
Irakurkartak
Irakurkartak ©Shelley Grayk sortu dituen kartetan oinarrituta daude. Ikusi hemen.
B02 Txurdinagako Berritzeguneko @itxape @rakelarri-k egokitu eta moldatu dituzte.
Era honetan partekatzen ditugu:

Aitortu-EzKomertziala-PartekatuBerdin

 
Lectocartas
Idea original de ©Shelley Gray. Ver aquí.
Estas cartas estan basadas en la idea original de ©Shelley Gray. Las asesoras del 
B02 Berritzegune de Txurdinaga @itxape y @rakelarri han modificado sus cartas y 
las comparten con las condiciones:

                      Atribución-No comercial-Compartir igual

Read cards
© Shelley Gray's original idea.
These cards are based on the original idea of © Shelley Gray. Here.
The advisers of the B02 Berritzegune of Txurdinaga @itxape and 
@rakelarri have modified their cards and share them with the conditions:

                                       Attribution-Non commercial-Share-alike

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Guided-Reading-Prompt-Cards-123684
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Guided-Reading-Prompt-Cards-123684
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Guided-Reading-Prompt-Cards-123684


Ulermena lantzeko estrategien eta jarduera batzuen sorta eskaintzen da.

          - Irakurri baino lehen 

          - Irakurri bitartean                                - Irakur estrategiak

          - Irakurri eta gero
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Nor da liburu 
honen irudigilea?

Noiz argitaratu 
zen liburu hau?

Aztertu testuaren 
itxura: irudiak, 
izenburua, letra 
lodia...

Nork idatzi du?
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Zein da testu 
honen 
generoa?

Zertarako 
irakurriko dut?

Zer dakizu 
testuan esaten 
denaz?

Egin iragarpena.
Zer informazio 
ekarriko du?
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Nola jarraituko 
da? Egin 
iragarpena

Lotu testua
 zure 
esperientziarekin

Lotu testua 
munduaz 
dakizunarekin

Lotu testua 
irakurri duzun 
beste testu 
batekin
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Ulertzen ez duzun 
hitz bat bilatu.
Zer esan nahi du?

Zure ustez, zelan 
amaituko da 
istorio hau?

Ulertzen ez 
duzunean gelditu!
Berriro irakurri!
Zure hitzekin esan!

Inferentzia bat 
egin:
irakurri+dakizuna 
= ondorioa 
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Bilatu izen bat 
testuan. Zer da? 
Pertsona, lekua 
edo gauza?

Aurki ezazu 
adjektibo bat. Zer 
deskribatzen du?

Bilatu aditz bat 
testuan 
(ekintza-hitza) 

Nork 
kontatzen du 
istorioa?
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Nor da istorio 
honen 

protagonista?

Nolakoa  da 
protagonista? Labur 

bildu hiru hitzetan

Non 
gertatzen 

da istorioa?

Zein da 
istorioaren 
arazoa?
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Laburtu hiru 
esalditan testu 
hau

Zergatik aukeratu 
du egileak 
izenburua?

Noren 
ikuspuntutik 
kontatzen da 
istorio hau?

Zure antza duen 
pertsonaiarik 
aurkitu duzu al 
duzu? Zergatik?
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Gertaera bat 
aukeratu eta 
matematika 
problema bat 
asmatu

Esaldi bat ozen eta 
biziki irakurri !

Zein da testuaren 
gaia? 
Idatzi hitz bat edo 
esaldi bat

Beste izenburu 
bat jarriko 
zenioke? Zein?
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Imajinatu 
duzunaren  irudia 
egin, pertsonaiak, 
lekua, 
gertakizuna…

Denbora-lerroa 
egin

Hitz bat  
aukeratu eta 
definitu

EzaugarriakDefinizioa

Hitza

Adibideak Ez 
adibideak

Zeintzuk dira 
testuaren hitz 
klabeak?
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Bilatu testuan 
Kausa eta 
Ondorio diren 
ideia bi

Egin testuaren 
eskema

Paragrafo 
baten ideia 
nagusia idatzi

KAUSA

ONDORIO
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Gertaerak eta 
iritziak 
desberdindu.




