
 

 

 

 
EUSKARAREN ERABILERA INDARTZEN, HAURRAREN IRUDITERIA OINARRI 

 

 

 

 

 

 

 

IRALE, R400 

HAUR HEZKUNTZA 

2021-22 IKASTURTEA 

JOSU PRADALES GIL 

 
  



1 
 

Aurkibidea 

 

1 Atarikoak ............................................................................................................................. 2 

2 Lanaren deskripzioa ...................................................................................................................... 2 

2.1 Zer eta Norentzat ......................................................................................................... 2 

2.2 Lanaren zergatia .......................................................................................................... 2 

3 Lanaren aplikagarritasuna ........................................................................................................... 3 

4 Motibazioa: bigarren hizkuntza ikasteko ezinbesteko tresna ................................................ 5 

4.1 Nola lor daiteke ikasleek hizkuntzarekiko jarrera aldatzea?, nola lor daiteke 

euskaraz egiteko beharra sentitzea? ...................................................................................... 6 

4.2 Motibazio-motak ......................................................................................................... 6 

4.2.1 Motibazio integratzailea ...................................................................................... 6 

4.2.2 Motibazio instrumentala ...................................................................................... 7 

4.2.3 Berezko motibazioa .............................................................................................. 7 

4.2.4 Kanpoko motibazioa ............................................................................................. 7 

4.3 Adituen ikuspuntutik gurera, Haur hezkuntzako ikasleen kasuan hiru motibazio-

mota nabarmenduko genituzke: ............................................................................................ 7 

4.4 Irakaslearen rola bigarren hizkuntzaren irakaskuntzan: ikasleen ikaste-prozesuko 

motibazioa .............................................................................................................................. 8 

5 Keinuen eginkizuna bigarren hizkuntzaren irakaskuntzan .................................................... 11 

6      Bigarren hizkuntzaren jabekuntza haurtzaroan ..................................................................... 13 

7 Jarrera aldatzeko teknikak, konduktismoaren ikuspuntutik ................................................. 14 

8 Nola aplikatu konduktismoaren oinarri teorikoak gure lan-proiektuaren bidez? ............. 15 

9 Jarrera aldatzeko edo indartzeko teknikak, konduktismoaren ildotik ................................ 17 

10 Metodologia ................................................................................................................................ 18 

11 Esku-hartzearen faseak .............................................................................................................. 20 

12 Errefortzu positiboko teknikak .................................................................................................. 28 

13 Familiaren partaidetza ............................................................................................................... 36 

14 Material didaktiko osagarriak ................................................................................................... 37 

15 Errefortzu-programak. Errefortzuak eta sari-motak .............................................................. 40 

16 Ekitaldiak ...................................................................................................................................... 42 

17 Euskal kulturaren alderik esanguratsuenak ezagutzea eta zabaltzea ................................. 43 

18 Komunikazio-adierazpena lantzeko esamoldeak ................................................................... 44 

19 Bibliografia ................................................................................................................................... 51 

20 Webgrafia ..................................................................................................................................... 52 

21 Eranskinak .................................................................................................................................... 53 



2 
 

1 Atarikoak 

 

“Egungo errealitatea ez da oso gustura egoteko modukoa: haurrek euskaraz ikasten dute, 

baina erdaraz bizi eta jolasten dira.” (Paz de Ziganda ikastola, Atarrabia) 

Esaldi horrek primeran laburbiltzen du lan-proiektu hau aurrera eramateko beharra. 20 urtetik 

gora irakaskuntzan aritu ostean—horietatik gehienak Haur Hezkuntzako irakasle-tutore, 

Ezkerraldean eta Meatzaldean—, ikusi izan dut haurrek, nahiz eta D ereduan ikasi, 

harremanetarako gaztelania erabiltzen dutela bai ikaskideekin, bai irakasleekin, eskolan zein 

eskolatik kanpo. Duela hamar-hamabi urte, horrek kezka sorrarazi zidan, eta pentsatzen hasi 

nintzen nola egin ahal nion aurre egoerari. Unibertsitatean ikasitako jarrera-aldaketarako 

teknikak praktikan jartzeko une egokia izango zela bururatu zitzaidan. Teknika horiek ikasleei 

motibazioa piztuko zien gairen batekin lotura zuzena behar zuten: eskolako maskota, Zubel 

balea,  iruditu zitzaidan egokia umeen imajinarioan eraginez euskara bultzatzeko. 

Irudimenezko pertsonaia erabiliko nuen ikasleengan beharrezkoa zen euskararekiko 

motibazioa pizteko.  

Irakasle guztiok jabetu ginen begien aurrekoaz: haurrengan jarrera-aldaketa handia gertatu 

zen, eta euskararen erabilera areagotu, emaitza sinetsi ezinak lortzeraino. Harrezkero, hainbat 

eskolatan aritu izan naiz lanean, eta, proiektu hau praktikan jartzeko aukera izan dudanean—

4 urteko eta 5 urteko geletan—, emaitza antzekoa izan da.  

Lan-proiektu honetan, atalez atal azalduko ditut adinka ekintza-proposamenak eta haien 

prozedurak, dagozkien jarraibideekin, material osagarriak barne. 

 

 

2 Lanaren deskripzioa 
 

2.1 Zer eta Norentzat  
Ikasleen euskarazko ahozko komunikazioa bultzatzeko helburua duen proiektu hau batez ere 

HHko irakasleei dago zuzenduta. Hala ere, LHko 1. zikloko irakasleentzat ere egokia izan 

daiteke. Irakasleek eskura izango dituzte zenbait tresna eta jarduera-proposamen, umeengan 

euskara erabiltzeko motibazioa pizteko, gelako zein gelatik kanpoko harremanetan euskaraz 

aritu daitezen. Teoria azaldu ondoren, lan-proposamen horiek praktikan jartzeko jarraibideak 

urratsez urrats jorratuko dira proiektu honetan. 

2.2 Lanaren zergatia 
Ingurune erdaldunetan—Ezkerraldea eta Meatzaldea, esaterako—, zoritxarrez oso orokortuta 

dagoen errealitatea da hau: ikasleen arteko harremanak gaztelaniaz izatea, eta, kasu askotan, 

irakasleei ere gaztelaniaz zuzentzea.  
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Hori dela eta, euskararen erabilera ahula den eskoletako irakasleei laguntzera dago bideratuta 

lan hau: zenbait baliabide didaktiko azalduko dira, euskararen ahozko erabilera sustatzeko. 

Errefortzu positiboko teknikak dira, hain zuzen ere, praktika guztien oinarri. 

 

 

3 Lanaren aplikagarritasuna 

 

Lan-proiektu honek curriculumeko atal hauei erantzuten die, besteak beste: 

Oinarrizko zehar-konpetentziak 

Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako konpetentzia. 

Komunikaziorako konpetentzia izateko, modu osagarrian erabili behar dira hitzezko eta hitzik 

gabeko komunikazioa eta komunikazio digitala, komunikazio egokiak eta eraginkorrak egiteko 

egoera askotarikoetan. 

Konpetentzia horren bidez, pentsamendua eraikitzen da eta gizabanakoaren eta ingurunearen 

arteko hartu-emanak bideratzen dira. Komunikaziorako konpetentzia funtsezkoa da kultura 

sortzeko eta ikasleak kultura hori bereganatzeko, irakasteko eta ikasteko prozesu 

elkarreragilearen bidez. 

Haurrek, Haur Hezkuntzan, hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako konpetentzia lantzen 

dute, eta gero eta eskuragarriago izaten dituzte informazioaren eta komunikazioaren 

teknologiak. Tresna digitalak normaltasunez erabiltzeko aukera izan behar dute haurrek, eta, 

zenbaitetan, lehentasuna eman behar zaie tresna horiei baliabide tradizionalen gainetik, 

desberdintasunak konpentsatzea baita Haur Hezkuntzaren zereginetako bat. 

Oinarrizko konpetentziak 

Etapa honetan, Haur Hezkuntzako 2. zikloko helburua honako gaitasun hauek lortzea da, 

besteak beste, Dekretuaren 9. artikuluan (Elebitasuna eta eleaniztasuna) jasotakoaren 

arabera: 

1. Hezkuntza arloan eskumena duen sailak elebitasuna sendotzea bultzatuko du hezkuntza 

eleaniztunaren esparruan. Horrek indarrean dauden hizkuntza-ereduak hobetzen eta 

garatzen lagunduko du, ikasle guztiek eskuratu ahal izan ditzaten irteera-profileko hizkuntza-

konpetentziak. 

Horretarako, euskarari beharrezkoa duen lehentasunezko tratua ematea bermatuko du, bi 

hizkuntza ofizialen erabilera sozialaren desoreka berdintzeko. Proiektu hau, Ikastetxearen 

Curriculum Proiektuarekin batera,  eragile aktiboa izango da hizkuntza normaltzeko 

prozesuan. 

2. Bi hizkuntza ofizialen erabileran oreka eta berdintasuna bilatzea da hezkuntza-sistemaren 

xedeetako bat, eta, euskarak gizarte-erabilera desorekatua eta ahula duenez gaztelaniaren 
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aldean, euskara hezkuntza-komunitatearen jarduera guztietan adierazpide normala izan dadin 

bultzatu eta bermatu behar du hezkuntza-eskumenak dituen sailak. 

3.– Haurrak entzuteko, adierazteko eta hitz egiteko gaitasuna garatu behar du, eta gizartearen 

arauak eta konbentzioak errespetatzen hasi behar du beste pertsonekiko eta inguruarekiko 

komunikazioa harreman eraikitzaileen bidez aberasteko; aldi berean, sentimenduak, zirrarak 

eta bizipenak garatu behar ditu, lagungarri izango baitzaizkio bere burua hobeto ezagutzeko. 

10. artikulua– Hizkuntzen trataera integratua eta integrala. 

1.– Hezkuntza-eskumenak dituen sailak hizkuntzen trataera integratua eta integrala sustatuko 

du. 

Horrek arreta berezia ematen dio ikasketak hainbat hizkuntzatan emateari, komunikatzeko 

konpetentzia eleaniztun bat lortzeko asmoz. Hizkuntza bakoitzak berezkoa duena lantzea eta 

denek berdina dutena partekatzea da helburua, betiere ikasleak modu egokian eta 

eraginkorrean erabiltzen duelarik egoera bakoitzak eskatzen duen hizkuntza. 

Hizkuntzak modu integratuan tratatzeko, bada, irakasle guztiek jardun behar dute lankidetzan 

komunikatzeko konpetentzia garatzeko bidean. Hain zuzen, esperientzia-eremuetako berezko 

adierazpen-forma guztiek eta komunikazio-hizkuntza bakoitzean izaten diren hizkuntza-

egoera eta -esperientzia guztiek laguntzen diote konpetentzia horri. 

2.– Eleaniztasunaren konpetentzia erdiesteko bi hizkuntza ofizialetan, eta, kasuan kasu, 

atzerriko hizkuntzaren batean, hizkuntzen tratamendu integratua eta integrala baliatuko da, 

printzipio hauek beteta: 

a) Hizkuntzak irakasteak inklusioa izan behar du oinarrian; hau da, ikasle guztiek izan behar 

dute gai, ama-hizkuntza edozein dutela ere, eleaniztasunerako konpetentzia bere 

osotasunean garatzeko. 

b) Hizkuntzak irakasteak erabilera izan behar du oinarrian, hizkuntzak erabilera sozial eta 

akademikoaren bidez ikasten baitira eta komunikatzeko beharrizan pragmatikoek bideratzen 

eta errazten baitute kodeaz jabetzea. 

c) Hizkuntzen irakaskuntzaren oinarriak komunikazioa izan behar du; hau da, hizkuntza 

bakoitzeko egoera pertsonal, sozial eta akademikoen multzo adierazgarriak hautatu behar 

dira, eta ikasgela komunikatzeko gune pribilegiatu bihurtu, ikasleek askotariko komunikazio-

jardueretan eraginkortasunez parte hartzeko. 

d) Hizkuntzekiko eta hiztunekiko jarrera onean oinarritu behar da hizkuntzen irakaskuntza, eta 

kontuan izan behar da hizkuntzek zer-nolako garrantzi handia duten gizabanakoen garapen 

emozionalean eta haien sozializazio-prozesuan. 

Lan hau, curriculumeko ildo horiei guztiei jarraituz, honako helburu honetara dago zuzenduta: 

ikasleek bigarren hizkuntzaren jabekuntzan lehen urratsak arrakastaz ematera. 
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4 Motibazioa: bigarren hizkuntza ikasteko ezinbesteko tresna 

 

Motibazio hitza latineko movere aditzetik dator (movere = mugitu). Horrek esan nahi du 

motibazioa zerbait lortzeko mugitzea dela, helburua lortzeko motibo bat izatea. Ikasleak 

helburua lortzera bultzatzen duen adorea behar du (Matanzas, 2016). 

Bigarren hizkuntza baten ikaskuntzan, motibazioak zer eragin duen ikertu duten autoreak ez 

dira gutxi. Hona hemen aditu batzuen azalpenak: 

1. Gardnerrentzat (2007), ez da erraza motibazioa zer den definitzea, baina, aldi berean, 

ez da zaila esatea zein diren motibazio handia duen pertsona baten ezaugarriak. 

Adibidez, motibatuta dagoen pertsonak helburu jakin bat edukitzen du, nahi duena 

lortzeko ahaleginak egiten ditu, ekina da, arretatsua da, nahiak dauzka, estimulu 

positiboak erakusten ditu, itxaropena dauka, bere buruarekiko konfiantza adierazten 

du (autoefikazia); eta arrazoiak ere badauzka (motiboak).  

2. Matanzasentzat motibazioa oso gauza konplexua da, eta zaila da hitzaren beraren 

definizio zehatz eta bateratu bat ematea.  

Matanzasen (2016) iritziz, beharrezkoa da nork bere buruarengan motibazioa 

edukitzea helburuak betetzeko; motibaziorik gabe, oso zaila da helburu bat lortzea. 

Hori kontuan izanik, motibazioa errefortzu positiboaren bidez sortzen saiatu behar du 

irakasleak, haurrek haien eguneroko jardueretan euskara erabili dezaten. Jarduera 

horiek denboran eta espazioan zabaltzen eta dibertsifikatzen doazen heinean, haurrak 

motibatuago sentituko dira, saria eskurago izateko aukera izango dutelako. Hori guztia 

planifikatu beharra dago, euskararen erabileran sistematizazioa lortu arte. 

3. García Coborentzat (2013), helmuga gisa jarritako helburuak lortzeko esfortzu bat 

egitera bultzatzen duen borondatea da motibazioa.  

4. Ortizek (2003) eta Peralesek (1989) proposatzen dute motibazioaren definiziorik 

onenetakoa: gabezia edo estimulu baten aurrean, gizakiak jarduera bati ekin eta horri  

eusteko prozesua.  

5. Larrenuak (2018) hauxe dio: “Es el proceso que inicia, guía, y mantiene un 

comportamiento orientado a un objetivo. Es aquella fuerza que nos hace actuar”. 

Hauxe da haurrengan sustatu beharrekoa: euskararen jabekuntzan lehen urratsak egitea, 

helburua lortzeko jarrera zuzentzea, eta, azkenengoz, inkontzienteki bada ere, HHn hori 

lortzea. 

6. J.M. Sanchez Carrionek  (Txepetx): "Un idioma se aprende por tres factores básicos que 

son la motivacion (motibazioa), la percepcion (ezagutza) y el ejercicio o uso 

(erabilera)." (Un futuro para nuestro pasado, 1987, 35. or). Motibazioak erabilera 

dakar, eta, ondorioz, poliki-poliki ezagutza eta jabekuntza. 

 

 



6 
 

4.1 Nola lortu daiteke ikasleek hizkuntzarekiko jarrera aldatzea? Nola lortu 

daiteke euskaraz egiteko beharra sentitzea? 
 

Horren erantzuna hitz bitan laburbiltzen da: motibazioa piztuz. Motibazioari beste osagai bat 

gehitu behar zaio, haur txikiek sobera dutena: irudimena. Lortu nahi den aldaketa gerta dadin, 

ezinbestekoa da bi kontzeptu horien arteko loturan oinarritutako esku-hartzea diseinatzea. 

Eskolan hasten direnean, umeek lehen hizkuntzan komunikatzeko duten gaitasun-maila ez da 

beti bera izaten; baina gehienek gaztelania dute lehen hizkuntza, eta gaztelaniaz 

komunikatzen dira irakasleekin zein ikaskideekin—oso gutxik dituzte guraso biak 

euskaldunak—. Gehienetan, inguru soziolinguistikoak eraginda, gaztelaniaz hitz egiten dute, 

nahiz eta D ereduan matrikulatuta egon. Horrek gurasoen kezka eta harridura pizten du 

askotan, eta tutorearengana zuzentzen dira horren gainean galdezka. Nire ikuspuntu 

pertsonaletik, hori bi arrazoirengatik gertatzen da: batetik, aipatu dugun inguruaren eragina 

eta euskarak gaztelaniarekiko duen mendekotasuna; bestetik, haurrak interakzioetan 

hizkuntzaz aldatzeko inolako beharrik ez sumatzea, hots, haurrak esaten duen guztiak 

erantzun bat izatea, nahiz eta irakasleak euskaraz erantzun.  

Egoera hori HHn hasiko da aldatzen, eta, kasurik onenetan, LHn mantenduko. DBHraino 

jarraitu dezake norabide horretan. Ikaslea, orokorrean, irakasleari euskaraz zuzenduko zaio. 

Dena den, euskararen erabilera eskolan, zoritxarrez, horretara mugatuko da kasu askotan. 

Urratsez urrats ekingo diogu eginbeharrari, ikasleak haien artean ere euskaraz aritu daitezen. 

Lehenengo eta behin, eskolan maskota edo irudimenezko pertsonaiaren bat egotea 

beharrezkoa da; ez balego, sortu egin beharko litzateke, bera baita ekintzetan ardatz. Haren 

inguruan programatuko dira ekintza gehienak: planifikatuko den guztiak du loturaren bat 

maskotak bidaltzen dituen oharrekin, mezuekin, jarduerak burutzeko egiten dituen 

proposamenekin, eta, garrantzitsuena, helburua lortuta ematen dituen opariekin (mota 

askotako opariak). Horrela, errazagoa da motibazioa piztea ikasleengan. Bestalde, horretan 

guztian irakaslearen rola oso garrantzitsua da: ikasleek bigarren hizkuntzaren jabekuntzan 

dituzten oztopoei aurre harturik, jarrera aktiboa izan behar du irakasleak. 

 

4.2 Motibazio-motak 
 

Motibazio-moten inguruan hainbat iritzi daude. Gardnerrek motibazio instrumentala eta 

integratzailea soilik aipatzen baditu ere, García Cobok (2013) lau motibazio-mota argudiatzen 

ditu.  

 Motibazio integratzailea 

Motibazio-mota hau gertatzen da bigarren hizkuntza ikasteko prozesuan, ikasleak hizkuntza 

horren kulturarekiko interesa duenean edo hizkuntza horren hiztunen taldean integratu nahi 

duenean; ondorioz, jarrera positiboa azalduko du hizkuntza ikasteko (Larrenua, 2018). 

Bergarak (1986) ere aipatzen duen moduan, motibazio integratzailea dago ikasleek benetan 
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bigarren hizkuntza horren komunitateko partaideak izan nahi badute eta horrek ikastera 

bultzatzen baditu; talde horretako kideekin modu zabalagoan komunikatu ahal izateko eta 

harreman estuak izateko gogoa izaten dute ikasleek. 

 Motibazio instrumentala 

Motibazio instrumentalean pertsonak onura pertsonala bilatuko du, esate baterako, bigarren 

hizkuntza ikasteko arrazoia lan bat aurkitzea izanez gero (Andreu, 2007). Motibazio 

instrumentalean (lorpen-motibazioa), norbanakoaren onura bilatzen da, azken finean, etekin 

pertsonala. Bergarak ere (1986) ederki azaltzen du zein den motibazio instrumentala dutenen 

helburua: motibazio horrek eraginda mugitzen direnek haien helburu pertsonalak dituzte 

xede —nota hobeak (edo onak) lortzea, lanpostu hobea lortzea, lantegian goragoko maila 

lortzea—. Gure haurren kasuan, maskotak emango dien sariak edo opariak mugiaraziko ditu 

haurrak. 

 Berezko motibazioa 

Motibazio-mota hau aspaldi ezagutzen da psikologiaren arloan, baina bigarren hizkuntzaren 

prozesatze-arloan orain dela gutxi txertatu da (Andreu, 2007).  

Larrenuak (2018)  aipatzen du berezko motibazioa —motibazio intrintsekoa esaten dio 

berak— sortzen dela subjektuak hizkuntza hori ikasteko ekintzarengatik beragatik soilik 

ikasten duenean eta ez kanpoko estimuluei erantzuteko (zigorra, ordainsaria edo beldurra). 

Motibazio-mota honek, normalean, kanpoko motibazioak sortzen duena baino arrakasta-

maila handiagoa sortzen du. Berezko motibazioa autonomian eta konpetentzian oinarritzen 

da. Adibide bat litzateke pertsona batek hizkuntza bat ikasten gozatzea kontzeptu berriak —

konpetentzia lortzen denean— menderatzen direnean sentitzen den pozagatik edo  jakintza 

berriak bereganatzeak sorrarazten dion interesagatik. 

 Kanpoko motibazioa 

Kanpoko motibazioa izango du kideen onarpena lortu nahi duenak edo zigorrak ekidin nahi 

dituenak. Zergatik ikasten duen galdetuko bagenio, hauxe erantzungo luke: “Nire lana egiten 

dut, eta, horrela, irakaslea pozik dago”; “aparteko abantaila edo pribilegioak lortzen ditut”; 

“bestela irakasleak nota txarra jarriko dit”; “egiten ez badut, gurasoekin arazoak izango ditut” 

(González, 1999). 

Bergararen (1986) esanetan, motibazio integratzailea eta instrumentala, biak, egon daitezke 

elkarrekin, eta ikasle gehienek izango dute bietatik zatiren bat. Dirudienez, bi motibazio 

horietatik indartsuena integratzailea da, eta baita sostengu finkoagoa emango diena hizkuntza 

bat ikastean egin behar izaten diren ahaleginei luzera begira. Ikerketa baten baino gehiagoren 

emaitzei erreparaturik, ikus daiteke motibazio integratzailea zenbat eta handiagoa izan, ziur 

aski, orduan eta trebetasun handiagoa lortzen duela ikasleak. Izan ere, ikasle horrek interakzio 

sozial  handiagoa izango du eta poztu egingo da beste taldearen hizkuntza-adierazpenak 

bereganatzen ari dela ikustean. 

4.3 Adituen ikuspuntutik gurera. Haur Hezkuntzako ikasleen kasuan, hiru motibazio-

mota nabarmenduko genituzke: 
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Motibazio integratzailea. Kasu batzuetan, umeei kosta egiten zaie euskaraz aritzeko lehen 

pausotxoa ematea (lotsagatik, konfiantza faltagatik…), baina ikaskideekin komunikatzeko 

gogoa eta desira hain handia denez, modu sinplean eta berba solteak erabiliz bada ere, hitz 

egiten hasten dira. Hori gertatzen denean, irakasleak argi ibili beharko luke jarrera 

goraipatzeko. Ikasleak bere erreferentziazko helduaren errekonozimendua sentitu behar du, 

autoestimua eta konfiantza  sendotzeko.  

Motibazio instrumentala. Haurrak txikiak izan arren, oso azkarrak dira, eta berehala ikusiko 

dute euskaraz aritzearen abantaila eta onura: saria. Motibazio-mota honek mugiarazitako 

ikasleek orokorrean heldutasun-maila handia izaten dute, eta bigarren hizkuntzarekiko oinarri 

sendoagoa edo izaera irekiagoa ere izaten dute gainerakoek baino. Motibazio instrumentalari 

esker emango dituzte batez ere lehenengo urratsak euskararen erabilera sistematikoan. 

Kanpoko motibazioa. Ikasleak euskaraz komunikatzeko izango duen jarrera-aldaketan eragin 

txikiena izan dezakeen motibazio-mota da. Hala ere, umearen kontzientziazio-prozesuan 

elementu hau lantzea oso interesgarria eta garrantzitsua da: “euskaraz hitz egiten badugu, 

maskota poz-pozik jarriko da, eta maisua/maistra ere bai”. Horrelakoak entzutean, ohikoa 

izaten da haurrek euren inguru hurbileko pertsonak (gurasoak, senideak…) integratzea 

poztasun-sentimendu horretan eta horrela areagotzea poztasuna. 

Hiru motibazio-mota horiek ez dute eragiten modu isolatuan ikasleengan, eta euskararen 

jabekuntzan bakoitzetik ukitutxo bat jasotzen dute. Ikasle batzuk hasieran lotsatiak izaten dira 

edo segurtasun falta izaten dute, baina, komunikatzeko motibazio integratzaileak bultzatuta, 

euskaraz komunikatzen hasiko dira. Aldi berean, errefortzu positiboko jarduerak egiteko 

motibatuta egongo dira, eta, bitartean, kanpoko motibazioa ere jasoko dute ipuinak, olerkiak 

edo irakaslearen berbak entzutean.  

4.4 Irakaslearen rola bigarren hizkuntzaren irakaskuntzan: ikasleen ikaste-prozesuko 

motibazioa 
 

Irakasleon rola garrantzitsua da haurren bigarren hizkuntzaren ikaskuntzan eta jabekuntzan: 

ikasleak euskararekiko izango duen jarrera-aldaketa horren gakoa irakasleon eskuetan dago. 

Eskolan sartzen direnetik, irakasleak haurrari euskararekiko motibazio berezia eta 

hizkuntzaren erabileraren garrantzia eta beharra transmitituko dizkio, haren mezuak erabat 

motibatzaileak izango dira. Ikasleek irakasleak kontatzen diena sinetsi behar dute, baina 

irakasleak berak ere bai. Larrenuak (2018) ere gauza bera dio: “…irakaslearen irudia eta 

daukan motibazioa funtsezkoak dira hizkuntzen ikaskuntza-prozesuan, irakasleak bete 

beharreko rolez gain”. Hainbat ikerketaren arabera, irakaslearen motibazioak argi eta garbi 

eragiten du ikasleen motibazioan, eta ikaskuntza hobetu edo eragotzi dezake. Irakaslearengan 

sinesteak haurrak kontzientziazio-bidean aurrera egitea ahalbidetuko du; hori horrela izan 

ezean, helburua betetzeko aukera gutxiago izango da. Horrez gain, beste aditu batek, Molinak 

(2013), defendatzen du motibazioa oinarrizko osagaia dela eskolan ikaste-prozesu ona 

gauzatuko bada, eta motibaziorik gabe ikasleak ezingo duela jarduera bat ere modu egokian 

gauzatu. Hortaz, azpimarratzen du oso erlazio estua dagoela irakasteko/ikasteko metodoen 

eta ikaslearen jokabidearen motibaziozko alderdien artean.  
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Irakasleak prozesu horretan hainbat rol izango ditu: 

 Irakaslea, jakintza-arloetan transmisore 

Ipuinak, olerkiak, kantak, oharrak eta bestelakoak landuko dira etapan. Material osagarri hori 

guztia landuz, ikaslearen laguna izango den irudimenezko pertsonaia horrekiko atxikimendua 

sortuko du irakasleak, haurren imajinazioan eraginez. Material horretaz baliatuz, ikaslearen 

laguna izango den irudimenezko pertsonaia horrekiko atxikimendua sortuko du. Ikasleek gero 

eta interes handiagoa izango dute harekiko, eta, irakasleak errefortzu positiboko teknikak 

praktikan jarrita, haurren inplikazioa, parte-hartzea eta jarrera positiboa areagotuko da. 

 Irakaslea, ikasgela girotzen 

Irakasleak HHko etapako ikasgelak apaindu eta prestatuko ditu: maskotaren txotxongiloa 

aurkeztu, eta maskotaren txokoa antolatuko du, oharrak, mezuak, marrazkiak, etab. 

eskegitzeko bertan. Oharrak jasotzeko postontzia ere prestatuko du, haurrek opari moduan 

egiten dituzten marrazkiak maskotari eskaintzeko. Txokoan tokirik izanez gero, egokia 

litzateke ikasleen errefortzu positiboko taula bertan itsastea. Tapiak (1998) dioen moduan, 

ikasleen motibazioa edo motibazio eza ez da abstraktua; ikasleen motibazioa eta irakasleak 

sortutako testuinguruarekiko mendekotasunak aztertzean, nahitaezkoa da kontuan hartzea 

ikasleek ez dutela isolatuta lan egiten eta egin beharreko zereginek ez dituztela sorrarazten 

beren arteko erlaziorik ez duten gertaerak. 

 Irakaslea, ikuskatzaile 

Ikasturtean zehar, 2 eta 3 urteko geletan, proiektu eta unitate didaktikoen bitartez, hainbat 

kontzeptu, esamolde eta egitura landuko dira, haurrek gero eta euskararen oinarri sendoagoa 

izan dezaten. 4 urteko gelan, errefortzuko teknikak martxan jartzen direnean, ikasleei oso 

ondo azaldu behar zaizkie zeintzuk diren helburua lortzeko arauak. Garcíaren (2013) arabera, 

oso garrantzitsua da irakaslearen rola. Izan ere, ikasleek irakasleak gelan duen jokabidea 

interpretatzen dute (batari edo besteari zer esaten dion, nola esaten dion, eta zertarako). 

Ikasle bati esaten zaiona ondoko ikaskideak ere entzuten du. Une jakin batean entzuten dena 

lehenago esandakoarekin alderatzen du burmuinak. Horren emaitza hauxe da: irakaslearen 

esku-hartze bakoitzak esanahi bat izatea, nahiz eta haren ekintzek ondorio bat edo beste eduki 

dezaketen —arreta bereganatzea, lanaren prozedurak argitzea edo egiteko baten esanahia 

azaltzea—. Ekintza horiek gela-giroko motibazioa definitzen dute (Tapia, 1998). 

Ikasleek badakite esfortzurik egin ezean ez dutela saririk lortuko. Irakasleak zorrotza izan 

behar du horretan eta puntuak ezin ditu “oparitu”. Dena den, ikasle bakoitzaren euskara 

konpetentzia-maila kontuan hartu behar du, eta neurtu norbanakoaren esfortzua. Eskakizun-

maila igotzen joango da bidean aurrera egiten den heinean. Ezin zaie eskatu gauza bera 

teknika martxan jartzen den unean edo aste batzuk igaro ostean, zeren euskararen presentzia 

handiagoa izango baita pixkanaka. 

Haurrek gaztelaniaz egiten dutenean, irakasleak haurrek esan nahi duten hori euskaraz ozen 

esan eta ondo ahoskatuko du haiek errepikatzeko, eta, behar izanez gero, zuzendu ere egingo 

die errepikatzen dutenean. Euskaraz ez badute egiten, “maskota tristatuko da”, “saririk ez digu 

ekarriko” eta horrelakoak gogoraraziko dizkie kontzientziazio-prozesuan eragiteko. Hasieran 
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lan neketsua izan daiteke inkontzienteki gaztelerara joko dutelako, baina, egoera ondo 

kontrolatuz gero, emaitzak eta aldaketa esanguratsuak berehala nabarituko dira. Bestalde, 

ikasleek ere kontrolatzaile-ardura hori nolabait hartuko dute, eta, ikaskideek euskaraz hitz 

egiten ez badute, euskaraz berba egitera bultzatuko dituzte. 

Garrantzitsua da “traktore” lana egingo duten ikasleak lehenbailehen detektatzea, hainbat 

faktorerengatik ikasle batzuek beti hizkuntza-aldaketarako pausoa arinago eman eta, nolabait, 

taldea arrastatuko baitute. Horien eraginez, ikaskideak “kutsatu” egingo dira, eta 

euskalduntze-prozesuari bultzada emango zaio. Horien detekzio azkarra benetan lagungarria 

suertatuko da, eta guztien aurrean euskararekiko jarrera-aldaketa goraipatzea premiazkoa 

izango da, gainerakoak konturatu daitezen. 

 Irakaslea, errefortzuen kudeatzaile 

Irakasleak errefortzuak noiz eman ondo neurtuko du: errefortzuak edozein jarrera indartzeko 

ez erabiltzea gomendatzen da, errefortzuek indarra gal dezaketelako. Gure esperientzian 

oinarrituta, errefortzua berehala ematea gomendatzen da erabilerak ondorioa dakarrenean. 

Guk  hauxe egin izan dugu: etxera joan aurretik banatu puntuak. Egunen baten denboraz larri 

ibili garelako ezin izan badugu egin, hurrengo egunean ahalik eta lasterren banatu ditugu. 

Jarraipen sistematikoari eta zintzo jokatzeari oso garrantzitsua deritzogu. Era horretara, 

portaera errepikatuko da. Bestela, beste portaera bat sendotzeko arriskua dago. Erabilera 

bultzatzekotan, ondorioa indartu behar da. Horretarako, honako hauek proposa daitezke: 

 Errefortzu positiboekin saritzea euskararen erabilerarekin erlazionaturik dauden saio 

guztiak. 

 Portaera zaila bada —demagun ikasle kanpotarra datorrela ikasturtea hasita 

dagoenean—, ikasleari zailtasun hori ikusaraztea eta jarrera positiboak saritzea. 

 Euskararen erabileran lehen urrats txikiak eman ostean,  prozesuari eusten laguntzeko  

teknikak maiztasunez erabiltzea. Guk teknika baten bukaeratik hurrengoaren 

hasierara bi asteko tartea uzteko ohitura dugu, denbora izateko hurrengoa 

prestatzeko, umeen interesa berpizteko eta erabilera nola egonkortzen den 

aztertzeko. 

 Erabileran eragiteko eta jarrera hori ezartzeko ohar sistematikoak egitea eta arauak 

eta portaera egokiak ikasgelan ezarritako mezuen bidez gogoraraztea: “Euskaraz esan, 

bestela maisuak/maistrak punturik ezingo dizu itsatsi etxera joan aurretik”. Gil Molina 

(2013) 

 

 Irakaslea, gelatik kanpo ere eragile 

Irakaslearen eragin-eremua gelatik kanpo ere zabalduko da. Ikasleei lehenengo-lehenengotik 

ohartaraziko die saria lortzeko zer egin beharko den eskolako espazio guztietan. Ikasgelan 

hasiko da irakaslearen eragile izatea, baina irakaslea patioko zaintzetan adi ibiliko da ikasleak 

euskaraz ari diren behatzen. Irakasle espezifikoekin ere jardungo du haiek lan-proiektuaren 

jakinaren gainean egoteko; eta jantokiko zaintzaileekin ere bai. Azken finean, ikasleekin 

harremanetan egongo den pertsona oro prozesuaren partaide egitea izango da haren lana. 

 Irakaslea, ikasleen eta familien arteko bitartekari 



11 
 

Gurasoak proiektuaren jakinaren gainean egongo dira. Haien seme-alabek etxean kontatuko 

dute eskolan zer egiten duten, eta gurasoak ere laguntzaile izango dira haurrak motibatzeko 

eta animatzeko prozesuan. Ezinbestekoa da familien inplikazioa bultzatzea eta bilatzea seme-

alaben irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan. Kasu batzuetan, otorduekin edo jarrerekin 

dituzten arazoak zuzentzeko, gurasoek antzeko jarduerak prestatu ditzakete, eskolako 

jarraibideak kontuan izanik. 

 Irakaslea, sarien arduradun 

Eskolako barne funtzionamendua aintzat hartuta, irakaslea arduratuko da sariak aukeratzeaz 

—noizbait eskatu diegu gurasoei zerbait berezia—. Sari eta oparien inguruko informazioa 

horretarako bereziki prestatutako atalean garatuko da lan honetan. 

 

5 Keinuen funtzioa bigarren hizkuntzaren irakaskuntzan 
 

Euskal curriculumak hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioaren oinarrizko zehar-

konpetentzia jasotzen du. Horrek aipamen egiten dio hitzik gabeko hainbat kodetako 

informazioa ulertzeari eta jarioz, autonomiaz, sormenez eta eraginkortasunez erabiltzearen 

garrantziari. Horren xedea hau da: kontzeptuak, pentsamenduak, sentimenduak, gertaerak 

eta iritziak adieraztea eta interpretatzea esparru pertsonal, sozial, akademiko eta gainerako 

esparruetako berezko egoera ugaritan. Horregatik da beharrezkoa bigarren hizkuntzaren (H2) 

irakaskuntzan keinuen funtzioa aztertzea. 

Irakaskuntza komunikazioan datza: ikasgelan irakasleek erantzukizun handia dute ikasleei 

komunikazioaren bidetik informazioa transmititzeko. Irakasleen komunikazio-ereduak, 

hitzezkoak zein hitzik gabekoak, eragina du ikasleengan (Simpson eta Erikson, 1983). Hori 

kontuan hartuta, hizkuntza-irakasleek hitzik gabeko komunikazioaren eraginaz kontziente izan 

beharko lukete ikasgelan, irakaslearen keinuek ikasleei informazio handia ematen baitiete. 

2005ean California-Daviseko Unibertsitatean eginiko ikerketa baten arabera, Tasha Lewis-ek 

irakaslearen keinuen funtzioa aztertu zuen 20 ikasleko ikasgela batean. Batetik, frogatuta 

geratu  zen ikasleek interes- eta kontzentrazio-maila altuagoak erakusten dituztela keinuek 

lagunduta; bestetik, hiztegia ere epe luzera gogoratzeko prozesuan laguntzen dutela keinuek. 

Bestalde, badakigu komunikazio-teknika unibertsaleko elementuak direla. 

Arlo honetako adituen iritziz, hitzik gabeko komunikazioak H2ren jabekuntza erraztu dezake 

era egoki batean erabilita. Bat datoz keinuak H2ren ikaskuntza-prozesuan lagungarritzat 

hartzean, eta guztiek uste dute irakasleek, keinuak erabiliz gero, H2ren garapenerako gakoa 

haien eskuetan dutela.  

Laura Cerdánek hitzik gabeko komunikazioak ikasgelan dituen funtzioez honako hau  azaltzen 

du:  

 Adierazpen-dinamika ematen dio diskurtsoari, irakasleak ikasleen ikaste-prozesuan 

duen inplikazio afektiboaren ondorioz. Irakaslerik sutsuenak dira ez-hitzezko kodeen 
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erabiltzaileak. Jokabide horrek ikaslea mugitu egiten du, badu eragina haren jokaeran, 

eta motibazioa ematen dio. 

 Hitzik gabeko komunikazioak hizkuntzari buruzko informazioa ematen die ikasleei. 

Irakasleak imintzio gehiago egingo ditu ikasleari informazio berria ematen dionean —

ahoz, jakina— (McNeill, 1986).  

Irakaslearen imintzioek eginkizun hauek dituzte:  

 Hizkuntza ordezkatzen dute. Enblemak (Efron, 1941/1972) dira hizkuntzaren 

hurbileneko keinuak, esanahiari lotuta baitaude. Adibidez, eskuari eraginez “alde 

hemendik” adieraztea. 

 Hizkuntzari testuingurua ematen diote. Zerbait azpimarratzeko erabil daitezke. 

Esaterako, irakasleak biribil bat egiten badu, hatz lodia eta erakuslea bilduz, une 

horretan esaten ari denaren garrantzia adieraziko du, eta horrekin ikaslearen arreta 

bereziki erakarriko du. 

 Ahoz esandakoaren esanahia berresten dute. Irakasleak ikaslea hitz egitera 

gonbidatzen du buruari gora eta behera eraginda. 

 Hizkuntza errepikatzen dute. Ahoz esandako edukia berriz adieraz dezakete 

imintzioek —horretarako dira ahozkoan erabilitako enblemak—. 

 Ahoz esandakoa ukatzen dute. Esaterako, kontraesana da irakasleak ikasleei parte 

hartzeko eskatu, eta bera besoak gurutzatuta geratzea. 

 Hizkuntza hanpatzen dute. Ikasle batek “ez badaki” eta “jakin dezan” nahi badugu, 

informazio berria edo garrantzizkoa markatuko du irakasleak begiak gehiago zabalduz, 

zirrarak antzeztuz, ozenago hitz eginez edota esku eta besoak mugituz  hitzak 

indartzeko eta ikasleen arreta erakartzeko. 

 

 Ez-hitzezko komunikazioak ikasgelako elkarreragina eta dinamika antolatu egiten ditu. 

Adibidez: bi lagunen arteko solasaldian, batak besteari txanda emateko edo batak 

besteari galderak erantzuteko. 

 Hitzik gabeko komunikazioak irakaslearen eta ikaslearen arteko harremanak definitzen 

ditu. Ikasgela, kulturaren arabera, gizartean dauden indarrak islatzen dituen joko sozial 

bat da. Eta ez-hitzezko seinaleek hitzezkoek baino hobeto islatzen dituzte indar- 

estatusa, hierarkia edo agintea kontrolatzen laguntzen baitute (Serrano, 1992). 

 Hitzik gabeko komunikazioak emozioak azaltzen ditu nahi gabe: irakaslearen emozio 

partikularrak ez ezik, ikasleen espektatibek sorrarazitakoak ere; Pygmalion efektua 

deritzo horri (Rosenthal eta Jacobson, 1971). Irakasleak oharkabean markatzen ditu 

ikasleen jokabidearen zenbait alderdi. Ez da zaila ikasle argientzat beren estatusari 

eustea irakaslearen espektatiba baikorrak atzematen dituztenean; eta, era berean, 

beren egoera txarra finkatuko dute irakaslearengan etsipena nabaritzen dutenek. 

Irakasleak espektatibak eta ez-hitzezko jokabidea aldatu egiten ditu aurrean duen 

ikaslearen arabera (Chaikin et al., 1974). 

“La comunicación no verbal” artikuluan, Quintin Álvarezek komunikatzaile eraginkorra izateko 

aldagaiak aipatzen ditu: 



13 
 

 Espazioaren eta distantziaren kontrola 

Irakasleek giroa hobetzen lagundu dezakete, beren espazioen antolamenduan, banaketan, 

zaintzan eta apainketan jardunez, horrela  komunikazioa errazten  eta erantzun emozional 

positiboagoak sustatzen lagundu dezaketelako. Irakasleek gelan giro atseginagoa sortzeko 

distantziarekin joka dezakete: ikasleen arreta bereganatzeko edo-ta diskurtsoari aniztasun 

handiagoa emateko ikasgelan urrundu edo hurbildu daitezke; hau da, ikasleekiko 

gertutasun fisikoaz joka dezakete. 

 Gorputzaren eta gorputz-hizkuntzaren kontrola 

Gorputzak ere “hitz egiten” du, eta, gure diskurtsoekin batera, esanahien unibertso bat 

eraikitzen du. Horren bidez, hainbat egoera transmiti daitezke: sentimenduak, zirrarak, 

jarrerak, gogo-aldarteak, itxaropenak, etab.  

Aurpegia gure gorputzaren atal adierazgarrienetako bat da, eta begiradak ikaste-irakaste 

prozesuan oso funtzio garrantzitsua izaten du.  Ikasleei multzoan edo banaka begiratzen 

saiatu behar du irakasleak, betiere eta ikasle edo talde jakin bati begira luzaroan egon 

barik. 

Gorputz-jarrerari dagokionez, aurrerantz eginez gero, interesa adieraziko du, eta, 

atzerantz eginez, kontrakoa. 

Gorputzaren mugimendu egokia arreta mantentzeko lagungarria izango da; gehiegikeriak, 

ordea, arreta galaraziko du, eta mezuaren jarraipena eragotzi. 

Eskuen mugimenduak egoera emozionalak adierazteko erabiltzen dira. Naturaltasunez eta 

adierazkortasunez mugitu behar dira; gurutzatuta, ezkutatuta edo-ta mugimendu barik 

egotea ekidin behar da. 

Buruaren mugimenduak komunikazioa sinkronizatzeko erabiltzen dira:  hitz egitea nori 

dagokion adierazten dute. Bestalde, errefortzu eta estimulu bezala ere erabiltzen dira 

(ikasleak hitz egiten duenean baietz esateko, ados gaudela adierazteko). 

 

6 Bigarren hizkuntzaren jabekuntza haurtzaroan 
 

Haurrek ikasteko gaitasun handia dute, beren burmuina horretarako diseinatuta baitago. 

Hizkuntzari dagokionez, ikerketek erakusten dute lehen haurtzaroa arorik onena dela H2 bat 

ikasteko. Ikerketen arabera, sei urtetik aurrera gainbehera jasaten du burmuinak H2 ikasteko. 

Horrek esan nahi du H2 barneratzea bizitzako lehen urteetan askoz errazagoa izango dela eta 

ez dela komenigarria ikaskuntza hori geroko etapetara atzeratzea. 

H2 ikastea lehen haurtzaroan (0-3 urte). Ikertzaile batzuen ustez, haurra bigarren 

hizkuntzarekin modu egonkor eta jarraituan harremanetan jartzen bada, H2 hori era 

naturalean ikasi ahal izango du, bere ama-hizkuntzarekin gertatzen den bezala. Ikasle 

gehienak bi eta hiru urterekin matrikulatzen dira. Une horretatik aurrera, murgiltze- 
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prozesuan sartuko dira eta estrategia linguistikoen, egituren eta datuen barneraketa-prozesua 

egiten hasiko dira. Hiru urterekin, ikasleek irakaslearekiko mendekotasun eta lotura handia 

dute, eta horrek H2ren jabekuntza-prozesuan lagundu egiten du. Bestalde, umeen ahozko bat-

batekotasuna ere lagungarria da. 

H2 ikastea haurtzaroan (3-6 urte). Etapa honetan, garunak egoera ezin hobean jarraitzen du 

ama-hizkuntza ez den beste hizkuntza bat ikasteko. Jabekuntza ez da izango aurreko etapan 

bezain naturala, baina ez litzateke oso zaila izan beharko. Etapa honetako gakoa H2 horrekiko 

esposizioa da eta, oraindik ere, kontaktu egonkor eta jarraitua funtsezkoa izango da. 

Ikuspegi psikosozialetik, haurrak ikasle potentzial optimoak dira ondo erlazionatzen direlako; 

nahiz eta baliabide gutxi izan, menperatu gabe ere erabiltzeko gai dira hizkuntza. Lan-proiektu 

hau ikasleen ezaugarri horretaz baliatzeko prestatuta dago. Ikasleek dituzten hizkuntza-

baliabide apurrak erabiltzen dituzte, batetik; eta, bestetik, inguruneko datuak garrantzi 

handikoak dira haientzat, haurrak euskararen jabekuntza-prozesuan zuzentzen dituztelako. 

Eskolako inputa jasotzearekin batera, ikasleek ikasten ari diren eragiketa mentalak martxan 

jartzen dituzte inkontzienteki  beharrezko informazioa lortzeko, hau da, hizkuntzaren 

sakoneko arauak berenganatzeko.  

4 urtetik aurrera, ingurutik jaso dituzten hizkuntza-baliabideak baliatuz hasiko dira umeak era 

sortzailean euskararen erabilera jarraitua izaten. Bai Daniel Madrid didaktikariak (2001), bai 

Langer neurologoak hauxe diote beren lanetan: hizkuntzaren garapenerako funtsezko 

momentu bat dagoela, non haurrak hizkuntza ikasteko faktorerik onuragarrienak biltzen 

dituen: imitatzeko gaitasuna, fonetikarekiko interesa, adierazteko beharra eta bat-

batekotasuna. Bestalde, oraindik barregarri geratzeko beldurrik sentitzen ez dutenez, 

konplexurik gabe erlazionatuko dira. Horretarako, azalpenak saihestu behar dira, eta 

euskararen erabilera erraztu. Adin honetan aplikatu behar dira espresuki errefortzuko 

teknikak, eta eragin euskararen erabileran aldaketa gerta dadin; unerik garrantzitsuena da eta 

ezin da pasatzen utzi. 4 urteko gelan eraginkorrak izanez gero, euskararen erabilera 

sistematikoa lortuko da eta 5 urteko gelan ez da izango horrela jarraitzeko zailtasun handirik.  

Lehenago, 3 urteko umeak, eta betiere  lehenengo hizkuntza euskara ez dutenak, oraindik ez 

dira gai izaten jarrera-aldaketa hori egiteko; adin horretan, ez dira oraindik aldaketarako 

baldintza guztiak ematen—hori ikusi dugu orain artean, bederen—.  

 

7 Jarrera aldatzeko teknikak, konduktismoaren ikuspuntutik 
 

Lan-proiektu honetako proposamenak aurrera eramateko, ezinbestekoa da konduktismoaren 

psikologia-eskolak defenditzen dituen teorien nondik norakoak ezagutzea. Hona hemen 

azalpen txiki batzuk: 

- Baldintzapen klasikoa. Teoria honen arabera, gizakiek eta animaliek gertakari 

(estimulu) baten aurrean ikasten dute erantzuten. Erantzuna (portaera, jokabidea…) 

era automatikoan baldintzatzen da. Teoria honen egilea I.P. Pavlov da. 
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- Baldintzapen eragilea edo instrumentala. Baldintzapen klasikoaren bidez, aipatu den 

bezala, erantzun automatikoak ikasten dira. Baina norbanakoek ikasten dituzten 

erantzun guztiak ez dira automatikoak. Pertsonek ekintza eta jokaera asko nahita 

egiten dituzte, eta, askotan, pertsona bakoitzak erabakitzen du nola jokatu. E.L. 

Thorndike eta B.F. Skinner dira teoria honen egileak.  

Lan-proiektu honetan baldintzapen eragileak eskaintzen dituen teknikez baliatuko 

gara euskararen erabilera indartzen laguntzeko. 

Baldintzapen eragilearen arabera, bi osagai daude erlazionaturik ikasi edota aldatu 

nahi den jarrerarekin: 

1. Aurrekaria: erantzunaren aurretik izaten den gertaera. Gure kasura ekarrita, 

gaztelaniaz berba egitea. 

2. Ondorioa: portaerari jarraitzen diona, hau da, zigorra ala errefortzua (biak izan 

daitezke positiboak ala negatiboak). Hau da, euskaraz eginez gero, errefortzu 

positiboa jasoko du; eta, gaztelaniaz hitz eginez gero, errefortzu negatiboa. 

 Errefortzu positiboa: jarrerak zerbait ona dakar (maskotaren puntua 

ematea, esaterako). 

 Errefortzu negatiboa: jarrerak zerbait txarraren amaiera dakar (gaztelaniaz 

hitz egiten badu, maskotaren puntua ez du lortuko; denborarekin jarrera-

aldaketa gertatuko da eta gaztelaniaz berba egiteari utziko dio). 

Ikuspegi horretatik azaltzen dira zigor positiboaren eta negatiboaren 

kontzeptuak, baina lan-proiektu honetan ez dira erabiliko. 

 

- Ikaskuntza sozialaren teoria. Teoria honek behaketaren eta imitazioaren garrantzia 

nabarmentzen du jarreraren ikaskuntzan. A. Bandura da teoria honen sortzailea.  

Teoria honetan oinarrituta, helburua pauso txikiak emanez lortuko da. Honelaxe 

azalduko lirateke urratsok:                                                                                             

Eredua behatu (irakasleak + euskaraz aritzen diren ikaskide euskaldunak) 

Eredua bereganatu (ikaslea irakaslearekin zein ikaskideekin euskaraz sarritan 

komunikatzen hasiko da)                             Eredua finkatu (Ikaslea euskararen 

erabilera sistematizatzeraino helduko da). 

 

Kontuan izan behar da behatzen diren jarrera guztiak ez direla ikasten, edo 

behatzen direnak ez direla modu berean imitatzen:  

Eredu edo pertsona erakarleak gehiago imitatzen dira zigortutakoak baino; 

errefortzua jaso dutenak, berriz, gehiago imitatzen dira; bestalde, helduen jarrerak 

imitatzeaz gain, adinkideenak ere imitatzen ditu haurrak.  

 

 

8 Nola aplikatu konduktismoaren oinarri teorikoak gure lan-proiektuaren 

bidez? 
Konduktismoaren oinarri teorikoak eskolan aplikatzeko moduak aztertuko dira. 
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Baldintzapen eragilea ikasleekin aplikatzeko orientabideak: 

1. Errefortzuak une oro ez erabiltzea, ondorio positiboek indarra gal dezakete eta. 

2. Jarrerak ondorioa dakarrenean, berehala errefortzua ematea. Horrela 

ziurtatuko da errefortzua jasotzen duen jarrera dela aldatu nahi dena. Bestela, 

beste jarrera bat sendotzeko arriskua dago. 

3. Jarrera indartu edo sortu nahi denean, ondorioa indartzea. Esaterako: 

 Errefortzu positiboarekin saritzea euskararen erabilerarekin harremana 

duten saio guztiak. 

 Euskararen erabilera zaila suertatzen bazaio ikasle bati, hori haurrari 

ikusaraztea eta jarrera positiboak saritzea. 

4. Euskara erabiltzea lortuz gero, hori ezartzeko teknikak maiztasunez erabiltzea. 

Aldez aurretik espero ez duten egoeretan errefortzu positiboak ematea, alegia. 

5. Jarrerak sortzeko eta sistematizatzeko aztarnak erabiltzea. Ezarritako mezuen 

bidez jarrera egokiak gogoraraztea: “Patioan, gogoratu: txirrin, txirrin, txirrin, 

euskaraz hitz egin!”, adibidez.  

Ikaskuntza sozialaren teoria nola aplikatu: 

Eskola testuinguru sozial bat da, eta, bertan, irakaslearen zein ikaskideen jarrerak 

beha edo imita daitezke. Horregatik, irakasleak eredu egokia azaltzen saiatu behar 

du. 

Honako hauek izan daitezke teoria honen ildotik ikasgelan erabiltzeko orientabide 

batzuk: 

1. Irakaslearen irudiak ikasle txikientzat duen balioagatik, irakasleak eredu 

modura jokatu behar du, eta gelan motibatuta egon (beharrezkoa da euskara 

lantzeko ilusio handiz azaltzea eta gogo hori transmititzea proposatzen dituen 

ekintzetan, zereginetan, jardueretan…). 

2. Ikaskideak eredu gisa erabili ditzake. Adibidez: 

 Euskaraz hitz egiteko zailtasun handiagoak dituzten ikasleak hobeto 

egiten dutenekin lan-taldean elkartzea. 

 Ikasle bati eskatzea beste taldekideei ekintza bat azaltzeko, ipuina 

kontatzeko… 

3. Irakasleak lortu beharko du ikaslea konturaraztea norberaren jarrera 

eredugarria izan daitekeela gainerakoentzat. Horretarako, honako ekintza 

hauek egokiak dira: 

 Euskararen erabileraren ondorio positiboa azpimarratzea (ikaskideak 

imitatutako ditu eta errefortzua lortzeko aukera gehiago izango du). 

 Baten batek euskara erabiltzen ez duenean, jarrera egokia duen beste 

baten ondoan esertzea edo txoko berean kokatzea. 
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9 Jarrera aldatzeko edo indartzeko teknikak, konduktismoaren ildotik 

 
Konduktismoa portaeraren azterketan oinarritzen da, eta lan-proiektu honetan 

azalduko diren teknikak jarrerak aldatzera daude bideratuta. Teknika horiek 

euskara erabiltzen hasteko edo indartzeko erabiliko dira. 

 

Jarrera baten beharra pizteko edo jarrera hori sistematizatzeko teknikak: 

 Errefortzua erabiltzen da. Bi motatakoak dira: positiboak eta negatiboak. 

 Errefortzu positiboa. Ondorioa positiboa izango da, areagotu nahi den 

jarreraren ondoren. Jarreraren ostean sarituz gero, jokaera maizago 

errepikatuko da. Jarrera-aldaketa gertatzen den unean edo egun berean 

emango da saria: goraipatuko da zein egoeratan gertatu den, norekin edo 

non; bestela, beste jarrera bat saritzeko arriskua izango da. Ikaslearen 

autoestimua eta motibazioa handitzeko aukerarik ez da galduko. 

Hainbat motatako sariak izan daitezke, materialak (jatekoak, zerbait 

ikustekoak…) zein sozialak (hitzezko adierazpenak, goraipamenak…).  

 Errefortzu negatiboa. Saria (maskotaren puntua) ez ematea. Ikasleak 

jarrera negatiboari (euskara ez erabiltzea) uko egin, eta lortu nahi den 

jarrera (euskara erabiltzea) hartu dezan. 

 Moldatzea. Ikasleak aurretik ez zuen jarrera bat lortzeko erabiltzen da.  

Teknika honen arabera, piztu nahi den jarrera aukeratu, eta jarreraren 

elementu batzuk bereiziko dira, horiek indartzeko euskara erabiltzera heldu 

arte. Jarrera era jarraituan indartuko da, pausoz pauso. Pauso bakoitza 

aurrekoa baino zailagoa izango da. Esaterako: egitura erraz batzuk 

erabiltzen hasten denean, egun horretan bertan saria (maskotaren puntua) 

emango zaio, nahiz eta orokorrean gaztelaniaz hitz egin. Hurrengo 

egunetan, eskakizun-maila areagotuko da. Horrela, euskararen erabilera 

bultzatuko da, eta, pauso bakoitzean, saritu ere bai. 

 Imitazioa. Eredu batek (irakasleak) ematen dituen antzeko erantzunak 

ematea. Teknika honen bidez, jokaera asko ikasiko dira errefortzuen 

beharrik gabe. Esaterako: irakasleak erabiltzen dituen zenbait egitura 

ikasleak jolas sinbolikoaren bidez barneratu eta errepikatuko ditu. Hainbat 

eredu izango dituenez (irakasle baten baino gehiagoren eredua ere), 

ahoskera ere hobetzen joango da. Horrez gain, ikaskideek erabiltzen 

dituzten kontzeptuak, hitzak… ikasten joango da. Ikaslearen imitazioa 

gertatzen denean, irakaslearen bat-bateko ahozko mezu positiboek indar 

handia hartuko dute (laudorioek, adibidez) jarrera indartzeko. 
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10 Metodologia 
 

Metodologia irakaste-prozesua kudeatzeko hautatzen den bidea edo estrategia da, prozesu 

horretan parte hartzen duten elementu guztiak kontuan hartuta. Nola irakatsi?, horixe da 

edozein metodologiaren funtsa.  

Ezagutzari buruzko hainbat teoriatatik abiatuta, Hezkuntza Sailak ezagutzen transmisio hutsa 

alde batera utzi, eta ikasleei “bizitzako esparru eta egoera guztietan moldatzeko 

prestakuntza”(Heziberri 2020) eman behar zaiela erabaki zuen; hori aurrera eramateko, 

konpetentzietan oinarritutako hezkuntza-ikuspegia jarri zuen abian, Heziberriren bidez. 

Lan-proiektu hau Ikastetxeko Hizkuntza-Normalizazio Proiektuaren baitan kokatzeko 

pentsatuta dago, hau da, hizkuntzen ikaskuntzarekin eta erabilerarekin lotutako alderdi 

guztien plangintza orokorraren barnean. 

Ikastetxeko Hizkuntz Normalizazio Proiektuak, beraz, bi helburu betetzen ditu: alde batetik, 

curriculumeko hizkuntzen trataeraren inguruko alderdiak lantzea; bestetik, baliabideak 

martxan jartzea zentroak bere hizkuntza-prozesua kudeatu dezan. Ikastetxeko Hizkuntz 

Normalizazio Proiektuak Ikastetxeko Hezkuntza Proiektuari lotuta egon behar du. Era berean, 

ikastetxeko gainerako proiektu eta programazioekin ere lotura izan behar du. 

Haurren euskararen jabekuntza esanguratsua eta motibatzailea izan dadin, ikuspegi 

konduktistan (teknikak) eta eraikitzailean oinarrituko da metodologia.  

Lan-proiektuaren irizpide metodologikoak: 

- Haurren aurre-ezagutzetatik, esperientzietatik eta interesetatik abiatuko da. 

- Haurraren komunikatzeko desira eta beharra osagai afektiboetan oinarrituko da. 

Horregatik, afektibitatea bigarren hizkuntza egituratzeko zutabea izango da. Haurren 

interesetatik abiatuta landuko da afektibotasuna: beharrak, nahiak, kezkak eta 

gatazkak adierazteko eta konpontzeko aukera emango zaie.  

- Hitzik gabeko komunikazioaren beharra. Irakasleak haurrari informazio afektiboa 

gorputz jarreren bidez eskaini behar dio. 

- Input (solaskidearengandik jasotzen den mezua) egokiaren garrantzia. Irakasleak 

hizketa-ezaugarriak zainduko ditu: ulermenari eta komunikazioari garrantzi handia 

emango dio eta errepikapen askoko hizkuntza zuzena eta egokia erabiliko du, ikasleen 

ulermen-mailara egokitua, eredu eta errutina berak eta egonkorrak erabili eta ikasleen 

hizketaren forma eta funtzioen kontrol progresiboa egiten duena. Izan ere, entzutea 

eta ulertzea ez dira gauza bera: haurrak, jaso duena (input) prozesatu ondoren, 

interpretatu egingo du. Hori dela eta, inputa ulergarria eta esanguratsua izango da, eta 

ikasleak ulertzeko eta adierazteko duen beharretara egokitua (Ruiz Bikandi, 2009). 

- Kontzientzia fonologikoa lantzeko, jolas-jarduerak burutuko dira. Horretarako, 

irakaslearen inputa argia, motela, intonazio markatua duena eta kontrakziorik gabekoa 

izango da. Irakaslearen hizketa-eredua honelakoa izango da: esaldi laburrak, sinpleak, 

adierazpen erregularrak, orainaldiko esaldiak eta elipsirik gabekoak.  
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- Ikaslearen parte-hartze aktiboa sustatuko da. “Cada lengua debe ser aprendida más 

bien practicándola que utilizando reglas. Para ello es importante ejercitar lo máximo 

posible actividades como escuchar, leer, releer, escribir, imitar, etc.” (Ahrbeck, 1961: 

211-214). Haurrei mintzatzeko aukerak eskainiko zaizkie: hitz egitean, beren 

hizketaren gaineko kontzientzia hartuko dute, eta, gero, berretsiko dituzten H2ri 

buruzko hipotesiak eraikiko dituzte solaskidearen erreakzioen arabera (ulertu duen 

edota nola erantzuten dion). 

- Irakaslearen hizketa-ezaugarriei dagokienez, ezinbestekoak dira baldintza hauek: 

ulermenari eta komunikazioari garrantzi handia ematea, errepikapen asko dituen 

hizkuntza zuzena eta egokia erabiltzea eta eredu eta errutina berak eta egonkorrak 

erabiltzea ikasleen ulermen-mailara egokituak eta ikasleen hizketaren forma eta 

funtzioen kontrol progresiboa errazteko modukoak. 

- Motibazioaren alderdi integratzailea eta instrumentala. Batetik, haurrak testuinguru 

eta pertsona bakoitzari dagozkion hizkuntza-baliabideak barneratzen hasiko dira; 

motibazioaren alderdi honek du eragin zuzena horretan, hain zuzen ere  gizarteko kide 

sentitzeko nahiak eraginda jokatzen baitute haurrek. P. Sanzek adierazi zuenez, 

“irakaslea atsegin nahi dutelako mintzatzen dira hizkuntza horretan”. Ezinbestekoa da, 

beraz, irakaslearen aldetik horri balioa ematea, helduak haurren ekoizpenen aurrean 

inolako interesik ez erakusteak haurra isilaraziko baitu. Bestetik, haurrak maskotaren 

bitartez lortuko duen sariak eraginda, H2 erabiltzeko lehenengo pausoak ere emango 

ditu, motibazio instrumentalari esker. 

- Akatsen zuzenketa. Haurrak akatsak egingo ditu hizkuntzaren inguruko erlazioak eta 

hipotesiak egiten dituenean; horiek ezinbestekoak dira H2z jabetzeko, eta fosildu ez 

daitezen zuzendu egingo dira. Zuzenketak kontuz egingo dira, horrek haurrengan 

antsietate-sentsazioa sortu ez dezan. Antsietate horrek ikaslea geldiarazi, eta beldurra 

eragin liezaioke parte hartzeko unean. Akatsen aurrean, feedback positiboa jasoko du. 

Irakasleak, zuzenketak egiteko, ikaslearen nortasuna, hizkuntzaren jabekuntza-maila 

eta akatsen kopurua hartuko ditu kontuan. Hainbat estrategia erabili ditzake 

zuzentzeko: esplizituki edo inplizituki ikasleak esandakoa berriro adierazi, adierazpen 

zuzena eman, aukera ezberdinak eskaini, akatsa non dagoen esan... 

- Ikaslearen faktore emozionalak. Hizkuntzaz jabetzeak jarrera positiboa, motibazio 

integratzailea eta autoestimu handia ekarriko dio. Antsietateak,  parte-hartze ezak eta 

autoestimu baxuak, berriz, H2 ez menderatzea ekarriko du. Haurraren autoestimua 

ezinbestekoa da H2 ikasteko: bere buruaren irudi positiboa baldin badu, arrakasta 

handiagoz lortuko du H2az jabetzea. 

- H2ren jabekuntzarako baliabide didaktikoak erabiliko dira. Ipuinak oso baliabide 

interesgarriak dira emozioak kudeatzen laguntzeko eta hainbat jarduera bideratzeko: 

hiztegi berria ikasi, antzezlanak egin…. Zenbaitetan ikus entzunezkoak baliatuz, 

hiztegia aberasteko jolasak, olerkiak, asmakizunak, aho-korapiloak edota atsotitzak 

landuko dira, betiere espazio eta denbora ondo kudeatuta.  
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11 Esku-hartzearen faseak 
 

Lan-proiektua HHko etapa osorako diseinatuta dago eta faseak ikasmailaren arabera 

antolatuko dira. Ikastetxe bakoitzak ikasleen euskararen jabekuntzan aurrera egiteko, eta, 

bere ildo metodologikoa kontuan hartuta, programatutako behar beste baliabide didaktiko 

txertatu ditzake. Horretarako, ikasgelako urteko programazioaz baliatuz, nahi beste jarduera 

eraman daiteke aurrera. Hemen ideia eta gomendio batzuk aipatuko dira, ikastetxe 

bakoitzaren errealitatera egokitu daitezkeenak. 

 

1. fasea: 2 urtekoen gela 

 

Gaur egun, ikasle gehienek eskolarekin lehenengo kontaktua 2 urtekoen gelan izaten dute. 

Ikasgela horren berezitasunak (ikaslearen egokitzapen-prozesua, hizkuntzaren garapen-maila 

txikia edo txikiegia, euskararekin kontakturik eza, esfinterren kontrolik eza…) kontuan hartu 

behar dira. Horiek hasieran eragozpenak sor ditzakete murgiltze-prozesuan. Horregatik, 

ikasmaila honetan taldearen arabera jokatu behar da, eta unerik egokiena aukeratu, 

ikasturtean zehar, hemen aipatuko diren ekintzak eta jarduerak aurrera eramateko: 

 Maskota aurkeztu. Ikastetxe bakoitzak duen formatua erabiliko du (maskotaren 

marrazkia, horma-irudia, txotxongiloa, mozorro modukoa…). Korroan guztien aurrean 

egitea  litzateke aproposena. Horrek guztiei batera maskota ezagutzeko aukera 

emango die, eta, azalpen xume baten ostean, galderen bidez elkarrizketarako bidea 

zabaltzeko aukera ere  izango da: zer iruditzen zaizue eskolako “……” maskota?, ederra 

da?, gustukoa duzue?… 

 

 Maskotaren txotxongiloa erabili. Ikastetxean maskotaren txotxongilorik ez balego, 

oso interesgarria litzateke hura prestatzea edo arlo horretan lan egiten duen 

norbaitekin harremanetan jartzea hura eskuratzeko. Oso erabilgarria da esku-hartze 

fase osorako, eta, aldi berean, oso erakargarria ikasleentzat. Jarduera ugari egiteko 

aukera emango du. Funtzio pedagogiko aipagarrienak honako hauek dira: 

 

 Sormena eta irudimena garatzea. Haurrek beren istorioak sortzeko erabiliko 

dute txotxongiloa. Beraiek erabakiko dute txotxongiloak zer esango duen edo 

zer egingo duen. Irudimenari bidea eman eta aske uzten ikasiko dute. 

 

 Arretari eusteko gaitasuna areagotzea. Haurraren kontzentrazioa 

estimulatuko da, adi egon behar izango baitu bai pertsonaiak sortzeko, bai 

istorioak asmatzeko. Denbora jakin batez jarduera baten aritzen irakatsiko dio 

haurrari. Txotxongiloen antzezlanean murgiltzeko eta pertsonaia nagusiari 

istorioan zehar laguntzeko, kontzentratuta egon beharko du haurrak. 
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 Balioetan heztea. Txotxongiloekin irudikatzen diren ipuin tradizionalek 

honelako balioak erakusten dituzte: tolerantzia, eskuzabaltasuna edota 

ontasuna. Beraz, haurrei beti mezu positiboa helaraziko diete. 

 

 Jolasten ikastea. Konturatu gabe, haurrek beren hiztegia aberastuko dute eta 

logika eta oroimena landuko dituzte. Gainera, txotxongilo-antzerkietan haurra 

pertsonaiekin elkarreraginean arituko denez, haurraren ulermena suspertzeko 

baliabide egokia da maskotaren txotxongiloa.  

 

 Enpatia bultzatzea. Haurra pertsonaietako baten alde edo kontra egingo du 

istorioan sartzeko. Horrek txikienei beste pertsona batzuen lekuan jartzen 

lagunduko die; baita ekintza jakin batzuek sorrarazten dituzten sentimenduak 

balioesten ere. 

 

Horregatik guztiagatik, irakasleak zein ikasleek edozein unetan erabiltzeko aukera izan 

dezaten ikasgela bakoitzean maskotaren txotxongilo bana egotea gomendatzen da. 

Txotxongiloa oso elementu pedagogiko eta hezitzaile ona da. Jolasaren bidez 

euskararen jabekuntzarako baliabide izateaz gain, haurrei beste hainbat gauza 

irakasten die: mezu morala helarazten die eta balioetan hezten ditu. 

Are gehiago, askotan haur lotsatienei irekitzen eta komunikatzen laguntzen die, 

txotxongiloak hitzezko zein hitzik gabeko komunikazioa errazten baitu. 

 

 Maskotaren dominaren xedea hau da: haurren jarrera-aldaketan eta kontzientziazioan 

ekitea. Ikasleei maskotak azalpen-ohar labur bat ”prestatuko” die esateko nola 

eskuratu dezaketen domina (euskaraz lehenengo berbak esatean), eta zertarako diren 

dominak (egunero euskaraz lehenengo hitzak esaten hasten direnean banatuko zaizkie 

ikasleei). Maskotaren irudiarekin behar beste domina prestatuko dira ikasgelan 

izateko. Horiek lepotik eskegita eramatea proposatuko zaie ikasleei. Haurrek 

orokorrean gustukoa izaten dute horrelakoak eramatea.  

 

 Korroa euskara lantzeko esparru. Haurrei korroan berdinen arteko komunikazio-

esparrua erraztuko zaie. Hainbat helburu lor daitezke korroan: gai jakin bati buruz hitz 

egitea, gatazkak konpontzea, zenbait jarduera egitea (abestu, ipuinak entzun…). 

Elkartzeko une aberasgarri eta demokratiko gisa definitzen da, eta elkarrizketaren 

motorra da. Gainera, ikasgela barruko jarduera erreferente gisa eratzen da normalean, 

eta gaur egun haur-eskola definitzen duen metodologia aktibo eta konstruktibistaren 

gune nagusietako bat da. 

 

Korroan aritzeak abantaila  asko ditu, alde sozialetik, kognitibotik, espazio-denborari 

dagokion arlotik eta hizkuntza-gaitasunari dagokionetik ere. Euskararen jabekuntza- 
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prozesuan gune interesgarria izango da. Bertan honako hizkuntza-gaitasunak landuko 

dira: 

 

 Adierazpena trebatzea. 

 Hiztegia ikastea eta aberastea. 

 Komunikazio-arauak barneratzea: hitz egiteko txanda errespetatzea... 

 Norberak dakienaren gainean arreta jartzeko gaitasuna, beste gai batzuekin 

nahastu gabe. 

 

Korroak irakaslearekin eta berdinekin egunero lotura sendotzeko aukera emango du. 

Aldi berean, ikasleei lotsa gainditzen lagunduko die. 

 

 Ipuinak kontatzea. H2 transmititzeko oso baliabide egokiak dira ipuinak; hainbat 

helburu lortzeko erabiliko dira: hiztegi eta egitura berriak ezagutzeko,  bizipen 

zirraragarriak biziarazteko, berbaldia testuinguruan kokatzeko. Ipuinak hitzezkoak eta 

irudizkoak edo hitzik eta marrazki gabekoak izaten dira. Azken horiek erabiliz, istorioen 

barruko pertsonaien arteko elkarrizketak indartuko dira. “Hizkuntza ulertu gabe ere, 

haurrak ipuina ulertuko du;  zehazki ulertu gabe, ulertuko du ipuinak sortu duen mapa 

mentala, kokatuko da espazioan eta denboran, eta horrek bizipen zirraragarria 

sorraraziko dio.” (Artigal, 2013). 

Ahotsa eta ikusgarritasuna, batetik; eta, zirrarak eta elkarrekintza, bestetik, 

ezinbesteko aldagaiak dira  2H ikasteko. 

 

 Kantak. Haur Hezkuntzako etapa osoan H2ren jabekuntzarako erabiliko diren 

baliabideak dira. Maskotaren kanta egonez gero, has daiteke lantzen, apurka-apurka  

maskota ezagutzen joan daitezen. Zenbait autoreren iritziz, kanten erabilerak 

abantaila handiak ditu: 

 

 Onura kognitiboak. Kantak, ikasgelan bertan, ikaskuntza esanguratsua 

bultzatzen du; beraz, abestien erabilera eta izaera errepikakor eta sendoaren 

bidez automatizazioa garatuko da. Erritmoari dagokionez, haurrei esaldi luzeak 

eta esamoldeak errazago barneratzen laguntzeko erabiliko da. 

 

 Hizkuntza garatzeko onurak. Kantek ahozko gaitasuna hobetzeko zenbait 

trebetasun garrantzitsu garatzen laguntzen dute, hala nola arretaz entzuteko 

eta gogoratzeko trebetasuna (intonazioak lagunduta). 

Kantak hiztegia ikasi eta aberasteko zein ezagutzak lortzeko erabiliko dira. 

 

 Onura afektibo-emozionalak. Kantek zirraretan eragin handia dute eta 

hizkuntzaren irakaskuntza-ikaskuntza prozesua aktibatzeko behar den 

motibazioa bultzatzen dute. Ikaskuntzaren alderdi afektiboak gero eta gehiago 
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azpimarratzen diren heinean, hizkuntza bat modu eraginkorragoan ikasten da 

horiek kontuan hartzen direnean. 

 

 Olerkiak. Haur Hezkuntzan zehar H2 indartzeko erabiliko dugun beste baliabide bat 

dira. Ikaslearen adinaren arabera aldatuko da luzera eta konplexutasuna. Ikusi ahal 

izan denez, ipuinak soilik entzuten hazten diren haurrekin alderatuta, olerkiez gozatzen 

dutenek hizkuntza-trebetasun eta trebetasun kognitibo hobeak garatzen dituzte. 

Haurren hizkuntza-garapenean olerkiak erabiltzeak izango dituen ondorio positiboak:  

 

 Hizkuntzaren garapena erraztuko du, ipuinak baino esaldi konplexu eta 

landuagoak erabiltzen baititu olerki batek 

 Komunikazio-trebetasun berriak garatuko ditu eta hitzezko adierazpena 

sustatuko du, batez ere errimen bidez. 

 Haurren hiztegia nabarmen aberastuko du eta asimilatzen ere lagunduko dio. 

 Musikaltasuna eta hizkuntzaren irudiak errazago balioesteko aukera emango 

dio.  

 Pentsamenduaren eta hizkuntzaren garapena bultzatzen duten kontzeptu gero 

eta konplexuagoak ulertzen lagunduko dio. 

 Irakurtzeko zaletasuna piztuko dio, eta horrek txikitatik irakurtzeko ohitura 

sortzen lagunduko dio. 

 Haurrak gurasoekin duen lotura afektiboa indartuko du, eta, aldi berean, bere 

zirrarak askatasunez adierazten lagunduko dio. 

 Sormena, irudimena eta ulermena sustatuko ditu, eta hori oso garrantzitsua da 

haurtzaroan agertzen diren gatazkak konpontzeko. 

 

 Asmakizunak. 2 urtekoen ikasgelan testu labur horiek oso aberasgarriak suertatzen 

dira modu egokian aukeratuta eta aurkeztuta.  Euskararen erabileran aurrera egiteko 

baliagarriak izango dira:  

 

 Testua buruz ikasteko. 

 Hitz berriak ikasteko. 

 Errutinatik ateratzeko. 

 Ariketa mentala egiteko. 

 Gozatzeko. 

 Guztion artean lankidetzan aritu eta erantzuna asmatzeko. 

 Sozializatzeko. 

 Une onak partekatzeko. 

 Hiztegia berrikusteko. 

 Ahozko hizkuntza lantzeko. 

 Fonema jakin batzuen ahoskera zuzena azpimarratzeko. 
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 Aho-korapiloak. Antzinako testu labur horiek haurrekin jolas moduan hizkuntza 

praktikatzeko baliabide dibertigarriak  dira. Aho-korapiloek ikasleei H2ren jabekuntzan  

abantailak eskaintzen dizkiete: 

 

 Oroimena landuko dute. Ondo ahoskatzeko, buruz ikastea trikimailu ona da. 

 Ondo bokalizatzen ikasiko dute. Haurrak fonema bakoitza behar bezala 

ahoskatzen saiatuko dira, konturatu gabe eta modu dibertigarrian.  

  Lehiakortasuna sustatuko da. Zuzen eta azkar ahoskatzeko grinak, egunez 

egun hobetzeko gogoa eragingo die. Eragin positiboa izango du bere 

autoestimuan ere. 

 Haurrei hizkuntzarekiko eta irakurketarekiko interesa piztuko zaiei. Bat-batean 

mihia aurkikuntza dibertigarria izango da. 

 Irudimena garatuko dute, batzuek beren aho-korapiloak asmatzen baitituzte 

lagunekin partekatu ahal izateko. 

 Hiztegia aberastuko dute. Izan ere, hitz-joko horiek irakurri, buruz ikasi eta 

errezitatzean, hitz berriak aurkituko dituzte, gero eguneroko hizkuntzan 

txertatzeko. 

 Haurrei beren buruaz barre egiten irakatsiko diete. Agian hasieran zapuztuko 

dira, lehenengoan ondo esan nahi dutelako eta ez dutelako akatsik onartuko, 

baina, konturatzen direnean askoren akatsa dela, ikusiko dute zer dibertigarria 

den aho-korapiloak errezitatzea! 

 

 

 

2. fasea: 3 urtekoen gela 

 

Egun ikasle gehienak 2 urtekoen gelatik 3 urtekora pasatzen dira. Hala ere, familia batzuek 

sema-alabak Haur Hezkuntzako 2. zikloko 1. mailan matrikulatzen dituzte. Hori dela eta, 

taldean ikasle berriak izango dira. Horregatik, ikasturte hasieran, 2 urtekoen fasean azaldu 

den bezala, eskolako maskotaren aurkezpena berriro egitea proposatzen da. Horrek bi 

funtzio beteko ditu: batetik, ikasle berriei maskotaren figura ezagutzera ematea, eta; 

bestetik, 2 urtekoen gelatik datozenei gogoraraztea eta, berriz ere, maskotari harrera 

egitea. Txotxongiloarekin elkarrizketa prestatzeko aukera ezin hobea da. Ikasle berrien 

aurkezpena egin daiteke, oporrei buruz berba egin daiteke, eta ikasgela berriaz ere bai. 

Murgiltze-ereduari jarraituz, ikasleen euskararen jabekuntzan ekinean saiatuko gara. Ama-

hizkuntza euskara dutenek zein erdara dutenek hizkuntza-trebetasunak ahalik eta gehien 

garatu ditzaten lan egingo dugu. Horretarako, fase honetan, orokorrean, 2 urtekoen 

gelako dinamikari jarraituko zaio, eta landuko diren baliabideak (maskotaren domina, 

ipuinak, kantak, olerkiak…) eta espazioak (korroa, txokoak) 3 urteko ikasleentzako bereziki 

programatutakoak izango dira.  
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3. fasea: 4 urtekoen gela 

 

Fase honetan euskararen erabileran jarrera-aldaketa emateko errefortzuen teknikak 

aplikatuko dira, eta, bereziki, maskotari lotuta prestatutako proiektua landuko da. Horrez 

gain, aurreko bi faseetan bezala, hizkuntza-baliabide anitz jorratuko dira. Maskotaren 

proiektua jarduera-sekuentzia batez osatuta dago. Jarduera sekuentzia hori lau astean 

zehar garatuko da, eta, planteatutako ekintzekin batera, banakako errefortzu-teknika 

aplikatuko da. Maskotaren proiektua amaitu arren, ikasturtean zehar errefortzu-teknikak 

beharren arabera erabiltzen jarraitzea gomendatzen da, banakakoak zein taldekakoak. 

Errefortzu-tekniken denboralizazioa hauxe izan daiteke: 

 1. teknika: urrian, maskotaren proiektuarekin batera. Maskotaren puntuena, 

banakako teknika. 

 2. teknika: azaroan eta abenduan, Gabonak baino lehen bukatzea gomendatzen 

da. Maskotaren puntuena, banakako teknika. 

 

Adin klabearen fasean gaudela esan daiteke, 4 urtetik aurrera haurren ama-hizkuntza 

nahiko egituratuta baitago eta ikasle gehienek H2ren murgiltze-prozesuan bi ikasturte 

pasatu baitituzte jada. Gainera, haurrek adin horretan H2z jabetzeko hizkuntza-gaitasun 

itzela dute. Horregatik, beren burmuinaren malgutasun plastikoa aprobetxatu behar da 

jarrera-aldaketa gerta dadin. Adin honetatik aurrera lortzen da ikasleek euren artean 

euskaraz egitea. 

 

Maskotaren proiektua (Eranskina I) 

 

3.2 Errefortzu positiboko tekniken denboralizazioa 

Maskotaren proiektua amaitu arren, ikasturtean zehar errefortzu positiboko teknikak 

beharren arabera erabiltzen jarraitzea gomendatzen da, banakakoak zein taldekakoak. 

Errefortzu tekniken denboralizazioa hauxe izan daiteke: 

 Lehenengo teknika: urrian, maskotaren proiektuarekin batera. Maskotaren 

puntuak, banakako teknika. (Ikus Errefortzu-tekniken atala) 

 Bigarren teknika: azaro-abenduan, Gabonak baino lehen bukatzea gomendatzen 

da. Maskotaren puntuen jarduera, berriz ere; aurreko alditik ezberdintzeko 

puntuen kolorea alda daiteke. Une kritikoa izango da,  eta euskararen erabilera 

sistematizatzeko eraginkorra izan behar du irakasleak; banakako teknika. (Ikus. 

Errefortzu-tekniken atala) 
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 Hirugarren teknika: urtarrilean, Gabonetatik bueltan. Ur-botilen teknika. Talde 

osoa. (Ikus. Errefortzu-tekniken atala) 

 Laugarren teknika: martxoa eta apirila bitartean, Aste Santu aurretik. Horma-

irudia. Talde osoa. (Ikus. Errefortzu tekniken atala) 

 

3.3 Maskotaren egutegiak (Eranskina II) 

Egutegiak oso baliabide interesgarriak dira Haur Hezkuntzan erabiltzeko, eta, maskotaren 

pertsonaiarekin lotura eginez gero, ikasleentzat erakargarriagoak. Zorionez, haurrek 

oraindik paperezko hainbat egutegi eskura izaten dituzte; denboraren kontzeptu abstraktu 

eta konplexuari esanahia emango diote egutegia erabilita. 

Egutegia erabiltzearen zenbait abantaila: 

 

 Egun, aste, hilabete edo urte bakoitzeko zikloak bistaratzea. 

 Atzo, gaur eta bihar kontzeptuak ikastea. 

 Ekitaldi eta hitzordu garrantzitsuak zein diren erabakitzea eta apuntatzea. 

 Antolatzeko trebetasunak garatzea. 

 Gertatuko denerako prestatzea. 

 Denboraren aukerak eta mugak onartzea. 

 Autonomia eta oreka pertsonala garatzea. 

 Jardueren eta egoeren iraupena onartzea eta integratzea. 

 Dena aldi berean ezin dela egin onartzea. 

 

4. fasea: 5 urtekoen gela 

 

Ikasleak Haur Hezkuntza etapako mailarik altuenean izango dira, eta, Lehen Hezkuntzara 

igaro aurretik, euskararen erabilerari azken bultzada eman behar zaio. Ikasleek, 

orokorrean, udako oporren ostean euskararen erabileran atzerakuntza nabarmena izaten 

ohi dute. Horregatik, jarrera berreskuratzeko helburuarekin, programaturiko proiektuaz 

edo unitateaz gain, ikasturtea errefortzu positiboko teknikak landuz hastea gomendatzen 

da. Fase honetan maskotaren proiektu espezifikorik ez da garatuko, baina bai hainbat 

jarduera eta errefortzu positiboko teknika pertsonaiaren irudiari lotuta. Bestalde, ikasleen 

adinak aurrera egin ahala, jarduera konplexuagoak egiteko aukera izango da. 

4.1 Jarduerak 

Ikasturtean zehar lantzeko daude pentsatuta. Hiruhileko bakoitzean maskotarekin 

erlazionatutako jardueraren bat egitea litzateke egokia. Adibidez, honako hauek: 
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 Maleta ibiltaria zaindu. Ikasleei eskolako edozer etxera eramateko aukera izateak 

ilusio itzela egiten die, eta maleta eramateak, bereziki, gehiago. Horregatik, 

euskararen erabilera sustatzeko, maleta bat izango dugu gelan. Ikasturtean zehar 

jolasak, euskal abestiak, ipuinak eta proiektuekin edo unitateekin loturiko objektu 

bereziak gordeko dira barruan. Ikasleek txandaka eramango dute etxera 

gurasoekin lantzeko edo ikusteko. 

 Maskotaren ipuina prestatu. Ikasturte honetan ikasleek ipuinaren irudiak 

prestatuko dituzte. Irakasleak aldez aurretik ipuina kontatuta, ikasleek taldeko 

irudi bat marraztuko edo margotuko dute. 

 Maskotaren ipuina ikaskideei kontatu. Ipuina prestatu ondoren, korroan 

ikaskideen aurrean kontatuko dute. Prestatutako laminan zer gertatzen den 

azalduko du ikasle bakoitzak. 

 2 edo 3 urtekoei ipuina kontatu. Ikasgelan ipuina landu ostean, haurrak eskolako 

gazteenen gelara joango dira, eta prestatutako ipuina kontatuko diete. 

 Maskotaren egutegia osatu. Ikasturte honetan ere egutegia prestatuko da. Aurreko 

fasean ez bezala, bakoitzak berea egin beharrean, gelarako bat prestatuko dute 

denen artean. Egutegian atsotitzak eta marrazkiak urterik urtera aldatzea 

gomendatzen da. Errutinak lantzeko, gelan utziko da.  

 Maskotaren bertsoa edo leloa. Euskararen egunerako bertso bat egingo da. 

Irakaslearen laguntzaz, bertso labur bat edo lelo bat asmatuko dute. 

 

4.2 Errefortzu positiboko tekniken denboralizazioa 

Fase honi hasiera emateko eta, ikasleak lehenbailehen aurreko ikasturteko euskararekiko 

jarrera berreskuratzeko asmoz, errefortzu positiboko teknikak lehenengo hilabetetik hasiko 

gara lantzen. 

 Lehenengo teknika: irailean; ikasleek tekniken dinamika ezagutzen dutenez eta 

urte bat nagusiagoak direnez, askoz lehenago lortu beharko lukete jarrera-

aldaketa. Oraingoan teknika-eredu berria aurkeztuko zaie: eskailera metodoa 

deritzon teknika, jarreran indibidualki eragiteko eraginkorra. (Ikus Errefortzu-

tekniken atala) 

 Bigarren teknika: azaroan. Adreiluen teknika. (Ikus Errefortzu-tekniken atala) 

 Hirugarren teknika: urtarrilean (Gabonetatik bueltan). Antzara-jokoa. Talde osoa. 

(Ikus Errefortzu tekniken-atala) 

 Laugarren teknika: martxoan (Aste Santu aurretik). Puzzleak. Talde osoa. (Ikus 

Errefortzu-tekniken atala) 

 Bosgarren teknika: maiatzean. Ur-botilak. Talde osoa. (Ikus Errefortzu-tekniken 

atala) 
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12 Errefortzu positiboko teknikak 

 

1. Maskotaren puntuak 

 

 Teknika-mota:  

Banakako teknika. 

 Baliabide materialak:  

Taula hobeto ikusteko, kartulina handi batean prestatuko da. Beharrezkoak: 

papera —maskotaren puntuak eta oparietarako irudiak prestatzeko—, kola eta 

zelo zabala.  

 Antolamendua:  

Taula batean, ezkerreko aldean ikasleen izenak idatziko dira, eta eskuinekoan 

oparien irudiak itsatsi. Maskotaren figurarekin sortutako puntuak itsasteko 

erdiko tartea libre utziko da. 15 puntu inguru kokatzeko espazioa utziko da. 

(Ikus eredua taulan). 

 Dinamika:  

Etxera joan aurretik, egunero bilduko dira ikasleak, eta irakasleak euskaraz hitz 

egin duenari puntu bat itsatsiko dio (irakasleak ikasle bakoitzaren maila neurtu 

beharko du eta, egunak aurrera egin ahala, eskakizun-maila igotzen joango da).  

 Xedea:  

Lerro osoa betetzea. Amaitzen dutenean, maskotak opari bana emango die.  

 Denboralizazioa:  

4 urtekoen gelan, urrian zehar. Maskotaren proiektuan, lehenengo teknika 

izango da. Ikasle guztiek teknika amaituta dutenean, aste bi edo hiruko tartea 

utziko da, euskararen erabilera indartzeko eta sistematizatzeko; orduan 

teknikari berriro ekingo zaio azaroan eta abenduan. Teknika hau ikasturtean 

zehar bi edo hiru alditan jarriko da praktikan; betiere irakasleak ikastaldearen 

euskararen erabilera-maila ebaluatuko du). 

 Aldaerak:  

Taula bera behin baino gehiagotan erabiltzeko, puntu berriak prestatuko dira 

maskotaren arroparen kolorea aldatuta, adibidez. Ikasturtearen bigarren eta 

hirugarren hiruhilekoetan talde osorako errefortzuko teknikak erabiliko dira. 
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2. Eskailera 

 

 Teknika-mota:  

Banakako teknika 

 Baliabide materialak:  

Kartulina handia edo zati txikiak, belkroa eta kola. Ikasleen argazkiak. Oparien 

irudiak. Margoak. 

 Antolamendua:  

Teknika hau martxan jartzeko, ikasleek eskailera bana izango dute irudikatuta; 

ikasleen inplikazioa handiagoa izan dadin, marrazkia emango diegu, eta haiek 

margotuko edo apainduko dute. 15 maila inguruko eskailera osatuko da. 

 Dinamika:  

Kartulina handi batean, ikasle guztiena; edo kartulina txikietan, ikasle bakoitzak 

berea. Ikaslearen argazkia lekuz aldatuko da, eskaileraren hasieran eta maila 

bakoitzaren gainean belkro-zati bat edo eranskailuren bat jarriko da, eta 

eskaileraren goialdean opariaren irudia egongo da itsatsita. Haurrak euskaraz 

aritu badira, etxera joan aurretik maila bat igoko dute. 

 Xedea:  
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Oparia dagoen lekuraino igotzea. 

 Denboralizazioa:  

5 urtekoen gelan, irailean; ikasleek tekniken dinamika ezagutzen dutenez, 

askoz lehenago lortuko dute jarrera aldatzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Antzara-jokoa  

 

 Teknika-mota:  

Banaka eta talde osoa 

 Baliabide materialak:  

Kartulina handia edo txikiak. Kola. Maskotaren marrazkia. Oparien irudiak. 

Margoak. Plastifikatzeko materiala. 

 Antolamendua:  

Errefortzu positiboko teknika bezala erabiltzeko, joko ezagun honetaz 

baliatuko gara: eskolako maskotaren irudiarekin mahai-joko dibertigarria 

sortuko dugu. Ikasleen jarrera-aldaketan eragiteko, lauki-kopurua egokituko 

da. Fitxa bezala, maskotaren irudi plastifikatua erabiliko da. 

 Dinamika:  

Arratsaldero, etxera joan aurretik, ikasleei galdetuko diegu ea euskaraz aritu 

diren. Erantzuna baiezkoa bada, lauki-salto bat egingo dute. Taldeko 

1 

2 

7 

6 

5 

4 

3 
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arduradunak mugituko du fitxa, eta guztien parte-hartze aktiboa bermatuko 

da.  

 Xedea:  

Azken laukiraino heltzea. 

 Denboralizazioa:  

5 urtekoen gelan, urtarrilean; Gabonetatik bueltan banakako teknikak aplikatu 

ostean. Jarrera-aldaketa gertatzen denean, euskararen erabilera 

sistematizatzeko. 

 Aldaera:  

Lantegiak antolatzen direnean edo matematika-txokoan, jolas bezala erabiliko 

da. 

 

 

Puzzlea 

 

 Teknika-mota:  

Talde osoa 

 Baliabide materialak: 

Kartulina handia edo batzeko 

papera.  Kola. Maskotaren edo 

pertsona baten argazkia. 

 Antolamendua:  

Puzzle erraldoiak sortuko ditugu. 

Batetik, kartulinan edo enbalatzeko 

paperean piezen markak marraztuko 

ditugu; eta, bestetik, horren gainean 

ipiniko diren piezak sortuko ditugu 

(12-15 pieza inguru). Ikasleentzat 

ezaguna izango den pertsonaia edo 

irudi bat (irakaslearena ere izan 

liteke) erabiliko da. 

 Dinamika:  

Egunero pieza bat agertuko da maskotaren postontzian; hori itsasteko, ikasleei 

etxera joan aurretik euskaraz aritu diren galdetuko zaie. Baiezkoan, makinistak 

kokatuko du; eta, ezezko kasuan, hurrengo egunerako gordeko da. Berehala ez 

asmatzeko, ertzetako piezak kokatzen hasiko gara. 

 Xedea:  

Ezkutuko pertsonaia nor den asmatzea, puzzlea osatzea eta pentsaraztea eta 

zirrarari eustea. 

 Denboralizazioa:  
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5 urtekoen gelan, martxoan—Aste Santu aurretik—. Bakarkako teknikak 

aplikatu ostean eta jarrera-aldaketa gertatzen denean, euskararen erabilera 

sistematizatzeko. 

 Aldaera:  

Hainbat pertsonaia erabiliko dira honelako teknika errepikatzeko. 

 

 

4. Horma-irudia 

 

 Teknika-mota:  

Talde osoa 

 Baliabide materialak:  

Enbalatzeko papera. Tenperak edo margoak. Errotuladore lodia. Pegamentua. 

Maskotaren edo pertsona baten argazkia. 

 Antolamendua:  

Horma-irudia marraztu eta zenbait zatitan moztuko dute. 

 Dinamika:  

Maskotak ikasleei horma-irudia osatzeko edo margotzeko eskatuko die. Irudia 

aukeratzeko, lantzen ari diren proiektua edo unitatea hartuko da kontuan, 

horrekin erlazionatzeko. Euskaraz hitz egin badute, margotzeko edo itsasteko 

aukera emango zaie egunero. Amaitutakoan, ikasgela, pasabidea edo eskolako 

leku esanguratsuren bat apainduko dute. 

 Xedea: 

 Horma-irudia prestatzea.  

 Denboralizazioa:  



33 
 

4 urtekoen gelan, Aste Santu aurretik (martxoa eta apirila bitartean), banakako 

teknikak aplikatu ostean. Jarrera-aldaketa gertatzen denean, euskararen 

erabilera sistematizatzeko. 

 Aldaera:  

Hainbat irudi erabiliko dira horma-irudi legez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ur-botilak 

 

 Teknika-mota:  

Talde osoa 

 Baliabide materialak:  

 5 litroko ur-ontzi bat 

 330 mililitroko ur-ontzi bat 

 Koloretako tenpera 

 Plastikozko arrautza bat 

 Paper zati bat 

 Errotuladore iraunkorra 

 Ura 

 Antolamendua:  
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Ur-botilen teknika ikasleentzat erakargarrienetako bat da. Haiek motibatzeko 

eta jarrera aldatzeko, ura, tenpera, plastikozko arrautza eta ur-ontziak 

eragingarri ezin hobeak dira. 5 litroko ur-ontzia hutsik izango dugu. Alde 

batean, marra horizontalak egingo ditugu, eta, marren artean, errotuladore 

permanente batekin, zenbakiak idatziko ditugu (1etik 10era edo). 5 litroko 

ontziaren barruan, koloreko tenperaren txorrotada bat botako dugu (kolorea 

aukeratzeko, ikasleekin bozketa egin ahal da). Ontzi horren barruan, 

plastikozko arrautza sartuko dugu. Arrautzak barruan paper zati bat izango du. 

Papertxo horretan saria zein izango den idatziko dugu. Arrautza zeloarekin 

forratzea ez legoke gaizki. Egun batzuk uretan pasatuko dituenez, barrura ura 

sartzea gerta liteke. 

 Dinamika:  

Ur-ontzi txikia urez beteta izango dugu. Maskotak bidalitako materiala eta 

jolasa dela azalduko zaie ikasleei ohar batean. Horretarako, arratsaldero, 

ikasleek etxera joan aurretik, euskaraz hitz egin badute, ontzi txikiko ura 

handira botako da (makinistak, irakaslearen laguntzaz). Ikasleren batek 

euskaraz ez badu egin, ontzi txikiko ur guztia bota beharrean, apur bat edo 

erdia kenduko da. Horrela ikusaraziko diegu gehiago kostako zaiela arrautza 

gora eramatea. Urarekin arrautza flotatzen hasiko da, eta, egunak pasa ahala, 

gorantza egingo du. Ontzi handia astinduko dugu, eta ura tenperarekin 

tindatuko da. Kolorearekin, lortuko dugun uraren ikusgarritasunaz gain, 

ikasleentzat errazago izango da ikustea uraren maila zein den. 

 Xedea:  

Arrautza 5 litroko ontziaren zuloraino igotzea. Arrautza goraino igotzen 

denean (15-20 egun inguru) ontzia hustu eta moztuko dugu, zulotik 

ateratzeko. 

 Denboralizazioa:  

4 urtekoen gelan, urtarrilean (Gabonetatik bueltan) banakako teknikak aplikatu 

ostean. Jarrera-aldaketa ematen denean, euskararen erabilera 

sistematizatzeko.  

 Aldaera:  

Teknika honen bitartez, euskararen erabilera indartzeaz gain, matematika 

landuko dugu, eta zientzia-arloko konpetentzia ere bai: hipotesiak egingo dira, 

pentsa dezaten arrautzak zergatik flotatzen duen. 
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6. Adreiluak 

 

 Teknika-mota:  

Talde osoa 

 Baliabide materialak:  

 Esne-kutxak 

 Arrautza-kutxak 

 Psikomotrizitate-gelan izaten ditugun plastikozko adreiluak 

 Egurrezko piezak 

 Eraikuntza-jolasak  

 Antolamendua:  

Adreiluen teknika Haur Hezkuntzan oso hezigarria da. Ez legoke txarto aldez 

aurretik marraztea eraiki nahi dugunaren eskema kartoi baten gainean edo 

lurrean. Esne-kutxekin edo arrautza-kutxekin egin nahi badugu, familien parte-

hartzea eskatuko dugu. 

 Dinamika:  

Ikasleek euskaraz egiten badute, egunaren amaieran adreilu bana (esne-kutxa 

edo arrautza-kutxa) kokatuko dute eraikuntzan. Kolarekin itsatsiko dira eta 

hurrengo egunerako siku egongo dira. Horrela, eraikina amaitu arte. Apaindu 

eta margotu ere egingo dira adreiluak. Talde osoaren parte-hartze aktiboa 

sustatuko da eta, amaitutakoan, eskolako sarreran, ikasgelako pasabidean edo 

leku apropos batean jarriko da ikusgai. 

 Xedea:  

Materiala zein den erabakita, eraikin bat sortzea: etxe bat, piramide bat edo 

iglu bat.  

 Denboralizazioa:  

5 urtekoen gelan, azaroan, banakako teknikak aplikatu ostean. Jarrera-aldaketa 

ematen denean, euskararen erabilera sistematizatzeko. 

1 

2 

10 

8 

6 

4 
3 

9 

7 

5 
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 Aldaera:  

Hainbat material erabiliko dira. Eraikin-mota bat baino gehiago egingo da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Familiaren partaidetza 
 

Familiaren eta eskolaren arteko harremana ezinbestekoa da. Bronfenbrenner-ek giza 

garapenaren teorian dioenez, “familiak eta eskolak osatzen dute haurraren testuingururik 

hurbilena, mikrosistema, alegia, eta horien arteko inplikazioa eta koordinazioa ezinbestekoa 

da haurraren H2ren jabekuntza-prozesuan”. Horregatik, gurasoek ere prozesuan parte aktiboa 

izango dute irakaslearekin eta eskolarekin batera. Izan ere, haurren H2ren ikaskuntzan 

gurasoak inplikatzea oso motibagarria izan daiteke bai haientzat, bai ikasleentzat. 

Gaur egun, oraindik, badira zalantzak dituzten familiak euren seme-alabak murgiltze-

programetan matrikulatzeko orduan. Familiak hartzen duen erabakia funtsezkoa izango da 

haurraren H2ren jabekuntza-prozesuan: elebitasuna familiaren konpromisoa eskatzen duen 

erabakia da. Familiak osatzen duen sistemak haurrarengan eragina izango du eta haren 

inplikazioak erraztu edo zailduko du euskararen jabekuntzarako bidea. Motibazio-uneak 
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etxean sortu behar dira, haurrak ohartu daitezen euskarari estimazio handia diogula eta 

euskarak balio handia duela. 

Irakasleak familiei ikasleen H2ren jabekuntzarako aholkuak eman diezazkieke: ETB1 eta ETB3 

maiz ikustea, irratian haurrentzako saioak entzutea, umeak ikastolan ikasitako abestiak 

entzutea eta ipuinak antzeztea, Interneten euskarazko filmak, marrazki bizidunak eta 

pailazoen saioak ikustea, Zineuskara programan parte-hartzea... 

Bestalde, HHko etapan zehar familien laguntza eskatuko dugu: landuko diren errefortzu 

positiboko teknikak prestatzeko, proiektuetarako hainbat material eskolara eramateko eta 

errefortzu soziala emateko. Horrela, euskalduntze-prozesua indartzeko helburua duen lan-

proiektu honekiko konpromisoa familietara ere zabalduko dugu. 

 

14 Material didaktiko osagarriak 
 

 Maskota 

Ikastetxe bakoitzak berea izaten du eta hainbat modutan aurkezten da. Batzuetan, 

mozorro moduko bat izaten da, beste batzuetan, ordea, irudi bat besterik ez dute; 

buruhandi itxurakoak ere badira. Garrantzitsuena hauxe da: maskotaren figura eskolan 

izatea. Batetik, ikasleek ikusi eta ukitu ahal izango dute, haien iruditerian eragina izango 

du eta euskararekiko duten jarrera aldatzen lagunduko die. Bestetik, zenbait egun 

seinalatutan erabiltzeko aukera izango da: Euskararen Egunean, Olentzero eta Mari 

Domingi datozenean, inauterietan, Korrikan, eskolako jaian… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maskotaren txotxongiloa 
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Esku-hartze faseetan aipatu bezala, maskotaren txotxongiloak zenbait funtzio pedagogiko 

lantzeko aukera paregabea eskainiko digu. 

 

 

 

 

 

 

 Oharrak 

Ohar eta mezuen bidez, eskolako maskotarekin komunikazioa bermatuko da. 

Pertsonaiarekin lotura duten jardueren berri emateko erabiliko dira oharrak; diseinu 

zainduak eta erakargarriak prestatuko dira. Irakurri ostean, maskotaren txokoan jarriko 

dira ikasleek ikus ditzaten. Ikasleren bat zerbait irakurtzeko gai bada, ikaskideen aurrean 

oharraren zatiren bat irakurtzera animatuko du irakasleak. Nolanahi ere, beste testu-

genero  batzuk ezagutzeko aukera ere emango zaie: ikasleek maskotari mezuak idatziko 

dizkiote, edota marrazkiak  egingo. 
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 Postontzia 

 

Maskotaren oharrak eta zenbait material uzteko leku aproposa da. Ikasleek bertan 

begiratzeko ohitura hartzen dute berehala, eta, maskotak zerbait uzten duenean edo haiek 

maskotari marrazkiren bat oparitu nahi diotenean, poz handia hartzen dute.  

 

Galleta- edo zapata-kutxekin egiten erraza da. 

KAIXO, LAGUNAK!  

BADAKIZUE NOR NAIZEN?  

NI GABITXU NAIZ, ZUEN LAGUNA. IKUSI AL NAUZUE INOIZ? 

POSTONTZIAN UTZI DIZUET NIRE IRUDIA ETA TXOTXONGILOA. 

TXOTXONGILOA ESKOLAN JOLASTEKO DA; ETA, NAHI BADUZUE, 

MARRAZKIA ETXERA ERAMAN DEZAKEZUE ZUEN GURASOEI 

ERAKUSTEKO. BAINA, KONTUZ, MARGOTU GABE DAGO! EGINGO 

DUZUE LAN HORI? 

GAINERA, ABESTIA ERE BADAUKAT; BERAZ, ESAN IRAKASLEARI 

IPINTZEKO. 

BUENO, LAGUNAK, BESTE EGUN BATEAN ETORRIKO NAIZ. ZUEK NI 

EZ NAUZUE IKUSIKO, BAINA NIK ZUEI DENA ENTZUNGO DIZUET. 

AGUR BEN UR ETA JAN JOGUR! 

GABITXU                                           



40 
 

 Jolas interaktiboak 

 

Ikastolen Elkarteko Urtxintxa metodokoak oso aproposak dira H2ren jabekuntza-prozesuan 

laguntzeko. Hainbat baliabide didaktiko lantzeko aukera eskaintzen dute. Euskara lantzeaz 

gain beste arlo batzuk ere lantzen dira: matematika, orientazio espaziala, irakurketa-

idazketa... 

Tantto (3 urtekoei zuzendutakoa) 

Txirritx (4 urtekoei zuzendutakoa) 

Xango (5 urtekoei zuzendutakoa) 

 

15 Errefortzu-programak. Errefortzuak eta sari-motak 
 

Errefortzu-teknikak aplikatzen direnean, ikasleak ikasiko du jarrera aldatzeak ondorio 

positiboa dakarrela. Errefortzuak bi programatan sailkatzen dira: programa jarraituak eta 

aldizkako programak. 

Programa jarraituetan, jarrera desiragarri bakoitza bereganatu ondoren, errefortzu positiboa 

jasoko du ikasleak. Hasieran, modalitate hori beti abiapuntutzat hartuko da, jarreraren eta 

ondorioaren arteko harreman hain sendo horrek jarrera berriak hartzea eta horiei eustea 

bermatzen baitu. Hala ere, behin jarrera sistematizatzen denean, 3errefortzua aldizkako 

programetara pasatuko da. 

Aldizkako programetan, jarrera guztiak ez dira sarituko; beraz, sariarekin aspertzeko arriskua 

txikiagoa izango da, eta jarrerak iraunkorragoak. Ikasleak ez daki noiz indartuko den bere 

jarrera, eta konstantea izaten ahalegintzen da, indartzaile positiboaren zain. 

Errefortzuak edo sari-motak askotarikoak izango dira: 

 Errefortzu materialak 

Objektu edo material kontsumigarri bat ematean datza. Adibideak: 

 Jatekoak: gozokiak, galletak, txokolatea… 

 Sari erabilgarriak: koloretako arkatzak, errotuladoreak, kromoak, jostailu txikiak, 

puxtarriak, tazoak, maskotaren giltzatakoak, ipuinak, marrazki-liburuxkak, 

panpinen soinekoak, pilotak… 

Abantailak. Ikaslearentzat oso motibagarriak dira; horregatik, lehenengo errefortzu-

teknikak izango dira. 

Desabantailak. Zailagoa da taldean aplikatzea, gustu desberdinak direla eta. 

Asetasunaren fenomenoa ere beste desabantaila bat izan daiteke. 

Erabilera. Gomendagarria da errefortzu sozialarekin konbinatzea. Ez dira aukera 

bakarra izango. 
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 Errefortzu sozialak 

Hitzezkoak zein hitzik gabekoak izango dira. Hona hemen  adibide batzuk: 

 Hitzezkoak: animo- eta onespen-adierazpenak, edo jarrera bati buruzko iruzkinak: 

“Zein ondo kontatu duzun asteburuan egin duzuna!”, “Irakaslea oso pozik dago 

euskaraz primeran galdetu diozulako, Maren!”, “Zein ondo margotzen duzun, 

Lea!”, “Zu bai zu, Lur! Ederto ari zara!”, ”Nola gustatzen zaidan hain adi egotea 

gelan!” edo “Oso ondo ari zara lanean aste honetan, Amets!”. 

 Hitzik gabekoak: irribarreak, zapladak sorbaldan, onespen-keinuak, arreta 

erakartzekoak... 

 

Abantailak. Taldean aplika daitezke, ez dute gelaren erritmoa eteten eta ez dute 

asperdurarik eragiten. 

 

Desabantailak. Baliteke batzuetan zintzoa ez izatea eta laudorio errazean erortzea, 

goraipatzearren goraipatzea. Horregatik, ikasleari ondo zer egiten ari den 

zehazteko eta arrazoiak emateko, gomendagarria da laudorio deskribatzailea 

erabiltzea. 

 

Erabilera: gomendagarria eta onuragarria da zintzotasunez jokatzea ondo zer 

egiten ari den azaltzeko orduan. 

 

 Kanpoko errefortzuak 

Beste ikasle batzuen aurrean edo inork jakin barik egin daitezke. 

 Errefortzu-jarduerak. Lana amaitu ostean, ordenagailua erabiltzen utziko zaie. 

Jarrera lana amaitu eta berehala indartzen bada, lan egiteko jarrera areagotu 

egingo da. Fenomeno hau “Premack printzipioa” izenez ezagutzen da.  

Mota honetakoak dira jarduera hauek ere: txangoak, jolasaldi luzeagoak, 

antzerkiak, aztien ikuskizunak, telebista ikustea… 

 

Abantailak. Ikasleak bere ahalegina nabarmen sarituta ikusiko du, eta hori jarrerari 

eusteko kakoa izango da. 

 

Desabantailak. Ikaslearen jarrera saria lortzearen menpe geratzea. 

 

Erabilera. Normalean, errefortzuaren aplikazio jarraitu batetik aldizkako aplikazio 

batera pasatzen da. 

 

 Auto-errefortzua 

Nork bere buruari errefortzua ematean datza. HHko ikasleekin erabiltzen zaila izango da. 

Irakasleak ikaslearen auto-errefortzua kudeatzeko, uneoro jakin beharko du ikasleak zer 

jarrera izan duen. Adibideak:  

 Auto-errefortzu sozialak edo materialak. 
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Abantailak. Ikaslea bere buruaz baliatzeko gai da eta badaki noiz izan duen jarrera 

egokia. Horrek aukera ematen dio bere lorpenak hobeto balioztatzeko eta beste 

pertsona batzuen iritzien menpe ez egoteko. 

 

Desabantailak. Ikasleak izan duen jarrera modu objektiboan balioztatzeko gai izan 

behar du, hain zuzen ere jarrera indartzea lortu ahal izateko. Horregatik, 

irakaslearen arreta jarraitua eskatzen du auto-errefortzuak. 

 

Erabilera. Errefortzu positiboaren azken helburua da, eta, ikaslearen heldutasun-

eta zintzotasun-maila ikusteko, interesgarria. 

 

Errefortzu positiboak aplikatzeko urratsak: 

1. Errefortzu eraginkorrak identifikatzea, ikasleentzat zein diren erakargarri jakitea 

(materialak, sozialak eta jarduerak). 

2. Errefortzu-iturrien kontrola ziurtatzea, iturri horietara behar ez diren bideetatik ez iristeko. 

3. Berehala errefortzua ematen hastetik, horretarako tarteak luzatzen joatea. 

4. Etengabeko errefortzuarekin hasita, apurka-apurka tarteka baino ez indartzea. 

5. Ikaslea auto-errefortzuak aplikatzen hastea, etorkizunean autonomoa izan dadin. 

16 Ekitaldiak 
 

Euskararen erabilera sendotzeko, ikastetxeetan zein ikastetxeetatik kanpo ikasturtean zehar 

zenbait ekinaldi egiten dira. Eskolak ikasleen euskararen erabilera indartzeko aprobetxatzen 

ditu, eta horrek, gehienetan, maskotaren presentzia izateko aukera emango du. Hauexek dira 

horietako batzuk: 

 Euskararen Astea. Ikasturteko lau edo bost egunean ospatzen da. Eskoletan jarduera 

bereziak antolatzen dira, besteak beste, antzerki-saioak, bertso-saioak, ipuin-

kontaketak, jolasak, pertsona ezagunen hitzaldiak, herri-kirolak, sukaldaritza-tailerrak, 

horma-irudiak egitea eta horietan euskararen aldeko mezuak idaztea… 

 

 Zinema euskaraz (Tinko programa). Eusko Jaurlaritzak eskaintzen duen programa da. 

Eskoletako ikasleak zinemetara doan joateko antolatutako jarduera da. Euskarazko 

filmak adinaren arabera programatzen dira. 

 

 Euskararen Nazioarteko Eguna. Abenduaren 3an ospatzen da. Ikastetxeetan egun 

horretarako hainbat jarduera berezi antolatzen dira, esaterako, euskarazko lelo-

lehiaketa, ikasleek prestatutako bertso-saioak, euskal mitologiako ipuinen kontaketa, 

euskal abestiak ikastea, olerkiekin, aho-korapiloekin eta esaera zaharrekin jolastea, 

sehaska-kanten bildumak osatzea, dantzak… 
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 Euskaraldia. 2018an sorturiko euskararen aldeko ariketa soziala. Lanean, familian eta 

eguneroko bizitzako arlo guztietan hamaika egunean euskara erabiltzea sustatzeko 

ekimena. Bi urtean behin antolatzen da. Pertsona bakoitzak aukeratu dezake zein rol 

hartu, ahobizi —euskaraz hitz egiteko eta ulertzeko gai— edo belarriprest —euskaraz 

ulertzeko gai—. Ariguneek, edo euskaraz aritzeko guneek, euskaraz hitz egiteko 

guneak izatea bermatzen dute uneoro, izan entitate barruan edo izan entitateak 

herritarrekin dituen harremanetan. 

 

 Eskolako jaia. Ikastetxeetan ikasturte amaieran antolatzen da. Ikasleentzako ezohiko 

jarduerez jositako eguna izaten da: ur-festa, ikasleek prestatutako dantzak, lantegiak, 

jolasak, puzgarriak, dantzaldia, hamaiketakoa… 

 

 Korrika. Korrika euskararen alde Euskal Herrian zehar lasterka egiten den ekimen 

erraldoia da. AEK euskaltegi-elkarteak antolatzen du. Euskararen aldeko kontzientzia 

suspertzea eta euskaltegien eguneroko lana indartzeko dirua biltzea ditu helburu. 

Eskolek Korrika euren herritik pasatzen denean parte hartzen dute. Txikientzat, Korrika 

Txikia antolatzen da eskolako eremuan. Parte hartzeko, petoak, lekukoak, unitate 

didaktikoak, kantak… ikasgeletan prestatzen dira. 

 

 Kirol-jardunaldiak. Urtero hainbat ikastetxetan kirol-jardunaldiak antolatzen dira. 

Egun horietan, inguruko edo herriko kirolari ezagunak parte hartzera gonbidatzen 

dituzte. Kirolariak euskal hiztunak izaten dira, eta ikasleei haiekin harreman zuzena 

izateko aukera ematen zaie. Zenbait kirol euskaraz praktikatzeko jarduerak ere 

antolatzen dira eskolan zein herriko kiroldegian, baita kirol-taldeetako egoitzetan ere. 

Helburu hauek ditu ekimenak: ikasleen osasun-arloa zaintzea eta euskararen erabilera 

indartzea, kirolaz gozatuz. 

 

 

17 Euskal kulturaren alderik esanguratsuenak ezagutzea eta zabaltzea 
 

Haur Hezkuntzako etapako helburu nagusienetako bat hauxe da: “Haurraren bizi-ingurunean 

egiten diren bertako eta kanpoko festak, tradizioak eta ohiturak ezagutzea eta haietan parte 

hartzea, haiekin gozatu eta nortasun-zeinu diren aldetik balioesteko”. Hori dela eta, ikastetxe 

gehienetan euskal kulturaren egun seinalatuenen inguruan hainbat jarduera antolatzen dira. 

Jarduera horiek euskararen erabilera indartzeko erabiliko dira eta, ahal denean, eskolako 

maskotarekin lotura ezarriko da horrelakoetan. Herri bakoitzaren berezko jaiez gain, hona 

hemen garrantzitsuenak: 
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Olentzeroren eguna 

Orokorrean, urteko azken eskola-egunean ospatzen da. Ikastetxeek Olentzero eta Mari 

Domingiren bisita jasotzen dute. Euskal mitologiako pertsonaiekin batera, eskolako maskota 

erabiltzeko egun aproposa da. Maskota eta Olentzero eta Mari Domingi lagunak direla 

aipatuko da. Harrera berezia egiten bada, maskota haiekin batera egongo da. Pertsonaia 

guztiak batera ikusteak haurrei ilusio itzela egiten die. 

Agate Deuna 

Aditu batzuen iritziz, Agate Deunaren inguruko festek zerikusi handia dute inauteriekin, 

inauste- edo kimatze-garaiko errituekin. Neguko solstizioaren ondoren, eguna luzatzen hasten 

denean, zuhaitz-adarrak kimu berritzen hasten dira eta orduantxe izaten da zuhaitz-adarrak 

kimatu edo inausteko garaia. Hala, naturaren esnatzea ospakizun bihurturik, neska-mutilak 

kopla kantari ibiltzen ziren etxerik etxe janari eske, eta, ondoren, bildutakoarekin denek 

batera afaltzen zuten. Kristautasuna Euskal Herrira zabaldu zenean, beste askorekin batera 

Agate Deuna eguna ekarri zuen berarekin. Elizak aurreko erritu eta ospakizunak bereganatu, 

eta itxura berri bat eman zien. Lehengo errituak eta Agate Deunaren omenezko ospakizunak 

nahastu egin ziren. Bi erritu edo jai horien nahasketatik dator egungo ospakizuna. 

Ikastetxeetan, Agate Deuna bezperan, otsailaren 4an, eskola-eguna bada, haurrak abestera 

ateratzen dira. Maskota ikasleekin batera abestera aterako da. 

Inauteriak 

Euskal Herriko hainbat herritan era askotan ospatzen diren jai paganoak dira. Neguaren 

bukaera-aldera jendeak mozorroturik ospatzen ditu, desfileak eginez edota besterik gabe jai-

giroan murgilduz, kantuz, dantzan eta zarata eginez. Herriaren arabera, ospatzeko eguna 

aldatzen da, eta haurrek etxetik ekarritako edo eskolan prestatutako mozorroak janzten 

dituzte. Ohikoa izaten da taldeka dantza edota kanta bat prestatzea familien aurrean 

aurkezteko.  

Egun oso aproposa da maskota kalera ateratzeko. Eskolak aukeratu duen gaiaren inguruko 

soinekoak jantzita prestatuko da maskota eta eskolako partaide guztien aurrean agertuko da. 

Maskota ikuskizunaren parte egin, eta ikasleekin batera aterako da dantzan, kantan eta 

jolasean… 

 

18 Komunikazio-adierazpena lantzeko esamoldeak 
 

Ikastetxeetan ikasleekin ahozko adierazpena lantzeko zenbait esamolde: 
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KOMUNIKAZIO-ADIERAZPENA 

Hitzezkoa 

Ezetz esatea 

Ez nago ados 
Ez zait interesatzen 
Ez dut –t(z)eko asmorik 
Ez dut nahi 
Ezta pentsatu ere! 
Inolaz ere ez! 
Ez dut uste 
Oker zaude 
Nire iritzia bestelakoa da 

Adeitasun-esamoldeak 

Kaixo 
Egun on 
Arratsalde on 
Bihar arte 
Emango didazu…? 
...mesedez 
Eskerrik asko 
Ez horregatik 

Aginduak 

Goazen etxera 
Etorri hona 
Ekarri hori 
Hartu hori 
Egin hori 
Ez egin hori 
Egon isilik 
Zabaldu atea 
Itxi atea 
Gorde jostailuak 
Batu jostailuak 
Eman margoa 
Kendu mukiak 
Garbitu eskuak 
Margotu 
Jantzi amantala 
Erantzi amantala 
Atera mahukak 
Lotu botoiak 
Askatu botoiak 
Hartu amantala 
Eskegi amantala 
Bota hori 
Eseri korroan 
Utzi hori 
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Astiro-astiro /Poliki-poliki 
Barkamena eskatu 
Elkarrekin jolastu behar dugu 
Jostailuak denonak dira 
Bota paperak paperontzira 
Jolastu gerizpean 
Jolastu eguzkitan 

Korroan 

Nor da gidaria gaur? 
Gaur gidaria… da 
Nor falta da gaur? 
..... etorri da? 
Bai, hemen nago 
Ez, etxean/gaixorik dago 
Ez da etorri 
Zergatik ez da etorri? 
Gaixorik dagoelako 
Nor da? 
Nire txanda da 
Noren urtebetetzea da gaur? 
Zenbat urte bete dituzu? 
Zer eguraldi dago gaur? 
Hotz egiten du 
Haizea dabil 
Eguzkia dago/Eguzkitsu dago 
Euria egiten du 
Hodeiak daude/Lainotsu dago 
Euria dakar 
Zer gosaldu/bazkaldu/afaldu duzu? 
… bazkaldu dut 
Nola/Zerez etorri zara gaur goizean? 
…-z etorri naiz 
Norekin etorri zara eskolara? 
…(-r)ekin etorri naiz 
Nor etorriko da zure bila? 
Aita/ama/amama… etorriko da 
Zer dago bazkaltzeko? 
Zer bazkaldu duzu jantokian/etxean? 
Lehenengoan…...., bigarrenean….... eta postrea….... bazkaldu dut. 
... gustatzen zait 
Ez zait gustatzen… 
Zer fruta ekarri duzu gaur? 
Gaur..... ekarri dut 
Zer egin duzu asteburuan? 
Nora joango zara asteburu honetan? 
.....-ra joango naiz.  
Non egon zara asteburu honetan? 
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.....-n egon naiz. 
Nola joango zara? 
.....-z joango naiz 
Nor da lehenengoa/azkena? 

Lanean 

Nor da arduraduna? 
Banatu gauzak 
Norena da hau? 
Nirea da 
Hartu zure liburua 
Bilatu fitxa 
Aurkitu dut 
Idatzi zure izena 
Idatzi izena, abizena eta data 
Zuzendu hau 
Egin berriro 
Ezabatu 
Amaitu dut 
Badakit egiten 
Ez dakit 
Laguntza behar al duzu? 
Bai, lagundu, mesedez 
Ez, ez dut laguntzarik behar 
Jarraitu lanean 
Batu gauzak 
Zer ahaztu zaizu? 
... ahaztu zait 
Lagunduko didazu.......? 
....... lagunduko dizut 
Primeran egin duzu! 
Hobeto egin behar duzu 

Jolastokian 

Zenbat galleta nahi duzu? 
Ez dut nahi 
Bat nahi dut 
Bi/hiru nahi ditut 
Egarri naiz 
Gose naiz 
Ura edan nahi duzu? 
Ura edan dezaket? 
Eman gehiago, mesedez 
Ez dut gehiagorik nahi 
Txiza egin nahi duzu? 
Txizalarri naiz 
Komunera joan naiteke? 
Mukiak ditut 
... negarrez dago 
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Erori  zara? 
Min hartu duzu? 
Bai, min hartu dut 
Ez dut minik hartu 
Non duzu mina? 
Odoletan nago 
Kolpea hartu dut 
...-k jo nau 
…-k ostikada eman dit 
…-k bultzatu nau 
…-k baloia kendu dit 
Nahi gabe izan da 
Nahita izan da 
Eskatu barkamena 

Nortasuna eta familia 

Nor zara zu? 
Ni..... naiz  
Nola duzu izena? 
… dut izena 
Zer moduz? 
Nola du izena zure amak/aitak? 
Nire amak/aitak ….. du izena 
Nola zaude? 
Pozik 
Triste/pozik zaude? 
Zer zara zu, neska ala mutila? 
Ni neska naiz 
Ni mutila naiz 
Non duzu mina? 
Buruko/tripako mina dut 
Medikuarenera joan naiz 
Medikuarenean egon naiz 
Zer esan dizu medikuak? 
Ilea moztu dut 
Egarri naiz 
Gose naiz 
Hotz naiz 
Bero naiz 
Logura naiz 
Zutik/etzanda/makurtuta/belauniko egon 
Norekin bizi zara? 
…-(r)ekin bizi naiz 
Zein da zure aitaren/amaren lanbidea? 
Nire aita/ama…da 

Ingurunearen ezagutza 

Zer da hau? 
Hau... da 
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Zertarako da hau? 
Nolakoa da, handia ala txikia? 
Bai polita! 
..... berdinak dira? 
Bai, berdinak dira 
Ez, desberdinak dira 
Zein gustatzen zaizu gehien/gutxien? 
Zer koloretakoa da? 
Non dago? 
Barruan/kanpoan dago 
...(-r)en/ aren/en azpian/gainean dago 
... goian/behean dago 
Zenbat daude? 
Asko/gutxi daude 
Nora zoaz? 
…-(e)ra noa 
Nondik zatoz? 
…-(e)tik nator 
Non bizi zara? 
…-(e)n bizi naiz 
Nongoa zara? 
-(e)koa naiz 
Nori emango diozu …? 
…-(e)ri emango diot 
Zergatik …? 
…(e)lako 
Zer esan duzu? 
…. –(e)la esan dut 

Esaerak 

Ezetz asmatu! 
Begira zer ekarri dudan! 
Zein handia/polita/… den! 
Auskalo non dagoen! 
Zelako muturra! 
Hau tontakeria! 
Ezin liteke! Ez da posible! 
Ezin dut sinetsi! 
Zelako ikara hartu dudan! 
Niri bost axola! 
Nire txanda da! 
Hara hor! Gure poxpolina etorri da eta 
Atzekoz aurrera jantzi duzu elastikoa! 
Azpikoz gainera jantzi duzu elastikoa! 
Badago muxutxorik niretzat? 
Baietz neuk irabazi! 
Bakarrik jaten trebea zara, gero! 
Beste egunen baten joango gara / Hurrengo baten joango gara 
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Betondorik / bekozkorik ez jarri 
Egin zintz! 
Egizu fu puxika puzteko 
Egongo ote zara geldi! 
Erdu hona berehala! Joan egin behar dugu eta 
Erdu hona txikitxori! Ekarzu musutxoa 
Esan txarrekoa halakoa! 
Esanekoa bera! 
Bai esanekoa! 
Eskatu barkamena Garaziri 
Etorri amaren altzora! 
Etorri pitxintxu, aurpegia garbitu behar dugu eta 
Etorri zaitez hona, eder hori! 
Ez dio lebarik / Ez dio axola / Ez dio ardura 
Ez egin mainarik, txikitxo, altzoan eroango zaitut eta 
Ez harrotu! 
Ez izan astoa / taketa / kirtena! 
Garbitu bekarrak / piztak! 
Gaur zure eguna / urtebetetze eguna da 
Gure haurrak lo arina du 
Hagina kili-kolo dauka 
Holantxe! Majo lotu dituzu zapatak! 
Ipurdiko galanta hartu du! 
Lehen ikusi zaitut 
Marixe bekaineko etorri zaio 
Mikelek jo egin nau 
Mihia katuak jan dizu, ala? 
Mututu egin da 
Oinez ikasi du 
Ortozik / oinutsik ez ibili, laztana! 
Pufff, hatsa! 
Txapeldun! Dena jan duzu! Horrela handi-handi egingo zara! 
Zatoz hona polit hori! 
Zer duzu, ba? 
Zer gura duzu laztana? Ura gura duzu? 
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21 Eranskinak 
Eranskina I 

 

Maskotaren proiektua 
 
Xedea 
 
Ikasleen euskararen erabilera indartzea. 
 
Denboralizazioa 
 
Ikasturte hasieran, iraila eta urria bitartean (4 aste) 
 
Diziplina barruko oinarrizko konpetentziak 
 

1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia 
2. Arterako konpetentzia 

 
Helburuak 
 
Helburu hauek landuko dira, curriculumaren bi esperientzia-eremuren arabera sailkatuta: 
 
Nortasunaren eraikuntzaren eta ingurune fisiko eta sozialaren eraikuntza 
 

 Gorputza kontrolatzeko bidea urratzea, zentzumen-pertzepzioa lantzea eta 
testuinguruaren ezaugarrietara doitzea mugimenduaren tonua, oreka eta 
koordinazioa, ekintzetan dituen ahalmenak eta mugak deskubritzeko.  

 Errespetu, laguntza eta lankidetzako jarrerak eta ohiturak lantzea, norberaren 
jokabidea arautu eta norberaren eta gainerako pertsonen beharrizanetara egokitzeko, 
eta sumisio nahiz nagusitasuneko jarrerak baztertzea.  

 Elementu eta bildumek zer ezaugarri dituzten jakitea; multzokatzeko, sailkatzeko, 
ordenatzeko eta zenbatzeko erlazioak ezartzea, pentsamendu zientifikoa lantzeko.  

 Gailu teknologikoak erabiltzen hastea; haiek informazioa eskuratzeko, ikasteko eta 
plazera lortzeko erabiltzea. 
 

Nortasunaren eraikuntzaren eta komunikazioaren eta adierazpenaren eremua 
 

 Ahozko hizkuntza  erabiltzea eta balioestea norberaren portaera eta elkarbizitza 
arautzeko.  

 Gainerako haurren eta helduen mezuak ulertzea eguneroko bizitzako egoeretan, eta 
harreman horietako arauak ikastea, komunikatu nahi dena interpretatzeko.  

 Hizkuntza ofizialetan eta inguruneko hizkuntza askotarikoetan komunikatzeko jarrera 
irekia izatea, beste errealitate eta kultura batzuk ezagutzeko eta errespetatzeko. 

 Hainbat kultura-tradiziotako testu batzuk ulertzea, azaltzea eta moldatzea, haiekiko 
interesa izateko, haiek balioesteko eta haiekin gozatzeko. 
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 Arte-produkzioetan (ikus-entzunezkoen, teknologiaren, antzerkiaren, musikaren eta, 
besteak beste, gorputzaren bidez sortutako produkzioetan) parte hartzea, askotariko 
teknikak erabilita, komunikazio-aukerak arakatu eta kultura bera ulertzen hasteko. 

 
Edukiak 

 
Edukiak helburuak lortzeko modu integratuan landu behar diren bitartekoak dira.  
Esperientzia-eremuen arabera daude antolatuta, eta proiektu honetako helburuak 
betetzeko aukeratu direnak aipatuko dira. Bi esperientzia-eremuren arabera sailkatu dira: 
 
Nortasunaren eraikuntzaren eta ingurune fisiko eta sozialaren eraikuntza 

 
1. MULTZOA. Nortasuna eraikitzea 

 

 Jolasaren bidez, ingurunearen ezagupena, pertsonaien antzezpena eta arauen 
ulerkera eta onarpena.  

 Eguneroko lanetan ekimena, antolaketa eta autonomiaren garapena, lanaren 
balioespena. 
 

Ebaluazio-irizpideak eta -adierazleak: 

 Gero eta autonomia handiagoz ebazten dituen eguneroko bizitzako arazo-
egoera errazak. 
 Gauza berriak egiteko ekimena duen eta estrategia egokiak erabiltzen 

dituen frustrazio egoerak bideratzeko.  

 
 Jolasetan parte hartzen duen eta sentimendu eta zirraren adierazpena 

arautzen duen. 
 Jolasetan gogoz parte hartzen eta laguntzen duen eta arau sinple batzuk 

betetzen dituen. 
 

2. MULTZOA. Harremanak gizarte ingurunean 
 

 Gainerako pertsonen nortasuna eta ezaugarrien onarpena eta talde-lanean 
laguntasuna. 

 Arau kolektiboen eztabaida, hausnarketa eta betekizuna. 

 Gizarte-taldeetan dauden harreman afektiboen garrantziaren balioespena eta 
estereotipo eta aurreiritzi sexista batzuen identifikazioa eta bazterketa.  

 Jarduera soziokulturaletan parte hartzea eta batzuk ezagutzea. 
 

Ebaluazio-irizpideak eta -adierazleak: 
 

 Ingurunea aurkitzeko jakin-mina adierazten duen, haren elementuen 
behaketaren, eskuzko erabileraren eta esplorazioaren bidez.  
 Objektuen ezaugarriak (forma, kolorea, tamaina…) ezagutzen dituen eta 

hipotesiak egiten dituen. 

 Gizarte-ingurunea ezagutzeko jakin-mina adierazten duen eta erreferentziazko 
gizarte taldeetan gogoz parte hartzen duen.  
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 Gizarte taldearen ezaugarriak ezagutzen dituen eta harremanetan parte 
hartzen duen.  

 Tradizio- eta kultura-jardueretan parte hartzen duen eta ezaugarriak 
ezagutzen dituen.  

 
3. MULTZOA: Harremanak ingurune fisiko eta naturalarekin 

 

 Teknologia-gailuen hasierako erabilera 
 

Ebaluazio-irizpideak eta -adierazleak: 
 

 Gailu teknologikoen eta digitalen gaineko interesa adierazten duen edota 
horiek erabiltzen dituen, pertsona helduen laguntzarekin.  
 Gailu teknologiko eta digitalak erabiltzen dituen, jolasteko eta inguruko 

errealitatea ulertzeko. 
 
Nortasunaren eraikuntzaren eta komunikazioaren eta adierazpenaren eremua 

 
1. MULTZOA. Hitzezko eta idatzizko komunikazioa  
 

 Pertsona helduek eta haurrek, dituzten komunikazio xedeen ulerpena.  

 Ahozko testu errazen ulerpena: deskribapenak, kontakizunak, ipuina, abestiak, 
errimak, asmakizunak...  

 Ahozko adierazpenetan, zirraretan, adierazpen eta egokitasun handiagoaren 
erabilpena, lexikoa, sintaxi-egiturak, intonazioa, keinuak eta ahoskera.  

 Elkarrizketetan txanden errespetua eta parte hartzea, bai eta euskalkiak 
erabiltzeko interesa. 

 Liburutegiaren erabilera eta literatura-testu errazen dramatizazioan parte 
hartzea. 
 

Ebaluazio-irizpideak eta -adierazleak: 
 

 Askotariko hizkuntzak erabiltzen dituen, sentsazioak, zirrarak, beharrizanak eta 
gogoak ezagutu, adierazi eta, arian-arian, arautzeko.  
 Beharrizanak eta gogoak asetzeko laguntza eskatzen duen. Ahozko 

hizkuntza erabiltzen duen, harremanak dituenean, eta entzuteko jarrera 
arretatsua eta errespetuzkoa izaten den.  

 Ahozko hizkuntza erabiltzen duen, harremanak dituenean, eta entzuteko 
jarrera arretatsua eta errespetuzkoa izaten den. 
 Ahozko hizkuntza erabiltzen duen egoera askotan eta gogoz entzun eta 

ulertzen dituen ahozko testuak.  
 

2. MULTZOA. Gorputz-hizkuntza 
 

 Dramatizazio eta imitazioko jolasetan, dantzetan eta gorputz-adierazpena 
darabilten bestelako jolas-jardueretan parte hartzea eta besteekiko interesa 
eta begirunea. 
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Ebaluazio-irizpideak eta -adierazleak: 

 

 Komunikazio-egoeretan, txandaka parte hartzen duen. 
 Gero eta denbora-epe luzeagoetan eusten dion arretari komunikazio-

egoeretan. 
 
3. MULTZOA. Matematika-hizkuntza 

 

 Lan eta ziklo batzuk denbora-unitateekin (eguna, astea, urtaroa, urtea, etab.) 
duten erlazioaren zenbatespenaren eginkizuna eta eguneroko bizitzako 
jardueren kokapena denboran (eguna, gaua, goiza, arratsaldea, astea, 
jaieguna, etab.). 
 

Ebaluazio-irizpideak eta -adierazleak: 
 

 Matematika-estrategia zenbait erabiltzen duen bizi duen mundua ulertzeko.  
 Zenbatespena erabiltzen duen zenbatzeko, eta zenbaki ordinalak eta 

kardinalak modu funtzionalean erabiltzen dituen.   
 

4. MULTZOA. Arte-komunikaziorako beste modu batzuk 
 

 Proiektu kolektiboak egiten parte hartzea: inguruneko arte-ekoizpenen 
gaineko interesa eta arteko trebetasun eta teknika oinarrizkoen erabilpenaren 
hasiera.  

 Materialak probatzea eta ekoizpen plastikoak egitea askotariko materialak eta 
teknikak erabilita.  

 Arte-adierazpenak baliatuz adieraztea eta komunikatzea gertakariak, 
sentimenduak, zirrarak, bizipenak eta ametsak.  

 Ikus-entzunezko bitartekoetatik igortzen diren mezuak interpretatzen hastea 
eta haien bidez mezuak igortzen hastea. 
 

Ebaluazio-irizpideak eta -adierazleak: 
 

 Artearen, teknologiaren eta ikus-entzunezkoen bitartekoak, materialak eta 
teknikak erabiliz adierazten eta komunikatzen den, eta interesa adierazten 
duen, haiekin egiten direnak gozatzeko eta gainerako pertsonekin bizipen 
estetikoak eta komunikazioak konpartitzeko.  
 Gorputzaren, musikaren, teknologiaren eta ikus-entzunezkoen hizkuntzak 

ea plastikaren material, tresna eta tekniken adierazpen-ahalmenak 
probatzen eta esploratzen dituen eta jardueretan parte hartzen duen. 
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Jarduera-sekuentzia 
 

1. Astea: 
 

- Astelehena:  
Maskota aurkeztu (ikasle berriak egotea gerta liteke) eta bere ipuina kontatu. Ikasleei 
ongi etorria emateko eta ipuina kontatzeko, maskotaren postontzian ohar bat eta 
ipuinaren testua agertuko dira.  

- Asteartea: 
Maskotaren marrazkia margotzeko eta etxera eramateko mezu bat agertuko da. 
Postontzian maskotaren marrazkiak (Eranskina II) agertuko dira, eta umeek 
pertsonaiaren koloreekin margotuko dituzte. 

- Asteazkena: 
Maskotaren izena hizkiz hizki eta haren leloa agertuko dira. Umeek maskotaren 
izena fitxa batean osatu, eta itsatsiko dute. Leloa  ikasteko, korroan “Euskaraz 
eginez, (maskotaren izena) kolorinez”, esaterako, errezitatuko dute.  

- Ostirala: 
Maskotaren urriko egutegiak agertuko dira postontzian (Eranskina III), ikasleek 
bana margotzeko —pertsonaiaren koloreak ahal den neurrian errespetatuz—, 
mezu eta guzti: “Margotu etxera eramateko”. Umeen urtebetetzeak eta 
jarduera bereziak (txangoak, zinema-saioak, tradiziozko jaiak…) egutegian 
idatzita egongo dira. Egutegian hilabeteari dagokion atsotitza idatzita egongo 
da, eta azpian kopiatuko dute. Eguneroko guztiak (eguraldia, menua, 
zerrenda…) landu ostean, makinistak atsotitza errezitatuko du eta, ondoren, 
denok errepikatuko dugu. Hilero prestatuko dugu egutegia. Ale bat utziko da 
ikasgelan erabiltzeko. 

 
2. Astea: 

 
- Astelehena: 

Postontzian ohar bat agertuko da maskotaren kantarekin, umeek ikas dezaten. 
Kanta (Eranskina IV) 2 eta 3 urtekoen geletatik ezaguna egin behar zaie. 

- Asteazkena: 
Postontzian ipuinak (Eranskina V) agertuko dira eta ikasleei mezu batean 
taldeka maskotaren ipuinaren marrazkiak prestatzeko eskatuko zaie. 

- Osteguna edo ostirala: 
Ipuinaren marrazkiak amaitzean, azaleztatuko ditugu, eta postontzian utzi 
maskotak begiradatxoa bota diezaien.  

 
3. Astea 

 
- Astelehena: 

Umeen ipuinak postontzian agertuko dira. Eskerrak emateko gutun bat eta 
ikasgelarako oparia (margoak, adb.) ere bai. Gurasoekin irakurtzeko, ipuina 
etxera eramango dute txandaka. Ondoren, ikasgelako liburutegian utziko dira. 
Korroan ipuina berriro kontatuko dugu. 

- Asteartea:  
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Lehenengo errefortzu positiboko teknika lantzeko taula (Ikus. Errefortzu-tekniken 
atala) kokatuko dugu maskotaren txokoan. Teknika azaltzeko, postontzian mezu bat 
agertuko da. 

- Ostirala: 
Korroan ipuinaren antzezpena egingo dugu taldeka. 

 
4. Astea: 
 
- Astelehena: 

Maskotaren ipuina kontatzeko aprobetxatuko dugu. Egun bakoitzean lantalde 
baten kontatuko dugu ipuina. 

- Asteartea eta asteazkena: 
Bi egunean puzzlea osatzeko, maskotaren irudia zatituta agertuko da (Eranskina 
VI). Bakoitzak berea margotuko du eta folio batean etxera eramateko kolatuko 
du. Irakaslearentzat ere beste puzzle bat egongo da margotzeko eta ikasgela 
apaintzeko. 

- Osteguna eta ostirala: 
Pertsonaiaren komikiak (Eranskina VII) prestatuko dira bi egunean. Taldean 
ikasle bakoitzak komikiaren sekuentzia bat irudikatuko du. Folioaren goialdean 
bineta horri dagokion testua izango du. Irakasleak irakurriko dio ikasleak 
margotu dezan. Komikiak amaitzen dituztenean, azaleztatu eta plastifikatuko 
dira. Azken orrialdean tartea utziko dugu, etxera eramaten dutenean, gurasoen 
iruzkinak jasotzeko. 
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Eranskina II 

Egutegiak 
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Eranskina III 

Kanta. Eskola bakoitzak bere maskotaren abestia izango du. Hona hemen adibide bat: 

 



61 
 

Eranskina IV 

Ipuina 

 

Gabrieltxoren ipuina 

 

 Bazen behin izenik gabeko galtzagorri bat, oso alaia eta dibertigarria. 

Olentzerorekin mendian bizi zen eta Olentzeroren jostailuekin jolastea zuen gustukoen. 

Batzuetan, bihurrikeriak ere egiten zituen, baina normalean ondo portatzen zen. 

Egun batean, oso lanpetuta zegoenez, laguntza eskatu zion Olentzerok: 

- “Joan zaitez, mesedez, Gabriel Celaya eskolara, eta egiaztatu ea umeak ondo 

portatzen diren ala ez”, esan zion Olentzerok. 

- “Primeran! Ederto pasatuko dut umeekin jolasten egun osoan”, esan zuen 

galtzagorriak. 

Galtzagorria poz-pozik abiatu zen Portugaleteko Gabriel Celaya eskolara. Baina urduri 

ere bazegoen, umeak ezagutu behar zituen eta. Portugaletera heldu zenean, herria handia 

zela konturatu zen eta harrituta esan zuen: 

- “Hau da hau! Zenbat kale!, zenbat etxe!, zenbat auto! Baina, non daude 

parkeak?, eta loreak eta zuhaitzak?, eta eskola? Tira! Hortik, hortik!” 

 

Eta gelditu barik, ibili eta ibili, Gabriel Celaya eskolara heldu zen. Patioa umez beteta 

zegoen. Pentsatu eta egin: astiro-astiro eta isil-isilik hurbildu zitzaien umeei. Gerturatu 

zenean, ostera, zur eta lur geratu zen.  

 

- “Eh! Mikel! Pásame el balón!”, esan zuen ume batek. 

- “No quiero, es mío”, erantzun zion beste batek. 

- “Zer diote? Zer hizkuntza da hori? italiera?, bereberra?, gaztelania?”, pentsatu 

zuen galtzagorriak bere golkorako. 

Galtzagorri gixajoa oso triste jarri zen, berak euskaraz egiten baino ez zekielako. 

Pentsatu zuen Olentzerori ezingo ziola ezer kontatu, ezin zuelako ulertu umeek zer esaten 

zuten. 

Halako batean, Galtzagorriari umeen artean ezkutatzea bururatu zitzaion ea euskaraz 

zeozer entzuten zuen. Baina, ezertxo ere ez! Triste-triste, negarrez hasi zen. Haren negarrak 

entzun, eta galdezka hurbildu zitzaizkion ume batzuk: 

- “Kaixo, zer duzu? Zergatik ari zara negar-zotinka?” 
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Galtzagorria, orduan, aho bete hortz geratu zen. 

- “Zein ondo! Umeek badakite euskaraz!“, pentsatu zuen. Bat-batean, saltoka eta 

barreka hasi zen poz-pozik. 

- “Andereño, andereño! Etorri, mesedez!”, oihukatu zuten ikasleek. 

- “Zer gertatu da? Nor erori da? Norbaitek min hartu du?”, galdetu zuen 

andereñoak kezkatuta. 

- “Ez, andereño, ez. Entzun, entzun! Zer da hori?”, galdetu zuten umeek. 

- “Hori Gabrieltxo da!”, erantzun zuen andereñoak. 

- “Gabrieltxo? Nor da Gabrieltxo, andereño?”, galdetu zuen ume batek. 

- “Gabrieltxo gure laguna da, Olentzerorekin bizi da mendian; eta haren lagunak 

dira sorginak eta laminak ere”, erantzun zion andereñoak. 

- “Sorginekin bizi dela? Gaiztoak izango dira, ezta?”, galdetu zuen beste ume 

batek kezkatuta. 

- “Ez, ez, potxolo, ez dira gaiztoak. On hutsak dira; beti ibiltzen dira olgetan; eta, 

gainera, beti-beti egiten dute euskaraz. 

- “Zer dela eta etorri da Gabrieltxo gure eskolara, andereño?”, jakin nahi zuen 

beste ume batek. 

- “Ba, jakin gura duelako zuek zelan portatzen zareten eta euskaraz hitz egiten 

duzuen. Gaztelaniaz entzuten duenean, oso triste jartzen da; baina, euskaraz hitz egiten 

baduzue, pozarren jarriko da, eta, agian, oparitxo bat ere egingo digu”, esan zuen andereñoak. 

- “Gure laguna izango al da?”, galdetu zuen beste ume batek jakin-minez. 

- “Euskaraz hitz egiten baduzue, bai! Gabrieltxori guk toki guztietan euskaraz hitz 

egitea gustatzen zaio: eskolan, patioan, parkean… edonon!”, esan zuen andereñoak. 

- “Ene, bada, orduan, euskaraz egingo dugu hemendik aurrera, andereño”, esan 

zuen gogotsu ikasle batek. 

 

Hori entzun baino ez, eta hura bai poza, Gabrieltxorena. Eta zuek, ibili zuhur! Eta zuen 

inguruan Gabrieltxoren susmoa hartuz gero, esan lagunei segituan! 

Gogoratu:  

Tirrin-tirrin, tirrin-tirrin, 

euskaraz hitz egin!!!  
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Eranskina V 

Lehenengo errefortzu positiboko teknika. Maskotaren puntuak 

Egunero etxera joan aurretik bilduko gara, eta irakasleak euskaraz hitz egin duenari puntu bat 

itsatsiko dio (irakasleak neurtuko du ikasle bakoitzaren maila eta egunak aurrera egin ahala 

eskakizun-maila handitzen joango da). Lerro osoa beteta, maskotak emanda opari bana jasoko 

dute. 15 puntu inguru kokatzeko espazioa utziko da. Ikasle guztiek amaitzean, euskararen 

erabilera indartzeko eta sistematizatzeko aste pare bat itxaron beharko da, eta, gero, teknika 

errepikatuko da. Teknika hau ikasturtean zehar hiru alditan aurrera eramatea gomendatzen 

da. Maskotaren arroparen kolorea alda daiteke, eta taula bera erabili. Taula hobeto ikusteko, 

kartulina handi batean presta daiteke. Ikasturtearen bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan 

talde osorako errefortzuko teknikak erabil daitezke.  
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Eranskina VI 

Maskotaren puzzlea 
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Eranskina VII 

Komikia 

BAZEN BEHIN GABRIELTXO IZENEKO IZAKI MAITAGARRI BAT, BENETAN ALAIA ETA BITXIA. 

GABRIELTXO PORTUGALETEN BIZI ZEN ETA UMEEN OSO LAGUNA ZEN. 
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NOIZEAN BEHIN, GABRIEL CELAYA ESKOLATIK PASATZEN ZEN, LAGUNEI BISITATXOA 

EGITEKO ASMOZ. GABRIELTXORI BIZIKI GUSTATZEN ZITZAION UMEEKIN JOLASEAN 

IBILTZEA, ETA POZ-POZIK JARTZEN ZEN HAURREK EUSKARAZ HITZ EGITEN ZUTENEAN. 
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EGUN BATEAN, GABRIELTXOK HAUXE ESAN ZIEN LAGUNEI: “MAISUAREKIN/ANDEREÑOAREKIN 

ETA LAGUNEKIN EUSKARAZ HITZ EGINEZ GERO, OPARITXO BANA EKARRIKO DIZUET”. HORI 

BAI, HORRETARAKO, “GABRIELTXOPUNTUAK” LORTU BEHAR ZITUZTEN, GELAKO KARTULINA 

HANDIAN ITSASTEKO. 
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LAGUNEKIN PATIOAN JOLASEAN IBILI ETA GERO, GABRIELTXO ETXERANTZ ABIATU ZEN, 

MOTXILA LEPOAN HARTUTA. 
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HANDIK EGUN BATZUETARA, GABRIELTXOK JAKIN ZUEN UMEEK EUSKARAZ BARRA-BARRA 

EGITEN ZUTELA ETA POZEZ ZORATZEN JARRI ZEN. HORI DELA ETA, HAURREK OPARI EDERRAK 

HARTU ZITUZTEN GABRIELTXOREN PARTEZ! 

BERAZ, BADAKIZUE: 

 

TIRRIN-TIRRIN, TIRRIN-TIRRIN, 

EUSKARAZ HITZ EGIN! 
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Hola, familias: 
 
Como os comenté en la reunión de clase, realizaremos una serie de proyectos y actividades. La primera de ellas consiste en el cómic que 
vuestros/as hijos/as han dibujado sobre Gabrieltxo. Esta actividad tiene la finalidad de fomentar la conciencia y motivación para expresarse en 
euskara, y del mismo modo, mejorar la comprensión. 
El objetivo no es otro que lo leáis y comentéis en casa con ellos/as para después devolverlo a la escuela y que vaya rotando entre los integrantes 
de los diferentes grupos. 
Así mismo, os agradeceríamos vuestras opiniones y sugerencias al respecto. 
 
Muchas gracias. 
 
Kaixo, familia: 
 
Ikasturte hasierako bileran komentatu genizuen legez, hainbat proiektu eta ekintza egingo dugu ikasturtean zehar. Lehenengo jarduera 
eskuartean duzuen Gabrieltxotarrak komikiari dagokio. Helburua hauxe da: zuen semeek/alabek euskararekiko duten kontzientziari eta 
motibazioari bultzada handia ematea, haiek euskararen ulermenean trebatzeaz gain. Horretarako, komiki hau haiekin etxean komentatzeko eta 
irakurtzeko eskatu nahi dizuegu. Etxeko lan hori egin ostean, komikia gelara itzultzeko ere eskatzen dizuegu, ume guztiek izan dezaten aukera 
familiarekin lantzeko. 
Bestalde, zuen iritziak eta iradokizunak hemen idaztea eskertuko genizueke. 
 
Mila esker, 
HHko irakasleak 
 
OPINIONES/IRITZIAK 
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