gehiago preso 

eroango esan zioten. Beraz, ezer ez zegoen ziega batean giltzapetzea erabaki zuten: ez oherik, ez konketarik, ez mahairik. Lehorreko 

zoru bat besterik ez zegoen, eta hain leiho altu bat, non inoiz ez baitzen iritsiko. Bi egun eman zizkioten ihes egiteko, bestela titaniozko 

gela batean sartuko zuten, leihorik gabe, aterik gabe, eta behatxulo batekin bakarrik janaria pasatzeko. 

 

Kepa, horrela zeukan izena presoak, pentsakor geratu zen, zelatariak alde egiten ari zirela ikusi zuenean. Bi egun geroago itzuli zirenean, 

ziega hutsik zegoen eta leihoko kristala hautsita. Kepak ihes egin zuen, eta ez zuten berriz giltzapetu. Nola egin zuen? 
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2.ERANSKINA     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIRU DETEKTIBEEN ISTORIOA 2 

 

 

Garazik poliziari deitu zion etxean izandako lapurreta baten berri emateko. Oso asaldatuta eta urduri zegoen, eta ezin zuen 

gertatutakoa ondo azaldu, baina balio handiko lepoko bat desagertu zitzaiola esan zuen. Polizia-agente gazte batek, Aurrekoetxea 

agenteak, promozioko gazteena, baina oso argia, etxera lagundu zion zer gertatu zen ikusteko eta deklarazioa hartzeko. 

 

Hara iristean, hondamena ikusi zuen: arropak armairuetatik kanpo zeuden, liburuak, markoak eta lanparak lurrean botata, 

besaulkietako kuxinak lekuz kanpo, ohea deseginda. Dena anabasa zen, Aurrekoetxea agentea, leihoko kristaletako bat hautsita 

zegoela eta leihoaren azpian lokatz arrastoak zeudela egiaztatu zuen 

 

Eszena aztertu ondoren, Aurrekoetxea agenteak Garaziri begiratu eta bere eskubideak irakurri zizkion: "Atxilotuta zaude iruzur 

saiakeragatik". Nola jakin zuen agenteak Garazi bera izan zela lapurra? 

 

EZINEZKO LAPURRETAREN KASUA 
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3.ERANSKINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERAZTUNAREN MISTERIOA 

 

Ontzi japoniar bat portutik irten eta itsaso zabalera abiatu zen. Kapitaina itsasontziaren zati batzuk koipeztatzera joan zen, eta 

eraztuna kendu zuen kalterik ez egiteko. Ohe ondoko mahaian utzi zuen. Itzuli zenean, Eraztuna ez zegoen. Kapitaina oso gizon 

zuhurra zen, eta, beraz, une batez pentsatu eta aztertu zuen gertatutakoa, eta tripulazioko hiru kide errudunak izan zitezkeela 

ondorioztatu zuen. 

 

Kapitainak bere ganbaran bildu zituen, eta kanpoan egon zen hamar minutuetan zertan aritu ziren galdetu zien: 

Sukaldariak esan zuen: "Sukaldean nengoen gaur gaueko afaria prestatzen". 

Ingeniariak esan zuen: "Makina-gelan lanean ari nintzen, dena arazorik gabe funtzionatzen zuela ziurtzen  egon nintzen”. 

Marinelak esan zuen: "Mastan zegoen bandera zuzentzen norbaitek alderantziz jarri zuelako". 

    

 

Bakoitzaren azalpenak entzun bezain laster, kapitainak eraztuna nork hartu zuen jakin zuen. Nola izan zen posible? 

HIRU DETEKTIBEEN ISTORIOA 3 
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4. ERANSKINA  

SOLUZIOAK 

Hiru misterioen soluziok dauzkagu. Lagunduko diguzue misterio bakoitzari soluzioa ematen? 

Lotu soluzio bakoitza irudiarekin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Itsasontzia japoniarra zen, beraz, 

bandera japoniarra zen. Bandera hori 

guztiz zuria da, erdian zirkulu gorri bat 

dauka; beraz, banderari buelta ematen 

badiozu, berdin-berdin geratuko da. 

Marinela gezurretan ari zen, 

kapitainaren eraztuna hartu zuen. 

Hautsitako leihoko kristalak etxetik kanpo 

zeuden, eta leihoaren azpian arrasto 

batzuk baino ez zeuden. Horrek esan nahi 

du kristala apurtu egin zela barrutik, eta 

hori egin zezakeen pertsona bakarra 

Garazi zen. 

Ezin zuen tunelik egin, lurra izan arren, bi 

egun besterik ez zituen, eta denbora 

gehiago beharko zuen horretarako. Beraz, 

kontrakoa egin zuen, eskuez lurrarekin, 

mendi bat sortu arte. Horri esker, bertatik 

igo eta sabai altu hartan zegoen 

leihatilaraino iritsi zen. Leihoa hautsi eta 

ihes egin zuen. 

EZINEZKO LAPURRETAREN KASUA 

 

IHES EGIN ZUEN PRESOA 

 

ERANZTUNAREN LAPURKETA 
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5.ERANSKINA 

HAINBAT AMAIERA 

Aukeratu hiru asmakizunetako bat eta asmatu beste amaiera bat.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Nola amaitu du asmakizuna? Ausartuko zara marrazten? 
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6. ERANSKINA 

 

NOR DA NOR? 

 Orain zeu izango zara detektibea. Asmatu behar duzu nor den nor. Prest?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRAKA BAKEROAK DITUT. 

ESKU BAT ALTXATUTA  

DAUKAT. ILE MARROIA DUT. 

BEGI BAT ITXITA DAUKAT 

ILE MARROIA DUT. ESKUAK 

ALTXATUTA DAUZKAT. BI 

MOTOTS DARAMATZAT. 

SOINEKO HORIA ETA 

BERDEA DUT. 

 

PRAKA BAKEROAK DITUT. ESKUA 

ALTXATUTA DAUKAT. ILEHORIA 

NAIZ. KAMISETA GORRIA 

DARAMAT. 

ILE MARROIA ETA LABURRA 

DAUKAT. ESKUAK ALTXATUTA 

DITUT. ZAPATA MARROIAK 

DARAMATZAT.  
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7. ERANSKINA 

MEZU SEKRETUA 
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oʞɹɐɥǝq uıƃǝ ɐouıd oʞǝzʇɹnʞɐɹı nɐɥ nzǝW       HASI! 

P⃣r⃣o⃣b⃣a⃣t⃣u⃣k⃣o⃣ d⃣u⃣g⃣u⃣ b⃣e⃣s⃣t⃣e⃣ l⃣e⃣t⃣r⃣a⃣ m⃣o⃣t⃣a⃣ 

b⃣a⃣t⃣e⃣k⃣i⃣n⃣.⃣ 

Hɐɹɐ¡ ᙠǝɹɹıɹo ɥɐuʞɐz ɓoɹɐ¡ 

乇乙 乙αιㄒㄩㄒ G乇卄ιαGㄖ 乙ㄖ尺αвιαㄒㄩкㄖ! 【A】【G】【U】【R】 

Asmatuko duzu zuk mezu sekretu bat? Jakingo dugu zer idatzi duzun?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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8. ERANSKINA 

DETEKTIBEAK 

 

 

BILATU DETEKTIBEEK ERAMATEN DITUZTEN GAUZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GABARDINA 

 

KAMARA 

 

KAPELA 

 

LUPA 

 
 

MIKROFONOA 

 

TELEFONOA 
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TESTUAREN FITXA 

JATORRIA 

EGILEA “ Cómo hacer el truco de esconder una 

moneda bajo tres tapones” 

www.mundodeportivo.com/  

 “Tres trucos de magia fáciles para 

niños a partir de seis años” 

https://fiestaextrema.wordpress.com/ 

2015/09/29/3-trucos-de-magia-faciles-

para-ninos-a-partir-de-6-anos/   

 “Encadenados”  “Con un globo” 
 
 

IZENBURUA “Hainbat truko” 

 

ARGITALATXEA  

URTEA  

ISBN  

TESTU 

MOTA 

OINARRIA Inprimatua 

FORMATUA  

MOTA Jarraipen testua 

ERABILERA  

ERABILERA 

GAIA MAGIA 

MAILA 1.eta 2.maila 

IKASTETXEA  

IRAKASLEA  

 

 

 

 

 

http://www.mundodeportivo.com/
https://fiestaextrema.wordpress.com/%202015/09/29/3-trucos-de-magia-faciles-para-ninos-a-partir-de-6-anos/
https://fiestaextrema.wordpress.com/%202015/09/29/3-trucos-de-magia-faciles-para-ninos-a-partir-de-6-anos/
https://fiestaextrema.wordpress.com/%202015/09/29/3-trucos-de-magia-faciles-para-ninos-a-partir-de-6-anos/
file:///C:/Users/ir014027ai/Documents/r-400%20LANA/Lanak%20batuta/3%20trucos%20de%20magia%20fáciles%20para%20niños%20a%20partir%20de%206%20añoshttps:/fiestaextrema.wordpress.com
file:///C:/Users/ir014027ai/Documents/r-400%20LANA/Lanak%20batuta/3%20trucos%20de%20magia%20fáciles%20para%20niños%20a%20partir%20de%206%20añoshttps:/fiestaextrema.wordpress.com
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ESTRATEGIA 

IRAKURRI 

AURRETIK 

 Umeekin lanean hasten garenean dena idatziko dugu orri batean, 

ordenagailuan edo arbelean. Haiek esaten dituzten guztia irakasleak 

idatziko du.  

 

 Irakurketaren helburua identifikatu eta idatzi (irakasleak egingo du) 

- Zertarako irakurtzen dugu? 

- Irakurtzeak zertarako balio du? 

 

 Ideiak aktibatu:  

- Izenburua irakurriko da eta zertaz hitz egingo duen esango dute. 

- Marrazkiak ikusiko dituzte eta esango dute gaia zer den. 

 

 Umeen aurretiko ezagutzak aktibatu: 

- Zeintzuk dira ezagutzen dituzun magia-trukoak? 

- Badakizu trukoren bat egiten? 

- Nola egiten dute magoek? 

- Zer da magoen lana? 

- Nola egiten dituzte trukoak magoek? 

 

 Testuari buruz hitz egin: 

- Zer kontatuko digu testu honek?  Ikasleek hipotesiak esango 

dituzte. 

- Nondik hasiko gara irakurtzen? Umeek proposatuko dute nondik 

hasi irakurtzen. 

IRAKURRI 

BITARTEAN 

 Testua irakurri aurretik, irakasleak horma-irudi bat prestatuko du, eta, 

bertan, irakurtzen ari den bitartean komentatzen den guztia idatziko du. 

Horma-irudi horretan, landu beharreko hiru fotokopiak  itsatsiko dira eta 

geldialdiak egingo ditu hainbat aspektu lantzeko. Testu honetan trukoen 

sekretuak ez dira agertuko. 

- Zer irakurri dugu testuaren zati honetan? Zati bakoitzaren 

laburpena egingo dute, eta horma-irudian idatziko du irakasleak. 

- Lexikoa landuko dute: hiztegia, agertzen diren hitz motak, eta hitz 

horiekin jolastu: adibideak ipini, sinonimoak, antonimoak, atzizkiak, 

aurrizkiak, hitz-konposatuak, eta abar. Horma-irudian ere 

apuntatuko da. 

 Taldeka jarrita, ikasleek testu bat irakurriko dute.  

- Ulertzen ez dutena azpimarratuko dute. 

- Ulertu dutena marrazki batean adieraziko dute. 

- Testuaren esanahi bakoitza marrazkiekin lotuko dute. 

o Oso garrantzitsua: Irakasleak ziurtatuko du ikasle guztiek testua ulertu 

dutela; badakitela zertaz ari garen. 
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IRAKURRI 

OSTEAN 

 Testuak irakurri ondoren umeekin trukoak egiten trebatuko dira eta gero 

besteen aurrean egingo dituzte. Egin ondoren, komentatuko dugu: 

- Esan aurretik, trukoa asmatu duzu? 

- Zerk harritu zaitu gehien? Zergatik? 

- Zer gustatu zaizu gehien? 

- Zer gustatu zaizu gutxien? 

 

 Aldez aurretik esandako helburua bete den konprobatuko da. 

- Taulan alderatuko da zer genekien eta zer ikasiko duten; azken hau 

idatziko da taulan. 

 

 

PROZESUAK 

INFORMAZIOA 

BILATZEA EDO 

ESKURATZEA 

 

 Umeekin batera galdera hauei erantzuna eman: 

- Nondik tolestu behar dugu billetea 1.urratsean? 

- Nola luzatu behar da billetea 5.urratsean? 

- Nolakoak izan behar dira tapoiak? 

- Nola begiratu behar diezu tapoiei txanpona ezkutatzen 

denean? 

- Zenbat globo puztu behar dira? 

- Zer egingo dugu lehenengo globoarekin? 

ULERMEN 

OROKORRA 

 Umeekin zer ulertu duten komentatu: 

- Egokia al dira izenburuak? Zergatik? 

- Zer izenburu ipiniko zenieke zuk? 

- Zure lagun bati kontatu beharko bazenizkio truko hauek, zer 

esango zenioke? Laburpena egin ahoz. Gero idatziko dute 

(3.eranskina) 

- Zer da inportanteena irakurketa hauetan? 

INTERPRETAZIOA/ 

INFERENTZIAK 

 Idatzita ez dagoena umeekin komentatu: 

- Nola kontatuko dugu trukoa publiko aurrean gaudenean? 

- Zer egin behar dugu truko hauek ondo egiteko? 

- Garrantzitsua da urrats guztiak jarraitzea trukoa ondo atera 

dadin? 

- Publikoak jakin behar du nola egin dugun? 

- Trukoa egiten dugun bitartean publikoa adi egon behar da?.  
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EDUKIAREN 

GAINEKO 

HAUSNARKETA 

 Testuari buruz hitz egin: 

- Magia-truko guztiek sekreturik ba al daukate? 

- Nola jakingo dugu mago bat ona den ala ez? 

- Magia-trukoak gezurrak al dira? 

- Zer behar da mago ona izateko? 

- Magia gezurra da eta magoek ziria sartzen digute? 

- Magoa izatea lanbidea da ala ondo pasatzeko egiten dute? 

 

 Ikasitako hitz berriak birpasatu: 

- Ba al dakizue ikasi ditugun hitzen esanahia eta sinonimorik? 

- Ba al dakizue ikasi ditugun hitzen antonimorik? 

-  

 Hitzen horma-irudian aztertu: 

- Zer hitz zenekien? 

- Zer da zuen ustez ikasi dugun hitzik harrigarriena? 

FORMAREN 

GAINEKO 

HAUSNARKETA 

 Testuari erreparatu ondoren, erantzun: 

- Non topa dezakegu nahi dugun informazioa? 

- Zerbait topatzen ez badugu, zertan ipiniko dugu arreta 

aurkitzeko? 

- Zer testu mota da hau?  Aukerak emango dizkiegu: gutuna, 

azalpen testua, berria, eta abar. 

- Zertan ipiniko dugu arreta hobetu ulertzeko? 

- Irudiek laguntzen digute ulermenean? 

- Zer dago testuan? Testua arakatuko dugu: izenburua, 

argazkiak, letra handiak eta txikiak eta abar. 

- Testu hau nola dago idatzita?   

- Egiturari buruz, zer esango zenuke, askotan ikusi dituzue 

horrelako testuak? 

- Izenburua nola dago idatzita? 

- Zer testu-generoa da? Aukerak eman. 

 

 Testua irakurtzeko moduaz hitz egingo dugu: 

- Zertan ipiniko dugu arreta jakiteko irakurketaren ordena zein 

den? 

- Nola jakin dezakegu? 

 

BUKAERAKO IRAKURTZEKO TESTUA 

 “Hainbat truko” irakurri. Umeak talde txikitan jarriko dira eta talde bakoitzari magia-

truko bat emango diogu. Irakurri eta entseatu ondoren, talde bakoitzak egingo du 

egokitu zaion trukoa. 

- “Kateatuta” (1.eranskina) 
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- “Ezkutatu txanpoi bat hiru tapoiaren azpian”(2. eranskina) 

- “Eztanda egiten ez duen globoa”(3.eranskina) 

 Trukoaren sekretua emango diegu talde bakoitzako umeei. Taldeka, umeek irakurriko 

dute eta saiakerak egingo dute trukoa ondo atera dadin. 

- Zer ikusten duzu hemen-1? (7.eranskina) 

- Zer ikusten duzu hemen-2? (8.eranskina) 

- Magoen lan-tresnak (9.eranskina) 

BUKAERAKO IDAZTEKO TESTUAK 

 Trukoei buruz idatziko dugu: 

- Zer behar dugu? (4.eranskina) 

- Truko bat azalduko dizut  (5.eranskina) 

- Orain zeu magoa  (6.eranskina)  

EKOIZPENAREN AURKEZTEKO MODUAK 

 Magia saio bat egingo dugu gure trukoak eskolako beste umeei erakusteko. 
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1.ERANSKINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HAINBAT TRUKO-1 

KATEATUTA! 

 

 

Truko hau hiru klip lotzean datza, ukitu gabe. Bai horixe! Truko hori lortzeko, 3 klip eta txartel bat baino ez dituzu behar. Jarraitu irudietan 

adierazitako urratsak. Trebatu zaitez behin baino gehiagotan eta egin publikoaren aurrean. 

 

1.URRATSA 

Tolestu billetea erditik irudian 

agertzen den moduan. 

4.URRATSA 

Lotu erdiko zatia aurrealdearekin, 

erdian klip bat eta eskuinean beste 

bat dituela 

2.URRATSA 

Tolestu berriro “Z” bat 

eginez. 

3.URRATSA 

Lotu klik batez atzeko 

aldea eta erdikoa. 

5.URRATSA 

Luzatu arin billetea bi muturretatik 

helduta. 

6.URRATSA 

Klipak lotuta geratuko dira! 

MAGIA! 
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2.ERANSKINA     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HAINBAT TRUKO 2 

 

 

 

 

 

 

 

Trikimailu klasikoa txanpon bat tapoi baten azpian ezkutatu eta non dagoen jakiteko trukua da. Magia trikimailu hau egiteko modu ezberdinak daude, baina 

hemen egin daitekeen modu bat azalduko dizugu. Txanpon bat eta hiru tapoi besterik ez dituzu behar. Jakin nahi baduzu nola egin, irakurri!  

 

EZKUTATU TXANPON BAT HIRU TAPOIREN AZPIAN 

Lehenik eta behin, jarri mahai baten gainean hiru tapoi berdin-berdinak. Eman txanpon txiki bat 

norbaiti eta eskatu tapoi baten azpian ezkutatzeko zuk beste aldera begiratzen duzun bitartean. 

Ondoren, txanpona ezkutatzen duenean, begiratu tapoi bakoitza arretaz. Gero altxa txanpona 

daramana. Beti asmatuko duzu. Baina...zer da sekretua? 

Oso erraza da! Trukua  egin aurretik, atera ile bat burutik. 3 zm ile inguru itsasten dio txanpon 

bati, irudian agertzen den bezala. Tapoi baten azpian dagoenean, bilatu tapoitik irteten den ilea. 
Pegatu

U 

Tapoiak 

Sekretua 

Tapoiak 

Txanpon 

txikia 

Tapoiak 

Txanpon 

txikia 

Sekeretua 

Pegatu 

Ilea 
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3.ERANSKINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EZTANDA EGITEN EZ DUEN GLOBOA 

HAINBAT TRUKO 3 

ZEIN DA TRUKOA?  

Zelo zati bat ipiniko dugu ziztatu behar dugun lekuan. Horrela globoa ziztatuko da baina zeloak 

lagunduko dio pixkanaka husten. 

Lehenik eta behin, bi globo puztu behar ditugu, eta gero, gure kontzentraziorekin, globoa 

orratz batez ziztatzean ez dela eztanda egingo baieztatuko dugu. 

Guztion arreta lortzen dugunean, lehenengo globoa leherrarazten dugu. Besteek barre egingo 

digute porrot egin dugulako. 

Bigarren aukeran, orratza sartzean, globoa ez da lehertuko! 
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4. ERANSKINA  

ZER BEHAR DUGU? 

 

Hiru magia-truko dauzkagu. Fijatu ondo eta esan bakoitzean zer behar dugun egiteko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Truko hau egiteko gauza hauek beharko 

ditugu: 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

Truko hau egiteko gauza hauek beharko 

ditugu: 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

Truko hau egiteko gauza hauek beharko 

ditugu: 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

KATEATUTA! 

EZTANDA EGITEN EZ 

DUEN GLOBOA 

EZKUTATU TXANPON BAT 

HIRU TAPOIREN AZPIAN 

 

Tapoiak 

Txanpon 

txikia 
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5.ERANSKINA 

TRUKO BAT AZALDUKO DIZUT 

 

Aukeratu hiru trukoetako bat. Nola azalduko zenioke lagun bati? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Orain, trukoaren marrazkia egingo duzu? Bai, artista! 
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6. ERANSKINA 

ORAIN, ZEU MAGOA! 

Orain zeu izango zara magoa. Asmatuko duzu magia-truko bat? Pentsatu zer behar duzun 

magia-trikimailua egiteko eta nola egingo duzun. 

 

Zer behar duzu? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Nola egingo duzu? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Entseatu ondo trukoa eta, ondo ateratzen zaizunean, egingo duzu gelakideen aurrean. 

Zure burua margotuko duzu magia-trukoa egiten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



116 

7. ERANSKINA 

ZΣЯ IKЦƧƬΣП DЦZЦ ΉΣMΣП? 1 

ＢΣＧＩＲＡＴＵ ＡＲＲΣＴＡＺ ＩＲＵＤＩ ＨＡＵΣＫ ΣＴＡ Ｋ♢ＭΣＮＴＡＴＵ ♢ＮＤ♢Ｋ♢ ＬＡ

ＧＵＮＡＲΣＫＩＮ ＺΣＲ ＩＫＵＳＴΣＮ ＤＵＺＵＮ． ＭＡＧＩＡ ♢ＴΣ ＤＡ？ 

 

1- MЦGIƬZΣП DΛ BΛI ΛᄂΛ ΣZ? 

 

 

2- ZΣIП DΛ ΉΛПDIΛGӨΛ? 
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8.ERANSKINA   ZΣЯ IKЦƧƬΣП DЦZЦ ΉΣMΣП? 2 

3-GΛЦZΛ BΛƬ ΛᄂΛ BI?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- ПӨᄂΛ DΛ PӨƧIBᄂΣ?- 
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9. ERANSKINA 

MAGOEN LAN-TRESNAK 

Ea asmatzen duzun zeintzuk diren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izena: 
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WEBGRAFIA 
 

WEB-ORRIAK. 
 
Lan hau egiteko erabili ditudan web-orriak honako hauek izan dira: 
 
Gaiak: 

 

GAIA WEB-ORRIAK 

SUPERHEROIAK 

 Askea, poliglota eta elkarlanean editatua dagoen 

entziklopedia digital honek bilaketak modu erraz batean 

egitea ahalbidetzen du (Wikipedia). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia  

 Web orrialde hauetan topa dezakegu teknologiari, bideo-

jokoei, zinemari, telesailei, komikiei eta gehiagori buruzko 

informazioa. 

https://www.geekmi.news/comics/Quien-fue-el-primer-

superheroe-en-la-historia-de-los-comics--20210324-0005.html 

  

https://www.fayerwayer.com/2021/04/superheroe-mas-

buscado-google-supervillano-marvel-dc/  

EUSKAL MITOLOGIA 

 Web orrialde honetan Euskal Mitologiaz informazioa 

agertzen da. 

https://euskalmitologia.com/  

 Askea, poliglota eta elkarlanean editatua dagoen 

entziklopedia digital honek bilaketak modu erraz batean 

egitea ahalbidetzen du (Wikipedia). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia  

TIRANOSAURUS REX 

 Web orrialde hauetan Dinosauroei buruzko informazioa 

topatuko dugu. 

https://www.tododinosaurios.com/blog/tiranosaurio-rex/  

 

https://www.dinosaurios.info/  

 Askea, poliglota eta elkarlanean editatua dagoen 

entziklopedia digital honek bilaketak modu erraz batean 

egitea ahalbidetzen du (Wikipedia). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia 

IPUIN KLASIKOAK 

 Web-orri honetan umeei buruzko informazioa agertzen da. 

https://www.pequeocio.com/cuento-infantil-ceniciento-y-las-

zapatillas-magicas/  

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
https://www.geekmi.news/comics/Quien-fue-el-primer-superheroe-en-la-historia-de-los-comics--20210324-0005.html
https://www.geekmi.news/comics/Quien-fue-el-primer-superheroe-en-la-historia-de-los-comics--20210324-0005.html
https://www.fayerwayer.com/2021/04/superheroe-mas-buscado-google-supervillano-marvel-dc/
https://www.fayerwayer.com/2021/04/superheroe-mas-buscado-google-supervillano-marvel-dc/
https://euskalmitologia.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
https://www.tododinosaurios.com/blog/tiranosaurio-rex/
https://www.dinosaurios.info/
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
https://www.pequeocio.com/cuento-infantil-ceniciento-y-las-zapatillas-magicas/
https://www.pequeocio.com/cuento-infantil-ceniciento-y-las-zapatillas-magicas/
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ANIMALIA 
EZEZAGUNAK 

 Web-orri hauetan zientzia eta naturari buruz hitz egiten da. 

https://www.nationalgeographic.es/animales/los-10-animales-

mas-raros-del-mundo  

https://elblogverde.com/animales-raros-del-mundo/  

https://yotura.com/los-animales-mas/raros/  

JOLASAK 

 “UNO” izeneko jolasaren web-orri ofiziala. 

https://www.uno-juego.es/reglas-del-juego/  

 Egunkari digitala. 

https://www.elespanol.com/como/juega-reglas-juego-

principiantes/440206386_0.html  

DETEKTIBEAK 

 Web-orri honetan umeen munduari buruzko informazioa 

agertzen da. 

https://www.conmishijos.com/actividades-para-

ninos/adivinanzas/3-historias-de-detectives-para-ninos-

puedes-resolver-el-misterio/  

MAGIA 

 Kirol-egunkari digitala. 

https://www.mundodeportivo.com/uncomo/artes/articulo/como-

hacer-el-truco-de-esconder-una-moneda-bajo-tres-tapones-

18088.html  

 Enpresa baten web-orri honetan umeen urtebetetzeak 

ospatzeko gailuak alokatzen dira: zezen mekanikoak, ohe 

elastikoak, karaokeak eta abar.. 

https://fiestaextrema.wordpress.com/ 2015/09/29/3-trucos-de-

magia-faciles-para-ninos-a-partir-de-6-anos/  

 
Irudiak: 

Lan hau egiteko egile-eskubiderik gabeko irudiak erabili dira. 

Interneten argazki-banku ugari daude, honako hauek Creative Commons lizentzia 

dituzten argazkiak dituzte: 

 Google irudiak. 

 Pixabay. https://pixabay.com/es/  

 Pexels. https://www.pexels.com/es-es/  

 Pixnio. https://pixnio.com/es/   

 Pxhere. https://pxhere.com/   

 Flickr. https://identity.flickr.com/sign-up  

 

  

Diseinuak: 

Lan honen hainbat diseinu egiteko “Canva” izeneko web-orria erabili da: 

 Canva https://www.canva.com/  

 

https://www.nationalgeographic.es/animales/los-10-animales-mas-raros-del-mundo
https://www.nationalgeographic.es/animales/los-10-animales-mas-raros-del-mundo
https://elblogverde.com/animales-raros-del-mundo/
https://yotura.com/los-animales-mas/raros/
https://www.uno-juego.es/reglas-del-juego/
https://www.elespanol.com/como/juega-reglas-juego-principiantes/440206386_0.html
https://www.elespanol.com/como/juega-reglas-juego-principiantes/440206386_0.html
https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/adivinanzas/3-historias-de-detectives-para-ninos-puedes-resolver-el-misterio/
https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/adivinanzas/3-historias-de-detectives-para-ninos-puedes-resolver-el-misterio/
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Hizkuntza: 

Zalantza gramatikalak argitzeko honako web-orri hauek erabili dira: 

https://www.euskadi.eus/traductor/  

https://hiztegiak.elhuyar.eus/  

 

Irakurketaren inguruko dokumentazioa: 

https://isei-ivei.hezkuntza.net/es  
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