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1. SARRERA 

 

Xakea oso baliabide pedagogiko egokia izan daiteke haurren ikasketa-

prozesuan, adimen-gaitasunak garatzen laguntzeko ez ezik, bai eta hainbat 

jarrera eta balio eraikitzeko ere. 

 

Hortaz, proposamen didaktiko honen bidez, ikasleei lagunduko diegu beren 

gaitasunak garatzen eta eguneroko egoeretan erabili ahal izango dituzten 

zenbait estrategia eta baliabide eskuratzen. Maiz ikusten dugu, eta geroz eta 

gehiago, gure ikasleek zailtasunak dituztela arreta jartzeko, ingurua aztertzeko 

eta erabakiak hartzeko, eta xakea baliabide pedagogiko emankorra da gaitasun 

ezinbesteko horiek hobetzeko. 

 

Xakea lantzeko proposamen didaktiko hau, bestalde, Askotariko Adimenen 

Teoriaren barnean kokatuko dugu; izan ere, zenbait adimen mota lantzeko 

baliatuko dugu: 

1. Adimen logiko-matematikoa 

2. Adimen linguistikoa 

3. Adimen espaziala 

4. Adimen musikala 

5. Adimen kinestesikoa 

6. Adimen intrapertsonala 

7. Adimen interpertsonala 

8. Adimen naturalista 

 

Horrenbestez, proposamen honen azken helburua ez da xakean jokatzen 

ikastea, baizik eta alderdi jakin batzuk jorratzea fantasiazko jolas-giroan 

murgildurik. 
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2. TESTUINGURUA 

 

 Proiektu hau Haur Hezkuntzako bigarren zikloan lantzeko da, eta lan-saioak 

gelan bertan eta haiek egiteko propio egokituko dugun korridorean egingo dira. 

Saioak tutoreak egingo ditu. 

 

3. CURRICULUMAREN ELEMENTUAK 

 

3.1. OINARRIZKO KONPETENTZIAK 

 

237/2015 DEKRETUAn, Haur Hezkuntzako curriculuma zehaztu eta EAEn 

ezartzekoan, oinarrizko konpetentziak honela definitzen dira: “pertsona 

guztiek behar dituztenak garapen eta errealizazio pertsonalerako, hiritar aktibo 

izateko, gizarteratzeko eta lana lortzeko.” 

 

 Bestalde, Heziberri 2020k bi multzotan bereizten ditu: Oinarrizko Zehar 

Konpetentziak (ZK) eta Oinarrizko Konpetentzia Espezifikoak (KE). 

 

Oinarrizko Zehar Konpetentziak (ZK) bizitzako esparru eta egoera guztietan 

arazo-egoerak eraginkortasunez ebazteko behar diren konpetentziak dira, eta 

arlo guztietan sustatu eta indartu behar dira, egoera guztietan integratuz 

eskuratzen baitira. Hauexek dira: 

1. Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio 

digitalerako konpetentzia 

2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

3. Elkarbizitzarako konpetentzia 

4. Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia 

5. Norbera izaten ikasteko konpetentzia 
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Oinarrizko Konpetentzia Espezifikoak (KE), berriz, diziplina-arloren bateko 

berezko egoera eta baliabideez baliatuz bizitzako esparru desberdinetan arazo-

egoerak eraginkortasunez ebazteko behar diren konpetentziak dira. Hauexek 

dira: 

1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia 

2. Matematikarako konpetentzia 

3. Zientziarako eta teknologiarako konpetentzia 

4. Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia 

5. Arterako konpetentzia 

6. Konpetentzia motorra 

 

3.2. HELBURUAK 

Proiektu honen helburu nagusiak hauek dira: 

1. Xakea hezkuntzako hainbat alderdi lantzeko baliatzea 

2. Zenbait jarrera eta balioz jabetzea: errespetua, lana, diziplina... 

3. Gaitasun kognitiboak hobetzea 

4. Gogoeta sustatzea eta arrazoimena areagotzea 

5. Xakearekin gozatzea 

Eta helburu zehatzak, berriz, honako hauek dira: 

1. Xake-taula ezagutzea eta probatzea 

2. Zuria eta beltza koloreak identifikatzea 

3. Geometria-marrak probatzea: lerroak, zutabeak eta diagonalak 

4. Xake-pieza guztiak ezagutzea 

5. Peoia nola mugitzen den ikastea 

6. Dorrea nola mugitzen den ikastea 

7. Alfila nola mugitzen den ikastea 

8. Erregina nola mugitzen den ikastea 

9. Zaldia nola mugitzen den ikastea 

10. Erregea nola mugitzen den ikastea 
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11. Pieza guztiak taulan kokatzea 

Bestalde, Heziberri 2020n, “Nortasunaren eraikuntzaren eta ingurune fisiko 

eta sozialaren ezagueraren eremuan”, honako helburu hauek ezartzen dira 

hitzez hitz: 

1. Gorputza kontrolatzeko bidea urratzea, zentzumen-pertzepzioa lantzea 

eta testuinguruaren ezaugarrietara doitzea mugimenduaren tonua, 

oreka eta koordinazioa, ekintzetan dituen ahalmenak eta mugak 

deskubritzeko. 

2. Ekimenak abiatzea eta norberaren ekintzak planifikatzea eta 

sekuentziatzea, arazo-egoerak ebazteko eta nork bere buruaren gaineko 

konfiantza-sentimendua handitzeko; frustrazio txikiak onartzea, sortzen 

zaizkion zailtasunak gainditzeko jarrera adieraztea eta gainerako 

pertsonengandik behar den laguntza bilatzea. 

3. Errespetu, laguntza eta lankidetzako jarrerak eta ohiturak lantzea, 

norberaren jokabidea erregulatu, norberaren eta gainerako pertsonen 

beharrizanetara egokitzeko, eta sumisio nahiz nagusitasunezko jarrerak 

baztertzea. 

4. Ingurune fisikoa arakatzea eta esperimentatzea eta haren elementu 

batzuk ezagutzea, interes eta errespetuzko jarrerak landuz. 

5. Elementu eta bildumek zer ezaugarri dituzten jakitea; multzokatzeko, 

sailkatzeko, ordenatzeko eta zenbatzeko erlazioak ezartzea, 

pentsamendu zientifikoa garatzeko. 

6. Arian-arian, gizartean jokatzeko oinarrizko jarraibideak barneratzea eta 

norberaren portaera jarraibide horietara moldatzea, gero eta modu 

egokiago eta orekatuagoan. 

Orobat, “Nortasunaren eraikuntzaren eta komunikazioaren eta 

adierazpenaren eremuan”, etapako helburu hauek zehazten dira: 
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1. Norberak zer emozio eta sentimendu dituen ezagutzea eta horietaz 

jabetzea, horiek guztiak komunikatzeko eta gainerako pertsonenak 

aintzat hartzeko. 

2. Ahozko hizkuntza arian-arian erabiltzea eta balioestea, norberaren 

portaera eta elkarbizitza erregulatzeko. 

3. Gainerako haurren eta helduen mezuak ulertzea eguneroko bizitzako 

egoeretan, eta hartu-eman horietako arauak ikastea, komunikatu nahi 

dena interpretatzeko. 

4. Askotariko testuinguruetan erabiltzea matematika-adierazpenak, 

objektuen ezaugarriak deskribatzeko eta inguruneko egoerak 

interpretatu eta ulertzeko. 

5. Arte-produkzioetan (ikus-entzunezkoetan eta teknologiaren, 

antzerkiaren, musikaren, eta, besteak beste, gorputzaren bidez 

sortutako produkzioetan) parte hartzea, askotariko teknikak erabilita, 

komunikazio-aukerak arakatu eta kultura bera ulertzen hasteko. 

 

3.3. EDUKIAK 

Proiektu honetan, eduki hauek landuko ditugu: 

● geometria: lerroak, zutabeak eta diagonalak 

● koloreak: zuria eta beltza 

● xakeko pieza guztiak 

● ipuina 

● abestia 

● atentzioa 

● gorputz-mugimenduak 

● espazioa eta orientazioa 

● ikusmen-pertzepzioa 

● sormena 

● irudimena 

● plangintza 
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● kalkulua 

● autoestimua 

● autonomia 

● erantzukizuna 

● emozioen kontrola 

● isiltasuna 

● kontzentrazioa 

● arauen errespetua 

● elkarren arteko harremanak 

● lan-ohituren sustapena 

4. UNITATE DIDAKTIKOAK 

Proposamen hau Haur Hezkuntzako bigarren ziklo osorako da; hau da, hiru 

ikasturterako proiektua da. Hamasei unitate didaktiko ditu, eta modu honetan 

antola daiteke: 

- Hiru urteko ikasleek, urtarrilean hasita, lau unitate didaktiko landuko dituzte. 

Unitate bakoitzak hiru saio izango ditu; guztira, beraz, hamabi saio izango dira. 

Saioak ordu erdikoak izango dira, eta astean behin egingo dira. 

- Lau urteko ikasleek, urrian hasita, sei unitate didaktiko landuko dituzte. 

Unitate bakoitzak bost saio izango ditu; guztira, hogeita hamar saio. Saioak 

ordu erdikoak izango dira. 

- Bost urteko ikasleek, urrian hasita, sei unitate didaktiko landuko dituzte. 

Unitate bakoitzak bost saio izango ditu; guztira, hogeita hamar saio. Saioak 

ordu erdikoak izango dira. 
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4.1. SAIOEN FORMATUA  

● Sarrera. Saio bakoitzaren hasieran, gelan, lurrean biribilean eserita, 

xakearen abestia kantatuko dugu, eta, ondoren, irakasleok xakearen ipuina 

kontatuko dugu edo xakeko piezen bitsak pasako ditugu. 

● Azalpena. Ikasleei azalduko diegu saioa non egingo dugun eta zer egingo 

dugun. 

● Jarduera. Saioari dagozkion ariketak egingo ditugu. 

● Amaiera. Saioari buruz hausnartuko dugu, galdera hauen inguruan: 

- Zer egin dugu? 

- Zer ikasi dugu? 

- Nola sentitu naiz? 

- Zer gustatu zait gehien? 

- Zer gustatu zait gutxien? 
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3 URTE 

1. UNITATE DIDAKTIKOA  

3 saio 

 
Proposamenaren  
justifikazioa 

 
Lehenengo unitate honetan, ikasleek xake-taula bat zer den 
ezagutuko dute; haietako askorentzat lehen aldia izango da. 

 

Baliabideak 

 
● Txokolatezko herrialde zuri-beltza ipuina 
● Korridoreko taula erraldoia 
● Xake-piezen bitsak 
● Xakearen abestia 

 
Lantzen diren 
adimenak 

 

 1, 2, 3, 4, 5 eta 7 

 
Oinarrizko zehar- 
konpetentziak 

 
● 1, 3 eta 5 

 
Oinarrizko 
konpetentzia 
espezifikoak 

 

● 1, 2, 3 eta 5 

 

Helburu nagusiak 

 
● Xakea hezkuntzako hainbat alderdi lantzeko baliatzea 
● Gaitasun kognitiboak hobetzea 
● Xakearekin gozatzea 

 
Helburu zehatzak 

 
● Xake-taula ezagutzea eta probatzea 

 
Jarduerak 

 
1. saioa 

 

 

 

 

 

 

 
● Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula, 

Txokolatezko herrialde zuri-beltza ipuina 
kontatuko diegu. 

● Korridorera atera, eta ikasleei libre 
mugitzen utziko diegu xake-taula 
erraldoiaren gainean. 

● Taula erraldoian, ikasleak lerroz lerro 
ibiliko dira: pausoka, aurrerantz eta 
atzerantz, zein lauoinka. 
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2. saioa 
 

 

 

 

 
3. saioa 

 

● Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula, 
xakeko piezen bitsak pasako ditugu. 

● Ondoren, Txokolatezko herrialde zuri-
beltza ipuina kontatuko diegu. 

● Taula erraldoian, ikasleak zutabez zutabe 
ibiliko dira: pausoka, aurrerantz eta 
atzerantz, saltoka zein lauoinka. 

 

● Gelan, lurrean eserita, xakearen kanta 
abestuko dugu. 

● Korridoreko xake-taulan, ikasleak nahi 
bezala mugituko dira. 

● Xake-taulan libre dabiltzan bitartean, 
irakasleok “kanpora” edo “barrura” esan, 
eta, horren arabera, ikasleak taularen 
kanpoan edo barnean kokatuko dira. 
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3 URTE 
2. UNITATE DIDAKTIKOA 

3 saio 

 
Proposamenaren 
justifikazioa 

 
Ikasleek xake-taula probatzen jarraituko dute, haren ezaugarriez 
jabetzen, eta zuria eta beltza koloreekin jolasten hasiko dira. 
 

 
Baliabideak 

 

 
● Txokolatezko herrialde zuri-beltza ipuina 
● Xakearen abestia 
● Xake-piezen bitsak 
● Korridoreko xake-taula erraldoia 
● 10 kartoi mehe: 5 zuri eta 5 beltz 
● Dado handi bat, hiru alde zuri eta hiru alde beltz dituena 
● Girotzeko musika (nahi dena) 

 
Lantzen diren 
adimenak 

 

 1, 2, 3, 4, 5 eta 7 

 
Oinarrizko zehar-
konpetentziak 

 
● 1, 3, 4 eta 5 

Oinarrizko 
konpetentzia 
espezifikoak 

 

● 1, 2, 5 eta 6 

 
Helburu nagusiak 

 
● Xakea hezkuntzako hainbat alderdi lantzeko baliatzea  
● Gaitasun kognitiboak hobetzea 
● Xakearekin gozatzea 

 
Helburu zehatzak 

 

 
● Xake-taula ezagutzea eta probatzea 
● Zuria eta beltza koloreak identifikatzea 
● Geometria-marrak probatzea: lerroak, zutabeak eta 

diagonalak 

 
Jarduerak 

 

 
1. saioa 
 

 

 
● Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula, 

Txokolatezko herrialde zuri-beltza ipuina 
kontatuko diegu. 

● Gero, xake-piezen bitsak pasako ditugu. 
● Kartoi mehe zuri bat eta kartoi mehe beltz 
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2. saioa 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
3. saioa 

bat erakutsiko dizkiegu, eta bakoitzaren 
kolorea adieraziko. 

● Korridoreko xake-taula erraldoian, ikasleei 
libre mugitzen utziko diegu musikaren 
erritmora. Irakasleok “geldi” esaten 
dugunean, gelditu egingo dira, eta, “mugi” 
esaten dugunean, martxan jarriko dira 
berriz. 

● Taula erraldoian, ikasleak lerroetatik eta 
zutabeetatik ibiliko dira. 

 

● Gelan, xake-piezen bitsak pasako ditugu. 
● Korridoreko taula erraldoian, zutabez 

zutabe ibiliko dira ikasleak: hasieran, 
pausoka, aurrerantz eta atzerantz, eta gero 
lauoinka. 

● Hiru alde zuri eta hiru alde beltz dituen 
dadoarekin jolastuko dira. Txandaka, 
ikasleek airera botako dute dadoa, eta zer 
kolore ateratzen den, kolore bereko 
laukietan kokatuko dira taula erraldoian. 

● Elkarri bizkarretik helduta, tren bat osatuko 
dugu denon artean, eta lerro batetik 
bestera ibiliko gara taula erraldoian. 

● Elkarri bizkarretik helduta, tren bat osatuko 
dugu denon artean, eta zutabe batetik 
bestera ibiliko gara. 
 

● Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula, 
Txokolatezko herrialde zuri-beltza ipuina 
kontatuko diegu. 

● Xake-piezen bitsak pasako ditugu. 
● Taldea bitan banatuko dugu. Ikasleen 

erdiekin tren bat osatuko dugu, eta, 
korridoreko taula erraldoian kokatuta, 
marra diagonaletatik pasako gara, beste 
ikasleak begira ditugula. Gauza bera egingo 
dugu begira egon direnekin. 

● Ikasleen erdiekin tren bat osatuko dugu, eta 
haietako bat jarriko dugu gidari. Berak 
gidatuko du trena lerro, zutabe eta 
diagonaletatik. Gidaria txandaka aldatuko 
da. 
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3 URTE 
3. UNITATE DIDAKTIKOA  

3 saio 

 
Proposamenaren 
justifikazioa 

 
Ikasleek taula probatzen jarraituko dute, haren ezaugarriez 
jabetzeko, eta zuria eta beltza koloreekin jolasten jarraituko dute. 

 
Baliabideak 

 

 
● Txokolatezko herrialde zuri-beltza ipuina 
● Xake-piezen bitsak 
● Bi kartoi mehe: bat zuria, eta bestea beltza 
● Korridoreko xake-taula erraldoia 
● Girotzeko musika 
● Txaleko zuriak eta beltzak (ikasle-kopuruaren arabera) 
● Xake-taula arrunt bat 

 
Lantzen diren 
adimenak 

 

 1, 2, 3, 4, 5 eta 7 

 
Oinarrizko zehar- 
konpetentziak 

 

● 1, 3, 4 eta 5 

Oinarrizko 
konpetentzia 
espezifikoak 

 

● 1, 2, 4, 5 eta 6 

 
Helburu nagusiak 

 
● Xakea hezkuntzako hainbat alderdi lantzeko baliatzea 
● Gaitasun kognitiboak hobetzea 
● Xakearekin gozatzea 

Helburu zehatzak 

 

 
● Xake-taula ezagutzea eta probatzea 
● Zuria eta beltza koloreak identifikatzea 
● Geometria-marrak probatzea: lerroak, zutabeak eta 

diagonalak 

Jarduerak 

 

1. saioa 
 

 

 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula, 
xake-piezen bitsak pasako ditugu. 

 Kartoi mehe zuria eta kartoi mehe beltza 
erakutsiko dizkiegu ikasleei, eta gelan 
dauden kolore bereko objektuak bilatzen 
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2. saioa 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3. saioa 

 

 

jarriko ditugu. 

 Korridoreko xake-taula erraldoian, zortzi 
ikasleko lerro bat osatuko dugu. Irakasleok 
adierazten dugunean, lerro osoa hurrengo 
lerrora mugituko da. 

 Xake-taula erraldoian, ikasleak libre 
mugituko dira musikaren erritmora. 
Tarteka, irakasleok musika etengo dugu, eta 
ikasleak lauki banatan kokatuko dira: nork 
bere izena esango du, eta non dagoen; 
adibidez, “Ni Ane naiz, eta lauki beltz/zuri 
baten gainean nago”. 

 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula, 
Txokolatezko herrialde zuri-beltza ipuina 
kontatuko diegu. 

 Xake-piezen bitsak pasako ditugu. 

 Gelan, xake-taula arrunt bat erakutsiko 
diegu ikasleei, eta nolakoa den adierazteko 
eskatuko diegu. 

 Talde-erdiak txaleko zuriak eta beste erdiak 
txaleko beltzak jantziko ditu, eta 
korridoreko xake-taula erraldoian libre 
mugituko dira. 

 Xake-taula erraldoian, ikasleak libre 
mugituko dira musikaren erritmora. Musika 
isiltzen denean, ikasle bakoitza bere 
txalekoaren kolore bereko lauki batean 
kokatuko da. 

 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula, 
xake-piezen bitsak pasako ditugu. 

 Gelan, xake-taula arrunta aurrean dutela, 
ikasleek haren ezaugarriak izendatuko 
dituzte. 

 Korridoreko xake-taula erraldoian, ikasleak 
hiru taldetan banatuko ditugu. Irakasleok 
“lerroak” esaten dugunean, lehenengo 
taldeak lerro bat osatuko du xake-taularen 
gainean; irakasleok, “zutabeak” esaten 
dugunean, bigarren taldeak zutabea 
osatuko du, eta “diagonala” esatean 
dugunean, hirugarren taldeak diagonal bat 
osatuko du. 
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3 URTE 
4. UNITATE DIDAKTIKOA 

3 saio 

 
Proposamenaren 
justifikazioa 

 
Ikasleek xake-taula probatzen jarraituko dute, haren ezaugarriez 
eta koloreez jabetzeko, eta xake-piezak identifikatzen hasiko dira. 

 
Baliabideak 

 

 
● Txokolatezko herrialde zuri-beltza ipuina 
● Xakearen abestia 
● Xake-piezen bitsak 
● Korridoreko xake-taula erraldoia 
● Txaleko zuriak eta beltzak (talde-kopuruaren arabera) 
● Xake-taula arrunt bat eta haren pieza guztiak 
● Xake-pieza erraldoiak 
● Xake-piezak marraztuta dituzten fitxak 
● Margoak 

 
Lantzen diren 
adimenak 

 

 1, 2, 3, 4 eta 5  

 
Oinarrizko zehar-
konpetentziak 

 
● 1, 2, 3 eta 5 

 
Oinarrizko 
konpetentzia 
espezifikoak 

 

● 1, 2, 4, 5 eta 6 

 
Helburu nagusiak 

 

 
● Xakea hezkuntzako hainbat alderdi lantzeko baliatzea 
● Zenbait jarrera eta balioz jabetzea: errespetua, lana, 

diziplina… 
● Gaitasun kognitiboak hobetzea 
● Xakearekin gozatzea 

 
Helburu zehatzak 

 

 
● Xake-taula ezagutzea eta probatzea 
● Zuria eta beltza koloreak identifikatzea 
● Geometria-marrak probatzea: lerroak, zutabeak eta 

diagonalak 
● Xake-pieza guztiak ezagutzea 
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Jarduerak 

 

 
1. saioa 

 

 

 

 

 

 

 
2. saioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. saioa 
 

 

 Gelan, lurrean eserita, xakearen kanta 
abestuko dugu. 

 Gelan, xake-piezen bitsak pasako ditugu. 

 Korridoreko xake-taula erraldoian, 
dorrearen, zaldiaren, alfilaren eta 
erreginaren xake-pieza erraldoiak bertan 
ditugularik, xakearen kanta abestuko dugu. 

 Korridoreko xake-taula erraldoian eserita, 
irakasleok xake-pieza erraldoiak banan-
banan aurkeztu, eta bakoitzaren izena 
esango dugu. 
 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula, 
xake-piezen bitsak pasako ditugu. 

 Korridoreko xake-taula erraldoiaren gainean, 
zortzi ikaslek zutabe bat osatuko dute. 
Irakasleok adierazten dugunean, zutabe osoa 
hurrengo zutabera mugituko da. Jarduera 
errepikatu egingo dugu, denek egin arte. 

 Talde-erdiak txaleko zuriak eta beste erdiak 
txaleko beltzak jantziko ditu. Ikasleak libre 
mugituko dira korridoreko xake-taulan. 
Irakasleok “beltza” edo “zuria” esaten 
dugunean, ikasleak bere koloreko lauki 
batean kokatuko dira. 

 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula, 
xake-piezen bitsak pasako ditugu. 

 Gero, irakasleok xake-taula arrunteko piezak 
aterako ditugu poltsatxo batetik, banan-
banan; haien izenak esan, eta xake-taulan 
dagokien tokian ipiniko ditugu. 

 Ondoren, irakasleok xake-pieza baten 
ezaugarriak esango ditugu: esaterako, “txiki-
txikiak dira eta asko jaten dute; zortzi dira 
guztira”. Ikasleek zein xake-pieza den asmatu 
beharko dute, eta asmatzen dutenean, 
irakasleok piezaren bitsa erakutsiko diegu. 

 Bukatzeko, ikasleek xake-pieza baten fitxa 
aukeratuko dute, eta hura margotu. 
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4 URTE 

1. UNITATE DIDAKTIKOA 

5 saio 

 
Proposamenaren 
justifikazioa 

 
Ikasleek xake-taula desberdinak ezagutuko dituzte, eta haietan 
dauden geometria-marrak probatu: lerroak, zutabeak eta 
diagonalak. Xake-pieza guztiak identifikatzeko gai izango dira. 

 
Baliabideak 

 

 
● Txokolatezko herrialde zuri-beltza ipuina 
● Xakearen abestia 
● Xake-piezen bitsak 
● Korridoreko xake-taula erraldoia 
● Txaleko zuriak eta beltzak (talde-kopuruaren arabera) 
● Xake-piezak marraztuta dituzten fitxak 
● Margoak 
● Paretako xake-taula bat eta haren piezak 
● Makila luze bat 
● Xake-taula bat marraztuta duen fitxa 
● Xake-pieza txikiak sartzeko zakuto bat 
● Xake-piezen txotxongiloak 

 
Lantzen diren 
adimenak 

 

 1, 2, 3, 4, 5 eta 7 

 
Oinarrizko zehar-
konpetentziak 

 
● 1, 2, 3 eta 5 

Oinarrizko 
konpetentzia 
espezifikoak 

 

● 1, 2, 4, 5 eta 6 

 
Helburu nagusiak 

 

 
● Xakea hezkuntzako hainbat alderdi lantzeko baliatzea 
● Zenbait jarrera eta balioz jabetzea: errespetua, lana, 

diziplina… 
● Gaitasun kognitiboak hobetzea 
● Xakearekin gozatzea 

 
 

Helburu zehatzak 
 

● Xake-taula ezagutzea eta probatzea 
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 ● Zuria eta beltza koloreak identifikatzea 
● Geometria-marrak probatzea: lerroak, zutabeak eta 

diagonalak 
● Xake-pieza guztiak ezagutu 

 
Jarduerak 

 

 
1. saioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. saioa 

 

 

 

 

 

 

 
3. saioa 

 

 

 

 

 

 

 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula, 
xake-piezen bitsak pasako ditugu. 

 Korridoreko xake-taula erraldoian eserita, 
Txokolatezko herrialde zuri-beltza ipuina 
kontatuko diegu. 

 Korridoreko xake-taula erraldoia aurrean 
dugula, ikasleei proposatuko diegu herri bat 
balitz bezala irudika dezaten, non lerroak, 
zutabeak eta diagonalak bertako kaleak 
izango diren, eta eskatuko diegu haietan 
barna era jakin batean mugitzeko: 
zutabeetatik, robot baten eran; lerroetatik, 
auto baten eran, eta diagonaletatik, berriz, 
bi oinekin saltoka. 

 

 Gelan, lurrean eserita, xakearen kanta 
abestuko dugu. 

 Gelan, irakasleok xake-piezak aterako ditugu 
zakuto batetik, banan-banan, eta ikasleek, 
elkarri txanda emanez, pieza bakoitzaren 
izena esango dute. 

 Ariketa errepikatuko dugu, baina piezak 
ikasleek berek aterata, txandaka. 

 Gelan, mahaian eserita, ikasleek xake-pieza 
baten fitxa aukeratuko dute, eta hura 
margotu. 

 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula, 
xake-piezen bitsak pasako ditugu. 

 Gelan, lurrean eserita, paretako xake-taula 
aurrean dugula, haren ezaugarriak aipatuko 
ditugu: lauki zuriak eta beltzak, eta lerroak, 
zutabeak eta marra diagonalak. 

 Paretako xake-taulan, sei xake-piezak lerro 
batean kokatuko ditugu: peoia, dorrea, 
zaldia, alfila, erregea eta erregina. Haien 
izenak esan ondoren, ikasleei begiak ixteko 
eskatuko diegu, eta momentu horretan 
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4. saioa 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
5. saioa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xake-pieza bat kenduko dugu taulatik. Gero, 
zein pieza falta den asmatu beharko dute.  

 

 Korridoreko xake-taula erraldoian eseri, eta 
Txokolatezko herrialde zuri-beltza ipuina 
kontatuko diegu. 

 Bi xake-piezaren txotxongiloak baliatuz, 
argibide hauek emango dizkiegu ikasleei:  

- Txokolatezko herrialde zuri-beltzeko 
xake-pieza guztiek begirune handiz 
jokatzen dute.  

- Txandak eta arauak errespetatzen 
dituzte. 

- Taldean lan egiten dute. 
- Elkar zaintzen dute. 

 

 Korridoreko xake-taula erraldoiaren gainean, 
irakasleok lerro bat, zutabe bat edo diagonal 
bat markatuko ditugu makila luze bat 
baliatuta, eta ikasleek zer markatu dugun 
asmatu beharko dute. 

 Korridoreko xake-taula erraldoian eseri, eta 
xakearen abestia kantatuko dugu. 

 Ikasleak zortziko taldetan banatuko ditugu, 
eta txaleko zuriak eta beltzak jantziko 
dituzte. Zuria-beltza seriea baliatuz, xake-
taula erraldoian, lerro, zutabe eta diagonalak 
osatzeko eskatuko diegu. 

 Ikasleen erdiak txaleko zuriak eta beste 
erdiak txaleko beltzak jantzita, libre 
mugituko dira xake-taula erraldoiaren 
gainean, musikaren erritmora. Musika 
isiltzen denean, ikasle bakoitza bere 
txalekoaren kolore bereko lauki batean 
kokatuko da. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

21 
 

4 URTE 
2. UNITATE DIDAKTIKOA 

5 saio 

 
Proposamenaren 
justifikazioa 

 
Ikasleek xake-taula desberdinak ezagutuko dituzte, eta haietan 
dauden geometria-marrak probatu: lerroak, zutabeak eta 
diagonalak. Xake-pieza guztiak identifikatzeko gai izango dira. 

 
Baliabideak 

 

 
● Xakearen abestia 
● Xake-piezen bitsak 
● Korridoreko xake-taula erraldoia 
● Xake-pieza erraldoiak 
● Txaleko zuriak eta beltzak (talde-kopuruaren arabera) 
● Xake-piezak marraztuta dituzten fitxak 
● Paretako xake-taula eta haren piezak 
● Artilea 
● Girotzeko musika 
● Plastikako materiala 

 

 
Lantzen diren 
adimenak 

 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7 

 
Oinarrizko zehar-
konpetentziak 

 

● 1, 2, 3, 4 eta 5 

 
Oinarrizko 
konpetentzia 
espezifikoak 

 

● 1, 2, 4, 5 eta 6 

 
Helburu nagusiak 

 

 
● Xakea hezkuntzako hainbat alderdi lantzeko baliatzea 
● Zenbait jarrera eta balioz jabetzea: errespetua, lana, 

diziplina… 
● Gaitasun kognitiboak hobetzea 
● Gogoeta sustatzea eta arrazoimena areagotzea 
● Xakearekin gozatzea 

 

 
Helburu zehatzak 

 
● Xake-taula ezagutzea eta probatzea 
● Zuria eta beltza koloreak identifikatzea 
● Geometria-marrak probatzea: lerroak, zutabeak eta 
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 diagonalak 
● Xake-pieza guztiak ezagutzea 

 
Jarduerak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. saioa 

 

 

 

 

 

 
2. saioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. saioa 
 

 

 

 

 

 

 

4. saioa 

 

 Gelan, mahaian eserita, ikasleek xake-
pieza baten fitxa aukeratuko dute, nahi 
duten eran apaintzeko, nork berea. Hori 
egiteko, plastika-material askotarikoak 
eskainiko dizkiegu: margoak, koloretako 
papertxoak, artile zatiak, plastilina, 
guraizeak, etab. Lana bukatzen dutenean, 
launaka edo bosnaka elkartuko ditugu, eta 
talde bakoitzak collage bat osatuko du, 
korridoreko paretetan jartzeko.  
 

 Gelan, zutik, xakearen kanta abestuko 
dugu. 

 Korridoreko xake-taula erraldoian, zenbait 
serie osatuko ditugu ikasleekin: 
- Besoak gora, besoak behera 
- Aurrez aurre, bizkarrez 
- Txaleko beltza, txaleko zuria 

 Xake-taula erraldoian, peoi erraldoiak 
hartuta, zuria-beltza serieak osatuko 
ditugu, taulako laukien gainean. 

 Xake-taula erraldoian, sei xake-pieza 
nagusiak (peoia, dorrea, zaldia, alfila, 
erregina eta erregea) lerro batean 
kokatuko ditugu, eta haien izenak 
errepasatuko ditugu. 

 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula, 
xake-piezen bitsak pasako ditugu. 

 Ondoren, konparatu eta kontrastatu 
pentsamendu-estrategia baliatuko dugu. 
Horretarako, zaldiaren eta dorrearen 
irudiak elkarren alboan ipiniko ditugu 
arbelean, eta galdera hauek egingo 
dizkiegu ikasleei: 
- Zertan dute antza? 
- Zertan dira ezberdinak? 
Arbelean idatziko ditugu erantzunak. 

 

 Gelan, paretako xake-taulan, irakasleok 
hatzez markatuko ditugu lerroak, zutabeak 
eta diagonal guztiak, eta, ondoren, ikasleek 
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5. saioa 

1. s
a
i
o
a 

 

 

 

 

 

gauza bera egingo dute. 

 Paretako xake-taulan, ikasleek, banan-
banan, lerroak, zutabeak eta diagonalak 
markatuko dituzte, artile zati batekin. 

 Paretako xake-taulan, xakeko sei piezak 
lerro batean kokatuko ditugu: peoia, 
dorrea, zaldia, alfila, erregea eta erregina. 
Haien izenak esan ondoren, ikasleei begiak 
ixteko eskatuko diegu, eta pieza bat 
kenduko dugu taulatik. Gero, zein pieza 
falta den asmatu beharko dute. Ariketa 
hau nahi beste aldiz errepikatuko dugu.  

 

 Korridorean, xake-pieza zurien eta beltzen 
irudiak ditugula, ikasleei irudi bana jarriko 
diegu paparrean, betiere zuri/beltz 
bikoteak osatzeko moduan (peoi zuri beste 
peoi beltz; dorre zuria eta beltza, alfil zuria 
eta beltza…). Musika jarrita, ikasleei libre 
mugitzen utziko diegu, eta, musika isilduta, 
ikasleak beste koloreko beren kideekin 
elkartuko dira, eta bikoteak osatu. Ariketa 
hau nahi beste aldiz errepikatu daiteke. 

 Ondoren, irakasleok emandako 
jarraibideen arabera elkartuko dira: 
- “Elkartu zaldiak”. 
- “Elkartu erreginak”. 
- “Elkartu alfilak”. 
- (...) 
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4 URTE 
3. UNITATE DIDAKTIKOA  

5 saio 

 
Proposamenaren 
justifikazioa 

 
Hirugarren unitate honetan, xake-piezak xake-taulan non kokatzen 
diren ikasten hasiko dira ikasleak. 
 

 
Baliabideak 

 
● Txokolatezko herrialde zuri-beltza ipuina  
● Xakearen abestia 
● Xake-piezen bitsak 
● Korridoreko xake-taula erraldoia 
● Xake-pieza erraldoiak 
● Paretako xake-taula eta haren xake-piezak 
● Tamaina arrunteko xake-taula eta haren piezak 
● Girotzeko musika 
● Xake-piezak marraztuta dituzten fitxak 
● Makilatxoak (izozki edo poloenak) 

 

 
Lantzen diren 
adimenak 

 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7 

 
Oinarrizko zehar-
konpetentziak 

 
● 1, 3 eta 5 

 
Oinarrizko 
konpetentzia 
espezifikoak 

 
 

● 1, 2, 4 eta 6 

 
Helburu nagusiak 

 
● Xakea hezkuntzako hainbat alderdi lantzeko baliatzea 
● Zenbait jarrera eta balioz jabetzea: errespetua, lana, 

diziplina… 
● Gaitasun kognitiboak hobetzea 
● Gogoeta sustatzea eta arrazoimena areagotzea 
● Xakearekin gozatzea 

 

 
Helburu zehatzak 

 
● Xake-taula ezagutzea eta probatzea 
● Geometria-marrak probatzea: lerroak, zutabeak eta 

diagonalak 
● Xake-pieza guztiak ezagutzea 
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● Xake-pieza guztiak taulan kokatzea 
 

 
Jarduerak 

 
1. saioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. saioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Korridoreko xake-taulan, xake-piezen izenak 
errepasatuko ditugu: peoia, dorrea, zaldia, 
alfila, erregina eta erregea. 

 Korridoreko xake-taula erraldoiaren 
gainean eserita, asmakizunetara jolastuko 
gara: 

- “Zein da txokolatezko herrialde zuri-
beltzeko xake-piezarik altuena?”.  

- “Zein da xake-piezarik txikiena?”.  
- “Zein piezak du gaztelu baten 

antza?”. 
- “Zein xake-pieza da erregina baino 

baxuagoa eta peoia baino 
altuagoa?”. 

- (…) 
Erantzuna asmatzen duen ikasleak xake-
pieza altxatuko du, besteei erakusteko. 

 Korridoreko xake-taula erraldoiaren 
inguruan eseriko gara, eta pentsatu, elkartu 
eta partekatu pentsamendu-estrategia 
baliatuko dugu. Irakasleok diagonal bat 
bilatzeko eskatuko diegu ikasleei. Lehenbizi, 
nork bere kabuz eta isilik pentsatuko du; 
ondoren, binaka elkartu dira eta ideia 
partekatuko dute; azkenik, bikote bakoitzak 
talde handiaren aurrean adieraziko du zer 
erabaki duen. 

 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula, 
xake-piezen bitsak pasako ditugu. 

 Gero, Txokolatezko herrialde zuri-beltza 
ipuina kontatuko diegu. 

 Ondoren, ikasleak paretako xake-taulari adi 
ditugula, irakasleok kolore bereko hamasei 
xake-piezak dagokien tokian jarriko ditugu, 
honako argibide hauek ematen ditugun 
bitartean: 

- “Lehenengo, peoiak, aurrean; zortzi 
dira”. 

- “Ondoren, dorreak, bi ertzetan; bi 
dira”. 
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3. saioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. saioa 

 

 

 

 

 

 

 

5. saioa 

 

- “Dorreen alboan, zaldiak; bi dira”. 
- “Zaldien alboan, alfilak; bi dira”. 
- “Azkenik, erregea eta erregina. 

Erregina beti bere koloreko laukian 
kokatzen da”. 

 Bukatzeko, xakearen kanta abestuko dugu. 
 

 Korridoreko xake-taula erraldoian, kolore 
bateko xake-piezen irudiak banatuko ditugu 
hamasei ikasleren artean, eta paparrean 
jarri. Gero, taulan dagokien laukian 
kokatzeko eskatuko diegu. 

 Ondoren, kolore bereko hamasei xake-pieza 
erraldoiak taularen inguruan kokatuko 
ditugu. Musika jarrita, hamasei ikasleak 
libre mugituko dira xake-taularen gainean; 
musika isiltzean, ikasleek xake-pieza 
erraldoi bana hartuko dute, eta xake-taulan 
kokatu. 

 Gelan, mahaian eserita, ikasleek xake-pieza 
baten irudia aukeratuko dute, nahi eran 
apaintzeko. Irakasleok, gero, irudiak 
plastifikatuko ditugu, eta, atzean makilatxo 
bat itsatsita, txotxongilo bihurtu, ikasleek 
etxera eraman ditzaten. 

 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula 
paretako xake-taulari adi begira, kolore 
bateko xake-pieza guztiak bere tokian 
ipiniko ditugu, denok xakearen abestia 
kantatzen dugun bitartean. 

 Gero, begiak ixteko eskatuko diegu ikasleei, 
eta xake-pieza bat kenduko dugu taulatik. 
Begiak irekitzen dituztenean, zein xake-
pieza falta den asmatu beharko dute. 

 Jarduera behar beste aldiz errepikatuko 
dugu, ikasleak izango direlarik, txandaka, 
pieza kenduko dutenak. 

 

 Gelan, lurrean biribilean eserita, xake-taula 
arrunta aurrean, irakasleok xake-pieza 
guztiak kokatuko ditugu. 

 Ikasleak, lurrean edo mahaian eserita, 
binaka ipiniko dira, eta bikote bakoitzari 
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xake-taula bat eta haren piezak emango 
dizkiogu. Piezak taulan kokatzen saiatuko 
dira. 

 Gelan, xake-taulak eta xake-piezak hartuta, 
ikasleak libre jolastuko dira. 
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4 URTE 
4. UNITATE DIDAKTIKOA  

5 saio 

 
Proposamenaren 
justifikazioa 

 
Unitate honetan, xake-piezak non kokatzen diren ikasiko dute, 
eta peoia nola mugitzen den ikasten hasiko dira. 
 

 
Baliabideak 

 
● Xake-piezen txotxongiloak 
● Xakearen abestia 
● Xake-taula arrunta eta haren piezak 
● Korridoreko xake-taula erraldoia 
● Xake-pieza erraldoiak 
● Txaleko zuriak eta beltzak 
● Paretako xake-taula eta haren piezak 
● Girotzeko musika 
● Zakutoa 

 

 
Lantzen diren 
adimenak 
 

 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7 

 
Oinarrizko zehar-
konpetentziak 
 

 

● 1, 3 eta 5 

 
Oinarrizko 
konpetentzia 
espezifikoak 
 

 

● 1, 2, 4 eta 6 

Helburu nagusiak 
 

● Xakea hezkuntzako hainbat alderdi lantzeko baliatzea 
● Zenbait jarrera eta balioz jabetzea: errespetua, lana, 

diziplina… 
● Gaitasun kognitiboak hobetzea 
● Gogoeta sustatzea eta arrazoimena areagotzea 
● Xakearekin gozatzea 

 

 
Helburu zehatzak 

 

 
● Geometria-marrak probatzea: lerroak, zutabeak eta 

diagonalak 
● Xake-pieza guztiak ezagutzea 
● Peoia nola mugitzen den ikastea 
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● Xake-pieza guztiak taulan kokatzea 
 

 
Jarduerak 

 
1. saioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. saioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gelan, lurrean eserita, xake-piezen 
txotxongiloak aurrean ditugula, 
asmakizunetara jolastuko gara. Irakasleok, 
dagokion txotxongiloa hartuta, honako 
galdera hauek egingo dizkiegu ikasleei: 

- “Ni peoia naiz; ba al dakizue zenbat peoi 
garen txokolatezko herrialde zuri-
beltzean?”. 

- “Ni erregea naiz; nor egongo da nire 
alboan xake-partida hastean?”. 

- “Ni dorrea naiz; nor egongo da nire 
aurrean xake-partida hastean?”. 

- “Nor naiz ni? (zaldia hartuta); zenbat 
zaldi gara txokolatezko herrialde zuri-
beltzean?”. 

 Gelan, lurrean biribilean eserita, xake-
taula arrunta aurrean dugula, irakasleok 
xake-pieza guztiak kokatuko ditugu taulan. 
Denak ipini ondoren, ikasleei eskatuko 
diegu piezak har ditzaten, txandaka: 
- “Hartu zaldi zuria”. 
- “Hartu peoi beltza”. 
- (…) 
 
 

 Korridoreko xake-taula erraldoian, zortzi 
ikaslek txaleko zuriak jantziko dituzte, eta 
beste zortzik, txaleko beltzak. Gero, 
peoien laukietan kokatzeko eskatuko 
diegu −hau da, peoi zuriak bigarren 
lerroan, eta peoi beltzak zazpigarren 
lerroan−. Irakasleok peoiei buruzko lehen 
argibideak emango ditugu: 
- “Peoia xake-piezarik adoretsuena da: 
beti aurrera egiten du, inoiz ez atzera. 
Gainera, xake-taularen azken lerrora 
iristen denean, janda dagoen kolore 
bereko beste pieza batekin truka daiteke, 
izan erregina, dorrea, alfila edo zaldia”. 
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3. saioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. saioa 

 

- “Lehenengo mugimenduan, hala nahi 
izanez gero, bi pauso aurreratu ditzake, 
baina, hortik aurrera, hurrengo 
mugimenduetan, pauso bat baino ez”. 
- “Aurrera egiteko, peoiak zuzen mugitzen 
dira; piezak jateko, berriz, diagonalean. 
Inoiz ez dira atzeraka mugitzen, ez eta 
alboetara ere”. 
- “Pieza zuriek hasten dute beti xake-
partida”. 

 Argibideak entzun ondoren, peoien 
laukietan kokatuta dauden hamasei 
ikasleak, txandaka, peoiak balira bezala 
mugituko dira, txandaka. Saio honetan 
peoiak nola mugitzen diren landuko da, ez 
nola jaten duten. 
 

 Korridoreko xake-taula erraldoiaren 
kanpoaldean, ikasleei libre mugitzen 
utziko diegu, musikaren erritmora. Musika 
isiltzen denean, peoiei dagokien laukietan 
kokatuko dira ikasleak: kolore batekoak, 
bigarren lerroan, eta, besteak, zazpigarren 
lerroan. 

 Ikasleak korridoreko xake-taula erraldoian 
eserita ditugula, peoien mugimenduei 
buruzko argibideak gogoraraziko ditugu 
(2. saioa). 

 Korridoreko xake-taulan, ikasleek peoi 
erraldoiak kokatuko dituzte, banan-banan. 
Saioaren amaieran, ikasleak lurrean 
biribilean eserita ditugula, irakasleok 
galdera hauek egingo ditugu: 
- “Peoiak atzeraka mugi daitezke?”. 
- “Peoiek egin ditzakete bost pauso 
aurrera?”. 
- “Peoiak zutabeetan mugi daitezke?”. 
- “Peoiak lerroetan mugi daitezke?”. 
- “Zenbat dira peoi beltzak?”. 
- “Zenbat dira peoi zuriak?”. 
- (…) 

 

 Gelan, ikasleak paretako xake-taularen 
aurrean ditugula, peoiaren mugimenduak 
errepasatuko ditugu, eta, ondoren, denon 
artean, bai eta txandaka ere, peoi guztiak 
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5. saioa 

 

 

dagokien tokietan ipiniko ditugu: zuriak, 
bigarren lerroan, eta, beltzak, zazpigarren 
lerroan. 

 Gelan, biribilean eserita, xake-taula 
arrunta eta haren piezak gordetzeko 
zakutoa erdian ditugula, ikasleek txandaka 
pieza bat aterako dute zakutotik: haren 
izena esan, eta xake-taulan kokatuko dute. 
 

 Gelan, lurrean eserita, xakearen abestia 
kantatuko dugu. 

 Gelan, ikasleak binaka eseraraziko ditugu, 
eta bikote bakoitzari xake-taula bat eta 
hamasei peoiak banatuko dizkiogu. Piezak 
dagokien tokian ipintzeko eskatuko diegu, 
eta, ondoren, bikotekideek txandaka 
aurrera mugituko dituzte peoiak (peoien 
partida). 
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4 URTE 
5. UNITATE DIDAKTIKOA  

5 saio 

 
Proposamenaren 
justifikazioa 

 
Unitate honetan, peoiek nola jaten duten ikasten hasiko gara, eta 
xake-taulak hizkiak eta zenbakiak dituela ikusiko dugu. 
 

 
Baliabideak 

 
● Paretako xake-taula eta haren piezak 
● Peoia marraztuta duen fitxa 
● Margoak 
● Xake-taula arrunta eta haren piezak 
● Korridoreko xake-taula erraldoia 
● Xake-pieza erraldoiak 
● Xakearen abestia 
● Plastikako materiala (margoak, koloretako papertxoak, 

gometsak, plastilina, artile zatiak, etab.) 
● Txaleko zuriak eta beltzak 

 

 
Lantzen diren 
adimenak 
 

 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7 

 
Oinarrizko zehar-
konpetentziak 
 

 
● 1, 3, 4 eta 5 

 
Oinarrizko 
konpetentzia 
espezifikoak 
 

 

● 1, 2, 4, 5 eta 6 

 
Helburu nagusiak 

 
● Xakea hezkuntzako hainbat alderdi lantzeko baliatzea 
● Zenbait jarrera eta balioz jabetzea: errespetua, lana, 

diziplina… 
● Gaitasun kognitiboak hobetzea 
● Xakearekin gozatzea 

 

 
Helburu zehatzak 

 

 Xake-taularen hizkiak eta zenbakiak ezagutzea eta 
probatzea 

 Peoia nola mugitzen den eta nola jaten duen ikastea 
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Jarduerak 

 

 

 

 

 

 

 
1. saioa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. saioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. saioa 

 

 
 

 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula, 
eta paretako xake-taulaz baliatuz, 
irakasleok peoiek nola jaten duten 
erakutsiko dugu, eta azalpen hauek 
emango ditugu: 

 “Peoiak beti mugitzen dira aurrera”. 

 “Peoiak harengandik pauso batera dagoen 
edozein xake-pieza jan dezake, betiere 
haren diagonalean badago”. 

 “Pieza jan ondoren, peoia haren tokian 
geratuko da”.  

 Paretako xake-taulan, irakasleok zortzi 
peoi jarriko ditugu, lau zuri eta lau beltz, 
eta, ikasleei laguntza eskatuta, peoiek 
elkar jan dezaketen ala ez probatuko 
dugu. Ondoren, laukiz aldatuko ditugu 
peoiak, eta xake-piezak jateko aukera 
gehiago sortuko ditugu. 

 Gelan, mahaian eserita, ikasleek peoiaren 
fitxa margotuko dute. 

 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula, 
xake-taula bat erdian, taulako hizkiak eta 
zenbakiak non dauden erakutsiko diegu 
ikasleei, eta denek batera zenbakiak eta 
hizkiak ozen esango dituzte. 

 Korridoreko xake-taula erraldoian, zortzi 
ikasle lehenengo lerroan kokatuko dira; 
ondoren, tren bat osatu, eta lerro batetik 
bestera pasako dira, zenbakiak ozen 
esanez. 

 Gero, beste zortzi ikasle A zutabean 
kokatuko dira, eta, tren bat osatuta, 
zutabez zutabe ibiliko dira H zutabera iritsi 
arte, hizkien izenak ozen esanez. 

 

 Korridoreko xake-taulan, ikasleek, txaleko 
zuriak eta beltzak jantzita, zuria-beltza 
serieak egingo dituzte. 

 Ikasleek peoi erraldoi bana hartuko dute, 
eta zuria-beltza serieak egingo dituzte 
haiekin. 

 Segida amaitzean, taula erraldoian 
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4. saioa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. saioa 

 

 

 

 

 

 

kokatuko dituzte: peoi zuriak, bigarren 
lerroan, eta peoi beltzak, zazpigarren 
lerroan. Bigarren eta zazpigarren lerroak 
direla errepikatuko dugu irakasleok. 

 Xake-taula erraldoian, ikasleek, peoi 
erraldoi bana hartuta, peoien partida bat 
jokatuko dute. 

 

 Gelan, lurrean eserita, xakearen abestia 
kantatuko dugu. 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula 
paretako xake-taularen aurrean, 
irakasleok peoi zuri bat kokatuko dugu e4 
laukian, eta bi peoi beltz e5 eta f5 
laukietan. Ikasleek asmatu beharko dute 
peoi zuriak zein peoi beltz jan dezakeen. 

 Paretako xake-taulan, irakasleok peoiak 
kokatu, eta antzeko ariketak egingo 
ditugu, ikasle guztiek parte har dezaten. 

 Gelan, ikasleak binaka eseraraziko ditugu, 
eta bikote bakoitzari xake-taula bat eta 4 
peoi zuri eta 4 peoi beltz banatuko 
dizkiogu, peoi-partida bat jokatzeko.  

 

 Korridoreko xake-taula erraldoian, peoi-
partida bat jokatuko dugu. Txaleko beltza 
jantzita duen ikasle bat f3 laukian 
kokatuko da, eta txaleko zuria duten beste 
hiru, berriz, g4 , f4 eta e5 laukietan. Denon 
artean, txaleko beltza daraman ikasleak 
zein peoi jango duen erabakiko dugu. 

 Ikasleak lauki banatan jarriko ditugu, eta 
antzeko jokaldiak egingo ditugu. 

 Gelan, mahaian eserita, ikasleek peoiaren 
fitxa apainduko dute, nahi duten moduan. 
Horretarako, plastikako materiala 
eskainiko diegu: margoak, gometsak, 
plastilina, koloretako papertxoak, artile 
zatiak, etab. 
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4 URTE 
6. UNITATE DIDAKTIKOA  

5 saio 

 
Proposamenaren 
justifikazioa 

 
Dorrea sakonago aztertu, eta haren ezaugarriak, mugimenduak 
eta jateko modua ikasten hasiko gara. Peoien jateko modua 
lantzen jarraituko dugu. 
 

 
Baliabideak 

 

 Dorrearen bitsa 

 Korridoreko xake-taula erraldoia 

 Xake-pieza erraldoiak 

 Paretako xake-taula eta haren piezak 

 Dorrea marraztuta duen fitxa 

 Plastikako materiala (margoak, gometsak, koloretako 
papertxoak, artile zatiak, etab.) 

 Xakearen abestia 

 Xake-piezen bitsak 

 Zakutoa 

 Xake-taula arrunta eta haren piezak 
 

 
Lantzen diren 
adimenak 
 

 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7 

 
Oinarrizko zehar-
konpetentziak 
 

 
● 1, 3 eta 5 

 
Oinarrizko 
konpetentzia 
espezifikoak 
 

 

● 1, 2, 5 eta 6 

 
Helburu nagusiak 

 

 
● Xakea hezkuntzako hainbat alderdi lantzeko baliatzea 
● Zenbait jarrera eta balioz jabetzea: errespetua, lana, 

diziplina… 
● Gaitasun kognitiboak hobetzea 
● Xakearekin gozatzea 

 

Helburu zehatzak ● Geometria-marrak probatzea: lerroak, zutabeak eta 
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 diagonalak 

 Xake-pieza guztiak ezagutzea 

 Dorrea nola mugitzen den ikastea 

 Xake-pieza guztiak taulan kokatzea 
 

 
Jarduerak 

 

 

 

 
1. saioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. saioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula, 
dorrearen bitsa aurrean dugula, dorreari 
buruzko argibideak emango ditugu: 
nolakoak diren (tamaina, kolorea, itxura), 
zenbat diren, non kokatzen diren, etab. 

 Korridoreko xake-taula erraldoian, 
ikasleek xake-pieza bana hartuko dute eta 
dagokion laukian jarri. Ondoren, dorrea 
eta beste xake-pieza bat hartuko ditugu 
−dorrea eta erregea, dorrea eta peoia, 
dorrea eta zaldia, etab.−, eta erdian 
ipiniko ditugu, haien arteko konparazioak 
egiteko.  

 Bukatzeko, dorrea ez diren gainontzeko 
xake-piezak xake-taulatik kanpo jartzeko 
eskatuko diegu ikasleei. 

 

 Gelan, paretako xake-taula baliatuta, lau 
dorreak non kokatzen diren erakutsiko 
diegu ikasleei. 

 Paretako xake-taulan, irakasleok azalduko 
dugu nola mugitzen den dorrea, eta 
argibide hauek emango ditugu: 

- “Dorrea, txokolatezko herrialde 
zuri-beltzeko zutabe eta lerroen 
gainetik mugitzen da”. 

- “Dorreak nahi adina lauki egiten 
ditu aurrera, atzera, eskuinera edo 
ezkerrera”.  

- “Dorreak ezin du diagonalean 
mugitu”. 

- “Dorreak ezin du saltorik egin 
beste xake-pieza baten gainetik”.  

- “Xake-pieza bat jan ondoren, 
dorrea haren tokian gelditzen da”. 

 Gelan, mahaian eserita, ikasleek 
dorrearen fitxa apainduko dute, nahi 
bezala. Horretarako, plastikako materiala 
eskainiko diegu: margoak, gometsak, 



 
 
 
 

37 
 

 

 

 

3. saioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. saioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. saioa 

 

 

plastilina, koloretako papertxoak, artile 
zatiak, etab. 
 

 Gelan, lurrean eserita, xakearen abestia 
kantatuko dugu. Gero, xake-piezen bitsak 
pasako ditugu irakasleok. 

 Paretako xake-taulan, dorreak non 
kokatzen diren eta nola jaten duten 
gogoratuko dugu denon artean. 

 Korridoreko xake-taulan, jostailuzko 
kamioi bat ipiniko dugu d5 laukian; ikasle 
batek, dorrearen lekutik abiatuta eta 
haren mugimenduak eginez, jostailua 
“jango” du.  

 Kamioia beste lauki batzuetan jarri, eta 
jolasa errepikatuko dugu, ikasle guztiek 
parte har dezaten. 

 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula, 
xake-taula arrunteko pieza beltz guztiak 
zakuto batean sartuko ditugu. Ikasle bati 
zutitzeko eskatu, eta begiak estaliko 
dizkiogu zapi batekin; gero, ikasleak eskua 
zakutoan sartu, eta xake-pieza bat aterako 
du: hura ukituaz, zer pieza den asmatu 
beharko du. 

 Berdin egingo dute ikasle guztiek. 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula 
paretako xake-taulari adi begira, peoiek 
eta dorreek nola jaten duten errepasatuko 
dugu. 

 

 Gelan, ikasleak lurrean biribilean eserita 
ditugula, xake-taula arrunta ipiniko dugu 
erdian. Partxiseko fitxa bat jarriko dugu c5 
laukian, eta, ondoren, ikasleei erakutsiko 
diegu dorre batek, bere laukitik abiatuta, 
fitxa nola jango duen. 

 Gelan, ikasleak binaka eseraraziko ditugu. 
Bikote bakoitzari xake-taula bat, dorre zuri 
bat, dorre beltz bat eta partxiseko bi fitxa 
banatuko dizkiogu; hortaz, ikasle 
bakoitzak dorre bat eta partxis-fitxa bat 
izango ditu. Partxis-fitxak laukietan 
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kokatu, eta haiek jaten saiatuko dira 
dorreak baliatuta. 

 Irakasleok, bitartean, ikasleek egiten 
dituzten mugimenduei erreparatuko 
diegu, eta haiek zuzendu. 
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5 URTE 

1. UNITATE DIDAKTIKOA  

5 saio 

Proposamenaren 
justifikazioa 

 
Bost urteko ikasleen lehenengo unitate honetan, aurreko 
ikasturtean landutako eduki guztiak errepasatuko ditugu. 

Baliabideak  
 

 Txokolatezko herrialde zuri-beltza ipuina 

 Xakearen abestia 

 Xake-piezen bitsak 

 Paretako xake-taula eta haren xake-piezak 

 Korridoreko xake-taula erraldoia eta haren xake-piezak 

 Zakutoa 

 Xake-taula arrunta eta haren piezak 

 Plastilina 

 Papera 

 Arkatzak 

Lantzen diren 
adimenak  1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7 

Oinarrizko zehar-
konpetentziak 

 

 1, 2, 3, 4 eta 5 

Oinarrizko 
konpetentzia 
espezifikoak 

 

 1, 2, 3, 4 eta 5 

Helburu nagusiak  Xakea hezkuntzako hainbat alderdi lantzeko baliatzea 

 Zenbait jarrera eta balioz jabetzea: errespetua, lana, 
diziplina… 

 Gaitasun kognitiboak hobetzea 

 Gogoeta sustatzea eta arrazoimena areagotzea 

 Xakearekin gozatzea 

Helburu zehatzak  Xake-taula ezagutzea eta probatzea 
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 Zuria eta beltza koloreak identifikatzea 

 Geometria-marrak probatzea: lerroak, zutabeak eta 
diagonalak 

 Xake-pieza guztiak ezagutzea 

 Peoia nola mugitzen den ikastea 

 Dorrea nola mugitzen den ikastea 

 Xake-pieza guztiak xake-taulan kokatzea 
 

Jarduerak 1. saioa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2. saioa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula, 
Txokolatezko herrialde zuri-beltza ipuina 
kontatuko dugu. 

 Ondoren, xake-piezen bitsak pasako ditugu, 
eta haien izena galdetuko diegu ikasleei. 

 Gero, paretako xake-taulan, kolore bereko 
xake-pieza guztiak kokatuko ditugu 
irakasleok, ikasleek xakearen abestia 
kantatzen duten bitartean. 

 Paretako xake-taulan, kolore bereko xake-
pieza guztiak ipiniko ditugu. Gero, begiak 
ixteko eskatuko diegu ikasleei, eta, pieza bat 
kendu ondoren, zein pieza falta den asmatu 
beharko dute. 

 Jarduera nahi beste aldiz errepikatu daiteke. 
 

 Ikasleak korridoreko xake-taula erraldoiaren 
kanpoaldean jarriko dira, eta irakasleok 
“zuria” edo “beltza” esaten dugunean, kolore 
horretako lauki batean kokatu beharko dira. 

 Korridoreko xake-taulan, ikasle taldea hiru 
multzotan banatuko dugu. Talde bat xake-
taulako lerro guztien gainetik pasako da, 
haien zenbakiak ozen esanez. Ondoren, 
bigarren taldea zutabe guztien gainetik 
pasako da, haien hizkiak ozen esanez. 
Hirugarren taldea diagonal luzeenaren 
gainetik pasako da. 

 Korridoreko xake-taula erraldoian, ikasleek 
irakasleok esandako xake-pieza erraldoia 
hartuko dute, txandaka, eta dagokion tokian 
ipiniko. Irakasleok gogoraraziko dugu pieza 
zuriak lehenengo eta bigarren lerroetan 
jartzen direla, eta pieza beltzak, berriz, 
zazpigarren eta zortzigarren lerroetan. 
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3. saioa 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
4. saioa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
5. saioa 
 
 
 

 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula, 
tamaina arrunteko xake-pieza zuriak hartu, 
eta zakutoan sartuko ditugu. Txandaka, 
ikasleek xake-pieza bat hartuko dute bertatik, 
eta esango dute zer pieza den hura eta zer 
beste pieza izaten dituen inguruan xake-
taulan −aurrean edo atzean, eta alboetan−. 

 Gelan, mahaian eserita, ikasleek plastilinazko 
xake-piezak egingo dituzte, eta, gero, 
erakusgai jarriko dituzte korridorean. 

 Gelan, mahaian eserita, plastilinaz egin duten 
xake-piezaren izena idatziko dute paper 
batean, arbeletik kopiatuta, korridorean 
erakusgai utzitako xake-piezaren alboan 
jartzeko. 

 

 Korridoreko xake-taula erraldoiaren gainean 
eserita, xakearen abestia kantatuko dugu. 

 Korridoreko xake-taulan, ikasle taldea zortzi 
kideko bi multzotan banatuko dugu. Multzo 
bateko kideak peoi zuriak izango dira, eta 
besteak, peoi beltzak. Talde bakoitza 
dagokion tokian jarriko da: peoi zuriak, 
bigarren lerroan, eta peoi beltzak, berriz, 
zazpigarrenean. Jarraian, txandak 
errespetatuz, aurrera egingo dute, pausoz 
pauso, zutabeen gainetik, beren lagunekin 
topo egin arte. 

 Korridoreko xake-taula erraldoian, hiru 
ikasleko bi talde osatuko ditugu. Talde bateko 
kideak peoi zuriak izango dira, eta txaleko 
zuriak jantziko dituzte. Beste taldeko kideak 
peoi beltzak izango dira, eta txaleko beltzak 
jantziko dituzte. Jarraian, zuriak hasita, eta 
txandak errespetatuz, peoi-partida bat 
jokatuko dute. Peoiek diagonalean jaten 
dutela gogoraraziko dugu irakasleok. 

 

 Gelan, dorrearen xake-pieza erraldoia 
aurrean dugula, ikusten dut, pentsatzen dut 
eta nire buruari galdetzen diot pentsamendu-
estrategia baliatuko dugu. Horretarako, 
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dorreari ongi begiratzeko eskatuko diegu 
ikasleei, eta ondoren hiru galdera hauek 
egingo dizkiegu: 

- “Zer ikusten duzue?”. 
- “Zer pentsatzen duzue?”. 
- “Zer galdetzen diozue zuen buruari 

edo zer gehiago jakin nahiko 
zenukete?”. 

 Irakasleok erantzun guztiak arbelean idatziko 
ditugu, eta gero banan-banan komentatuko 
ditugu ikasleekin. 

 Gelan, irakasleok lau dorreak kokatuko ditugu 
paretako xake-taulan, zein bere tokian: 
zuriak, h1 eta a1 laukietan, eta beltzak, berriz, 
h8 eta a8 laukietan. Piezak kokatzearekin 
batera, haien izena eta dagokien laukia ozen 
errepikatuko ditugu. 

 Dorreak nola mugitzen diren errepasatuko 
dugu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

43 
 

5 URTE 
2. UNITATE DIDAKTIKOA  

5 saio 

Proposamenaren 
justifikazioa 

Unitate honetan, ikasleek alfila ezagutuko dute: zer ezaugarri 
dituen, nola mugitzen den eta nola jaten duen. 

 
Baliabideak  

 

 Xakearen abestia 

 Xake-piezen bitsak 

 Paretako xake-taula eta haren piezak 

 Korridoreko xake-taula erraldoia eta haren piezak 

 Tamaina arrunteko xake-taula bat eta haren piezak 

 Txaleko zuriak eta beltzak 

 Alfilaren marrazkia paperean 

 Plastikako materiala 

Lantzen diren 
adimenak 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7 

Oinarrizko zehar-
konpetentziak 

 

 1, 2, 3 eta 5 

Oinarrizko 
konpetentzia 
espezifikoak 

 

 1, 2, 4 eta 6 

Helburu nagusiak  Xakea hezkuntzako hainbat alderdi lantzeko baliatzea 

 Zenbait jarrera eta balioz jabetzea: errespetua, lana, 
diziplina… 

 Gaitasun kognitiboak hobetzea 

 Gogoeta sustatzea eta arrazoimena areagotzea 

 Xakearekin gozatzea 

Helburu zehatzak 
 

 Geometria-marrak probatzea: lerroak, zutabeak eta 
diagonalak 
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 Alfila nola mugitzen den ikastea 
 

Jarduerak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. saioa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2. saioa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. saioa 
 

 Gelan, lurrean eserita, xake-piezen bitsak 
pasako ditugu. 

 Gelan, paretako xake-taularen aurrean, 
irakasleok lau alfilak kokatuko ditugu taulan, 
zein bere tokian, eta gero alfilari dagokion 
mugimendua egingo dugu, atzera eta aurrera, 
taulako diagonaletan. 

 Korridoreko xake-taula erraldoian, ikasleak 
lau taldetan banatuko ditugu: bi taldetakoek 
txaleko zuriak jantziko dituzte, eta beste bi 
taldekoek, txaleko beltzak. Talde bakoitza 
alfilari dagozkion laukietako batean kokatuko 
da: talde zuriak c1 eta f1 laukietan banatuko 
dira; bi talde beltzak, berriz, c8 eta f8 
laukietan. Gero, txandaka, talde bakoitza tren 
bat osatuta, diagonalean mugituko da taulan 
barrena. 

 Korridoreko xake-taula erraldoian, ikasleek, 
txandaka, alfil erraldoi bat hartuko dute, eta 
dagokion tokian kokatu. Zuriak, lehenengo 
lerroan, eta beltzak, zortzigarren lerroan. 

 

 Gelan, lurrean eserita, konparatu eta 
kontrastatu pentsamendu-estrategia 
baliatuko dugu. Horretarako, alfilaren eta 
peoiaren irudiak elkarren alboan ipiniko 
ditugu, eta galdera hauek egingo dizkiegu 
ikasleei: 

- “Zertan dute antza?”. 
- “Zertan dira ezberdinak?”. 

 Irakasleok arbelean idatziko ditugu erantzun 
guztiak, eta, gero, denak irakurri ondoren, 
ikasleek ondorioak atera ditzaten saiatuko 
gara. 

 Gelan, mahaian eserita daudela, alfilaren fitxa 
banatuko diegu ikasleei, nahi eran apain 
dezaten. 

 

 Korridoreko xake-taula erraldoiaren gainean 
eseraraziko ditugu ikasleak, eta alfil erraldoia 
aurrean dutelarik, argibide hauek emango 
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4. saioa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ditugu irakasleok: 
- “Joko-talde bakoitzak bi alfil ditu: 

talde zuriak, bi alfil zuri, eta talde 
beltzak, bi alfil beltz”. 

- “Alfilak diagonalean mugitzen dira: 
alfil zuriek, lauki zurien gainetik, eta 
alfil beltzek, lauki beltzen gainetik”. 

- “Alfilak nahi adina pauso eman 
ditzake, beste xake-pieza bat topatu 
arte”. 

- “Bidean xake-pieza bat topatzen 
duenean, hura jan eta haren tokian 
geratuko da”. 

 Korridoreko xake-taula erraldoian, ikasleak, 
txandaka, lauki batean kokatuko dira, eta, 
alfilaren mugimendua eginez, marra 
diagonalen gainetik mugituko dira, zenbat 
lauki igarotzen dituzten ozen zenbatuz.  

 Korridoreko xake-taulan, hiru ikasle, txaleko 
beltza jantzita, lauki banatan kokatuko dira; 
txaleko zuriz jantzitako beste ikasle bat alfila 
izango da, eta c1 laukitik abiatuta, taula 
gainean dauden lagunak jaten saiatuko da, 
alfilari dagokion mugimendua eginez.  

 Jarduera errepikatuko da ikasle guztiek parte 
hartu arte. 

 

 Gelan, lurrean eserita, xakearen kanta 
abestuko dugu. 

 Gelan, paretako xake-taula baliatuta, lau 
alfilak non kokatzen diren erakutsiko diegu 
ikasleei: zuriak, c1 eta f1 laukietan, eta 
beltzak, c8 eta f8 laukietan. Laukien izenak 
ozen eta garbi adieraziko ditugu. 

 Ondoren, alfil bakoitza nola mugi daitekeen 
erakutsiko diegu ikasleei. 

 Gelan, paretako xake-taulan, alfil zuri bat f1 
laukian kokatuko dugu, eta hiru peoi, 
adibidez, c4, e6 eta f5 laukietan. Ondoren, 
ikasleek erabakiko dute alfilak nola jan 
ditzakeen hiru peoiak. 

 Jarduera hau nahi beste aldiz errepikatu 
daiteke, peoiak tokiz aldatuz. 
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5. saioa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gelan, lurrean eserita, xake-taula arrunta 
aurrean dugula, irakasleok alfil zuri bat 
kokatuko dugu taulan, f1 laukian, eta g8 
laukira joateko zer mugimendu egin beharko 
dituen azalduko diegu ikasleei. 

 Ondoren, ikasleak binaka eseraraziko ditugu 
gelako mahaietan. Bikote bakoitzak xake-
taula bat, alfil beltz bat eta hiru peoi zuri 
izango ditu: peoiak non-nahi kokatuta, alfila, 
bere laukietako batetik abiatuta (c8 edo f8), 
peoiak jaten saiatuko da. 

 Xake-partidak bukatzean, ikasleak lurrean 
eseriko dira, eta irakasleok galdera hauek 
egingo dizkiegu: 

- “Zenbat alfil daude xake-taula 
batean?”. 

- “Zenbat dira zuriak eta zenbat 
beltzak?”.  

- “Alfilak bere koloreko xake-piezak jan 
ditzake?”. 

- “Alfilak urrun dauden xake-piezak jan 
ditzake?”. 
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5 URTE 
3. UNITATE DIDAKTIKOA  

5 saio 

Proposamenaren 
justifikazioa 

Unitate honetan, ikasleak erregina ezagutzen hasiko dira: zer 
ezaugarri dituen, nola mugitzen den, nola jaten duen. Bestalde, 
xake-pieza bakoitza non kokatzen den errepasatuko dugu. 

Baliabideak  
 

 Korridoreko xake-taula erraldoia eta haren piezak 

 Txaleko zuriak eta beltzak 

 Xake-piezen paperezko irudiak 

 Girotzeko musika 

 Paretako xake-taula eta haren piezak 

 Xake-taula arrunta eta haren piezak 

Lantzen diren 
adimenak 

 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7 

Oinarrizko zehar-
konpetentziak 

 

 1, 2, 3 eta 5 

Oinarrizko 
konpetentzia 
espezifikoak 

 

 1, 2, 4 eta 6 

Helburu nagusiak  Xakea hezkuntzako hainbat alderdi lantzeko baliatzea 

 Zenbait jarrera eta balioz jabetzea: errespetua, lana, 
diziplina… 

 Gaitasun kognitiboak hobetzea 

 Gogoeta sustatzea eta arrazoimena areagotzea 

 Xakearekin gozatzea 

Helburu zehatzak 
 

 Geometria-marrak probatzea: lerroak, zutabeak eta 
diagonalak 
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 Xake-pieza guztiak ezagutzea 

 Erregina nola mugitzen den ikastea 

 Xake-pieza guztiak taulan kokatzea 
 

Jarduerak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. saioa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. saioa 
 

 

 

 

 Korridoreko xake-taula erraldoian eserita, bi 
erreginak hartuta, irakasleok ikasleei 
azalduko diegu nola mugitzen diren taula 
gainean: 

- “Erregina beti bere koloreko laukian 
kokatuko da xake-partida hasteko”. 

- “Erregina txokolatezko herrialde zuri-
beltzeko piezarik baliotsuena da”. 

- “Norabide guztietan mugi daiteke, eta 
nahi beste lauki korritu, bai lerroen 
gainetik, bai zutabeen gainetik, bai 
diagonalen gainetik”. 

- “Erreginak ez du saltorik egiten”. 

 Jarraian, ikasleak bikoteka aterako dira 
taulara: ikasle batek erregina zuria eta 
besteak erregina beltza hartuta, piezari 
dagokion moduan mugituko dira taulan. 

 Korridoreko xake-taulan, talde-erdiak txaleko 
zuriak jantziko ditu, eta beste talde-erdiak, 
txaleko beltzak. Ikasle bakoitza xake-pieza bat 
izango da, eta, hortaz, bakoitzak bere 
piezaren irudia itsatsita eramango du 
bularrean. Irakasleok seinale bat egiten 
dugunean, ikasleak xake-taulan kokatuko 
dira, nor bere laukian. 

 Jarraian, korridoreko xake-taula erraldoiaren 
kanpoaldean mugituko dira ikasleak, 
musikaren erritmora, eta musika isiltzen 
denean, ikasleak xake-taulan kokatuko dira, 
nor bere laukian. 

 

 Gelan, lurrean eserita, xakearen kanta 
abestuko dugu. 

 Gelan, ikasleek, lurrean eserita, erreginaren 
irudia aurrean dutelarik, ikusten dut, 
pentsatzen dut, nire buruari galdetzen diot 
pentsamendu-estrategia baliatuko dugu. 

 Ikasleen erantzunak arbelean idatziko ditugu 
irakasleok; gero, idatzitako guztia ozen 
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3. saioa 
 

 

 

 

 

 

4. saioa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. saioa 

 

 

 

 

 

irakurriko dugu; azkenik, ikasleek ondorioak 
atera ditzaten saiatuko gara. 

 

 Gelan, paretako xake-taula aurrean dugula, 
irakasleok bi erreginak hartuko ditugu, eta 
bertan kokatu: zuria, d1 laukian, eta beltza, 
d8 laukian. Laukien izenak ozen 
azpimarratuta adieraziko ditugu irakasleok. 

 Gelan, ikasleak binaka jarriko ditugu, eta 
xake-taula bat eta kolore bereko xake-pieza 
guztiak emango dizkiogu bikote bakoitzari. 
Erreginarekin hasita, xake-pieza guztiak 
kokatuko dituzte, bakoitza bere laukian. 

 

 Korridoreko xake-taula erraldoiaren inguruan, 
sakabanatuta ipiniko ditugu ikasleak eta xake-
pieza erraldoiak. Irakasleok xake-pieza baten 
izena esaten dugunean, ikasleek xake-pieza 
horiek hartu eta taulan kokatu beharko 
dituzte, bakoitza bere lekuan. Jarduera 
errepikatuko dugu xake-pieza guztiak kokatu 
arte. 

 Korridoreko xake-taulan, bi ikaslek erregina 
bana hartuko dute, eta dagokion laukian 
kokatu: erregina zuria, d1 laukian, eta 
erregina beltza, d8an. Ondoren, beste lau 
ikaslek peoi bana ipiniko dute, nahi duten 
laukian. Erreginak peoiak jaten saiatuko dira. 

 Jarduera hau ikasle guztiek parte hartu arte 
errepikatu daiteke. 

 

 Gelan, lurrean eserita, xakearen abestia 
kantatuko dugu. 

 Gelan, paretako xake-taulan, irakasleok 
erregina bat bere laukian kokatuko dugu, bai 
eta beste hiru pieza ere: peoi bat, f4 laukian; 
dorre bat, b8an, eta alfil bat, b5ean. 
Ondoren, ikasleek azaldu beharko dute, 
betiere txandak errespetatzen ahaleginduz, 
nola jango dituen erreginak beste xake-
piezak. 

 Jarduera hau nahi adina aldiz errepikatu 
daiteke, xake-piezak tokiz aldatuta. 
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5 URTE 
4. UNITATE DIDAKTIKOA 

5 saio 

Proposamenaren 
justifikazioa 

Laugarren unitate didaktiko honetan, zaldia ezagutuko dugu: zer 
ezaugarri dituen eta nola mugitzen den ikasten hasiko gara. Xake-
taulako laukiak izendatzen jarraituko dugu. 

Baliabideak 
 

 Korridoreko xake-taula erraldoia eta haren piezak 

 Txaleko zuriak eta beltzak 

 Xakearen abestia 

 Xakearen bitsak 

 Paretako xake-taula eta haren piezak 

 Xake-taula arrunta eta haren piezak 

 Plastikako materialak 

 Girotzeko musika 

 Zaldiaren fitxa 

Lantzen diren 
adimenak 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7 

Oinarrizko zehar-
konpetentziak 

 

 1, 3, 4 eta 5 

Oinarrizko 
konpetentzia 
espezifikoak 

 

 1, 2, 3, 5 eta 6 

Helburu nagusiak  Xakea hezkuntzako hainbat alderdi lantzeko baliatzea 

 Zenbait jarrera eta balioz jabetzea: errespetua, lana, 
diziplina… 

 Gaitasun kognitiboak hobetzea 

 Xakearekin gozatzea 
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Helburu zehatzak 
 

 Xake-taula ezagutzea eta probatzea 

 Zuria eta beltza koloreak identifikatzea 

 Geometria-marrak probatzea: lerroak, zutabeak eta 
diagonalak 

 Zaldia nola mugitzen den ikastea 
 

Jarduerak 1. saioa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. saioa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Gelan, lurrean eserita, xake-piezen bitsak 
pasako ditugu, eta ikasleei eskatuko diegu 
ikusten ari diren irudia deskriba dezaten. 

 Jarraian, irakasleok zaldiari buruzko argibide 
hauek emango ditugu: 

- “Txokolatezko herrialde zuri-beltzean, 
lau zaldi daude: bi zaldi zuri, eta bi 
beltz”. 

- “Zaldi hauek oso jauzilariak dira, eta 
lauki zurietatik beltzetara salto egin 
dezakete”. 

- “Zaldiak dira beste xake-piezen 
gainetik salto egiten duten xake-pieza 
bakarrak”. 

 Gelan, mahaian eserita, ikasleek zaldiaren 
fitxa apainduko dute, nahi duten eran, nork 
berea. Horretarako, plastikako material 
ezberdinak emango dizkiegu. 

 Zaldiaren marrazkiak erakusgai jarriko ditugu 
korridorean. 

 

 Korridoreko xake-taula erraldoiaren gainean 
jarrita, ikasleak zaldiak balira bezala mugituko 
dira, musikaren erritmora. Musika isiltzen 
denean, xake-taulatik aterako dira, eta 
musika berriz hasten denean, berriz taula 
barrura joango dira, saltoak egitera. 

 Ikasleak korridoreko xake-taularen inguruan 
eserita ditugula, irakasleok zaldien hasierako 
kokapena zein den adieraziko dugu: “zuriak, 
b1 eta g1 laukietan kokatzen dira, eta beltzak, 
b8 eta g8 laukietan”. 

 Ondoren, lau ikaslek zaldiak dagozkien 
laukietan kokatuko dituzte. 

 Bukatzeko, korridoreko xake-taularen  
inguruan jarrita, denok elkarri eskua emanda, 
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3. saioa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. saioa 
 

 

 

 

 

 

 

biribil bat osatuko dugu; denok batera salto 
eginez, zaldiaren mugimendua imitatuko 
dugu, “salto, salto eta jira” esan bitartean. 

 

 Gelan, lurrean eserita, xakearen abestia 
kantatuko dugu. 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita paretako xake-
taulari adi ditugula, irakasleok argibide hauek 
emango ditugu: 

- “Xake-taulak hirurogeita lau lauki ditu: 
hogeita hamabi zuri eta hogeita 
hamabi beltz”. 

- “Xake-taula zortzi lerrok eta zortzi 
zutabek osatzen dute”. 

- “Lerroak izendatzeko, zenbakiak 
erabiltzen dira (1-8)”. 

- “Zutabeak izendatzeko, hizkiak  
erabiltzen dira (a-h)”. 

- “Xake-taula batzuetan, lauki beltzak ez 
dira beltzak, beste kolore ilun 
batekoak baizik; esaterako, berde edo 
urdin ilunekoak”. 

- “Xake-taula ongi kokatzeko, gure 
eskuineko laukia, zuria izango da beti”. 

 Gelan, ikasleak mahaian eserita ditugula, 
xake-taula baten irudia emango diegu, 
margotu dezaten. 

 Ondoren, lerroei hizkiak eta zutabeei 
zenbakiak ipiniko dizkiete. 

 

 Gelan, zutik, biribilean jarrita, ikasleek 
zaldiaren mugimendua egingo dute: bi salto 
aurrera, eta beste bat eskuinera edo 
ezkerrera, “salto, salto eta jira” esaten duten 
bitartean. 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita paretako xake-
taulari adi ditugula, irakasleok lau zaldiak 
kokatuko ditugu taulan, dagozkien laukietan, 
eta, gero, zaldi bakoitzarekin mugimendu bat 
egingo dugu, “salto, salto eta jira” ozen esan 
bitartean. 

 Ondoren, ikasleak, txandaka aterata, 
mugimendu bat egingo dute paretako xake-
taulako zaldi batekin, beste ikasle guztiek 
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5. saioa 

“salto, salto eta jira” ozen esaten duten 
bitartean. 

 Gelan, lau ikasleren artean banatuko ditugu 
paretako xake-taulako lau zaldiak, eta 
agindutako laukietan ipini beharko dituzte; 
esaterako, b2, d3, e1 eta h2an, adibidez. 

 

 Korridoreko xake-taula erraldoian, bi ikasle, 
txaleko beltza jantzita, zaldi beltzak izango 
dira, eta b8 eta g8 laukietan kokatuko dira. 
Beste bi ikasle, txaleko zuria jantzita, zaldi 
zuriak izango dira, eta b1 eta g1 laukietan 
ipiniko dira. Jarraian, “salto, salto eta jira” 
esanez, zaldiaren moduan mugituko dira, 
txandaka. 

 Jarduera hau, nahi adina ikaslerekin 
errepikatu daiteke. 

 Korridoreko xake-taula erraldoian, ikasle 
batek zaldi zuria b1 laukian ipiniko du, eta 
beste hiru ikaslek, peoi bana hartuta, c3, e4 
eta f6 laukietan ipiniko dituzte. Ondoren, 
zaldia duen ikaslea hiru peoiak jaten saiatuko 
da. 

 Jarduera hau, ikasle guztiekin egin daiteke 
xake-piezak tokiz aldatu ondoren. 
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5 URTE 
5. UNITATE DIDAKTIKOA  

5 saio 

Proposamenaren 
justifikazioa 

Unitate honetan, ikasleek erregea ezagutuko dute: zer ezaugarri 
dituen, nola mugitzen den eta nola jaten duen. Bestalde, xake-
taularen laukiak izendatzen jarraituko dute. 

Baliabideak 
 

 Xakearen abestia 

 Korridoreko xake-taula erraldoia eta haren piezak 

 Erregearen irudia paperean 

 Plastikako materialak 

 Paretako xake-taula eta haren piezak 

 Bi soka luze (eskalatzeko modukoak, hiru metrokoak) 

 Txaleko zuriak eta beltzak 

 Xake-taula arrunta eta haren piezak 
 

Lantzen diren 
adimenak 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7 

Oinarrizko zehar-
konpetentziak 

 

 1, 2, 3, 4 eta 5 

Oinarrizko 
konpetentzia 
espezifikoak 

 

 1, 2, 4, 5 eta 6 

Helburu nagusiak  Xakea hezkuntzako hainbat alderdi lantzeko baliatzea 

 Zenbait jarrera eta balioz jabetzea: errespetua, lana, 
diziplina… 

 Gaitasun kognitiboak hobetzea 

 Xakearekin gozatzea 
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Helburu zehatzak 
 

 Xake-taula ezagutzea eta probatzea 

 Zuria eta beltza koloreak identifikatzea 

 Geometria-marrak probatzea: lerroak, zutabeak eta 
diagonalak 

 Xake-pieza guztiak ezagutzea 

 Erregea nola mugitzen den ikastea 

 Xake-pieza guztiak taulan kokatzea 
 

Jarduerak 1. saioa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. saioa 
 

 

 

 

 

 

 Gelan, lurrean eserita, xakearen abestia 
kantatuko dugu. 

 Gelan, lurrean eserita, ikasleak, erregearen 
xake-pieza erraldoia aurrean dutela, hura 
deskribatzen saiatuko dira. Ondoren, 
irakasleok argibide hauek emango ditugu: 

- Txokolatezko herrialde zuri-beltzean, 
bi errege bizi dira: errege bat beltza 
da, eta bestea, zuria. 

- Erregea erreginaren alboan kokatzen 
da xake-taulan, eta, hortaz, berea ez 
den koloreko laukian: errege beltza, 
lauki zurian, eta errege zuria, berriz, 
lauki beltzean. 

- Erregeak gurutze bat du buruan. 
- Erregea txokolatezko herrialde zuri-

beltzeko piezarik altuena da. 

 Gelan, mahaian eserita, ikasleek erregearen 
fitxa apainduko dute, nork berea, plastikako 
materialak erabilita. 

 Erregearen irudi apainduak korridorean 
jarriko dituzte, erakusgai. 

 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula 
paretako xake-taulari adi begira, hizkiak eta 
zenbakiak non dauden adieraziko diegu: 
hizkiak, zutabeetan, eta zenbakiak, lerroetan. 
Jarraian, lauki bat seinalatuko dugu, eta 
ikasleek haren izena esango dute, lehendabizi 
hizkia eta gero zenbakia: a1, c2, e4, h5, etab. 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula, 
paretako xake-taularen pieza guztiak kaxa 
batean sartuko ditugu. Bi ikaslek bi errege-
piezak identifikatu eta hartuko dituzte. 
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3. saioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. saioa 

 

 

 

 

Irakasleok gogoraraziko dugu erregeak 
gurutze bat daukala koroan. 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula 
paretako xake-taulari adi begira, bi ikasle 
altxatuko dira eta bi errege-piezak dagozkien 
tokietan kokatuko dituzte; horretarako, 
irakasleok laukien izena emango diegu: errege 
zuria, e1 laukian, eta errege beltza, e8 
laukian. 

 Jarraian, erregeari buruzko argibide hauek 
emango ditugu irakasleok: 

- Erregea beti kokatzen da e laukian: 
zuria, lehenengo lerroan, eta beltza, 
berriz, zortzigarrenean. 

- Xake-partida hasteko, errege zuria 
lauki beltzean kokatuko da, eta errege 
beltza, lauki zurian. 

 

 Korridoreko xake-taula erraldoian, ikasleak, 
txandaka aterata, lauki batean kokatuko dira, 
eta besteek laukiaren izena asmatu beharko 
dute. Jarduera hau hasieran zail samarra 
gertatzen zaienez, bi soka erabiliko ditugu: 
soka bat, ikaslea dagoen tokitik hizkien aldera 
luzatuko dugu, eta, bestea, ikaslea dagoen 
tokitik zenbakien aldera. Hala, sokaren 
bukaeran dauden hizkiarekin eta 
zenbakiarekin osatuko dute laukiaren izena. 

 Jarduera hau ikasle guztiek parte hartu arte 
errepikatu daiteke. 

 Ikasleek hizkiak eta zenbakiak idazten baldin 
badakite, laukien izenak paper batean idatz 
ditzakete. 

 

 Korridoreko xake-taula erraldoian, xakearen 
abestia kantatuko dugu. 

 Korridoreko xake-taulan, bi ikasle zaldiak 
izango dira: batek txaleko beltza jantziko du, 
eta besteak, txaleko zuria. Irakasleok talde 
osoari galdetuko diogu zein laukitan kokatu 
behar duten, eta, ondoren, bakoitza dagokion 
laukian kokatuko da: beltza, e8 laukian, eta 
zuria, e1 laukian. Gero, txandaka, zaldiaren 
mugimendua eginez, xake-taularen beste 
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5. saioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alderaino joango dira, eta taldeak, bitartean, 
zaldiaren mugimendu bakoitzeko hiru 
pausoak ozen zenbatuko ditu. 

 Korridoreko xake-taulan, ikasleak biribilean 
eseriko dira, eta irakasleok erregea nola 
mugitzen den azalduko dugu: 

- Erregeak pauso bakarra egin dezake 
mugimendu bakoitzeko, baina 
norabide guztietan: aurrera, atzera, 
eskuinera, ezkerrera eta diagonalean. 

 Argibideak eman ondoren, irakasleok errege 
erraldoi bat ipiniko dugu taula-erdian, eta 
haren mugimendu guztiak irudikatuko ditugu. 

 Jarduera ikasle guztiek parte hartu arte 
errepikatu daiteke. 

 

 Gelan, lurrean eserita, xake-taula arrunta eta 
haren piezak erdian dituztela, ikasleek, 
txandaka, xake-pieza bat hartu, haren izena 
esan, eta dagokion laukian ipiniko dute. Xake-
pieza guztiak jarri arte errepikatuko da 
jarduera. 

 Jarraian, irakasleok xake-pieza guztiak 
kenduko ditugu taulatik, eta ikasleei eskatuko 
diegu, txandaka, piezak berriz kokatzeko:  

- “Hartu zaldi beltza eta ipini f3 
laukian”. 

- “Hartu peoi zuria eta ipini d5 laukian”. 
- “Hartu errege beltza eta ipini c7 

laukian”. 
- (…) 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita paretako xake-
taulari adi ditugula, irakasleok pieza batzuk 
jarriko ditugu bertan: errege beltza, e6 
laukian; peoi zuria, f5 laukian; dorre zuria, h6 
laukian, eta zaldi zuria, d6 laukian. Ikasleek 
asmatu beharko dute erregeak zein pieza jan 
ditzakeen. 
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5 URTE 
6. UNITATE DIDAKTIKOA  

5 saio 

 
Proposamenaren 
justifikazioa 

 
Azken unitate hau orain arte ikasitakoaren errepasoa izango da, eta 
xake-pieza guztiekin jolas eginez, ikasleek gozatzeko aukera izango 
dute. 

Baliabideak  
 

 Xakearen abestia  

 Xakearen ipuina 

 Korridoreko xake-taula erraldoia eta haren piezak 

 Xake-taula arrunta eta haren piezak 

 Txaleko zuriak eta beltzak 

 Paretako xake-taula eta haren piezak 

 Zakutoa 

 Xake-piezen irudiak, paparrean jartzeko 

 Kartoi mehez egindako zirkulu berdeak 

 Xake-pieza guztiak marraztuta dituen fitxa 

 Margoak 
 

Lantzen diren 
adimenak 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7 

Oinarrizko zehar-
konpetentziak 

 1, 2, 3, 4 eta 5 

Oinarrizko 
konpetentzia 
espezifikoak 

 

 1, 2, 4, 5 eta 6 

Helburu nagusiak  Xakea hezkuntzako hainbat alderdi lantzeko baliatzea 

 Zenbait jarrera eta balioz jabetzea: errespetua, lana, 
diziplina… 

 Gaitasun kognitiboak hobetzea 

 Gogoeta sustatzea eta arrazoimena areagotzea 
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 Xakearekin gozatzea 

 
Helburu zehatzak 

 

 Xake-taula ezagutzea eta probatzea 

 Zuria eta beltza koloreak identifikatzea 

 Geometria-marrak probatzea: lerroak, zutabeak eta 
diagonalak 

 Xake-pieza guztiak ezagutzea 

 Peoia nola mugitzen den ikastea 

 Dorrea nola mugitzen den ikastea 

 Alfila nola mugitzen den ikastea 

 Erregina nola mugitzen den ikastea 

 Zaldia nola mugitzen den ikastea 

 Erregea nola mugitzen den ikastea 

 Xake-pieza guztiak taulan kokatzea 
 

 
Jarduerak 

 
1. saioa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. saioa 
 

 

 

 Gelan, ikasleak lurrean biribilean eserita 
ditugula, xakearen ipuina kontatuko dugu. 

 Korridoreko xake-taula erraldoiaren 
gainean jarrita, ikasleek, xake-pieza 
erraldoiak baliatuta, serieak osatuko 
dituzte, irakasleok emandako jarraibideen 
arabera; esaterako: 

- “Zuria, beltza; zuria, beltza...”. 
- “Handia, txikia; handia, txikia...”.  
- “Handienetik txikienera”. 
- “Txikienetik handienera”. 

 Korridoreko xake-taula erraldoian, ikasleek, 
txaleko zuria edo beltza jantzita eta 
paparrean xake-pieza baten irudia dutela, 
irakasleok emandako aginduak beteko 
dituzte: 

- “Zaldi beltza, zure laukira”. 
- “Erregina zuria, zure laukira”. 
- “Peoi zuria, zure laukira”. 
- “Dorre beltza, zure laukira”. 
- (…) 

 

 Gelan, lurrean eserita, xakearen kanta 
abestuko dugu. 

 Gero, bi ikasle boluntariok xakearen ipuina 
kontatuko dute besteen aurrean. 

 Gelan, ikasleek paretako xake-taula osatuko 
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3. saioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dute. Horretarako, txandaka, pieza bat 
hartuko dute xake-piezak gordetzeko 
zakutotik, eta dagokion laukian kokatu. 

 Xake-pieza guztiak jarrita daudenean, 
irakasleok, pieza bat aipatuta, zein laukitan 
dagoen galdetuko dugu, eta ikasleek, 
txandaka, laukiaren izena esan beharko 
dute; esaterako, dorre beltza, a8 eta h8 
laukietan. 

 Gelan, ikasleak binaka eseraraziko ditugu. 
Bikote bakoitzari xake-taula bat eta haren 
piezak banatuko dizkiogu, eta irakasleok 
xake-partida bat hasteko jarraibideak 
adieraziko ditugu: 

- “Partida hasi aurretik eta bukatu 
ondoren, elkarri eskua emango 
diogu”. 

- “Ongi eseriko gara aulkian”. 
- “Jokoan, isilik arituko gara”. 

 Ondoren, bikoteek irakasleok banan-banan 
esandako xake-piezak kokatuko dituzte 
taulan; bikotekide batek, pieza zuriak, eta 
besteak, beltzak. 

 

 Korridoreko xake-taula erraldoian, ikasleak 
bi taldetan banatu ondoren, lehiaketa 
egingo dugu, ea zein taldek kokatzen dituen 
lehenago bere xake-pieza guztiak taulan; 
talde batek, pieza zuriak, eta besteak, 
beltzak. 

 Ondoren, peoi guztiak kenduko ditugu 
taulatik, eta, ondoren, ikasleek, taulako 
xake-pieza bat hartuta, hari dagokion 
mugimendua egingo dute, banaka (alfil 
beltza) edo bikoteka (bi dorreak, bi 
alfilak…). 

 Korridoreko xake-taula erraldoiaren 
inguruan eseriko gara, eta ikasleak 
txandaka aterako dira taulara: zer pieza izan 
nahi duten aukeratu ondoren, beste 
ikaskide batek agindutakoa bete beharko 
dute; adibidez:  

- “Zu alfila zara, eta eman lau pauso”. 
- “Zu dorrea zara, eta eman sei 
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4. saioa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. saioa 

 

 

pauso”. 
- “Zu erregina zara, eta eman bost 

pauso”. 
- (…) 

 

 Gelan, ikasleak lurrean eserita ditugula 
paretako xake-taulari adi begira, irakasleok 
galdera hauek egingo ditugu: 

- “Zein xake-pieza mugitzen dira 
lerroen gainetik?”. 

- “Zein xake-pieza mugitzen dira 
zutabeen gainetik?”. 

- “Zein xake-pieza mugitzen dira 
diagonalean?”. 

 Gelan, ikasleak paretako xake-taulari adi 
begira ditugula, irakasleok galdetuko dugu: 

- “Zein koloretakoa da a2 laukia?” . 
- “Zein koloretakoa da c3 laukia?”. 
- “Zein koloretakoa da e4 laukia?”. 
- (…) 

 Ondoren, irakasleok xake-pieza batzuk 
kokatuko ditugu paretako xake-taulan, eta 
ikasleek zein laukitan dauden erantzun 
beharko dute. 

 Gelan, ikasleak binaka eseraraziko ditugu, 
eta xake-partida bat hasi aurreko arauak 
gogoratuko ditugu: 

- “Ongi eseri”. 
- “Hasi aurretik eta bukatu ondoren, 

elkarri eskua eman”. 
- “Isilik aritu”. 

 Ondoren, irakasleok xake-piezak banan-
banan aurkeztuko ditugu, eta zein laukitan 
kokatzen diren adierazi: 

- “Alfil zuria, c4 laukian”. 
- “Zaldi beltza, h5 laukian”. 
- “ Dorre zuria, f2 laukian”. 
- (...) 

 

 Korridoreko xake-taula erraldoian, ikasle 
batek pieza erraldoi bat ipiniko du lauki 
batean, eta beste batek kartoi mehe berdez 
egindako zirkuluak jarriko ditu zoruan, xake-
pieza hori nora mugi daitekeen markatzeko. 
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 Jarduera hau nahi adina aldiz errepikatu 
daiteke. 

 Korridoreko xake-taulan, ikasleak, txandaka, 
xake-piezak izango dira. Horretarako, 
txaleko zuria edo beltza jantziko dute, eta 
paparrean xake-pieza baten irudia izango 
dute. Piezari dagokion abiapuntutik hasita 
eta hari dagokion mugimendua eginez, 
irakasleok adierazten diegun laukira joan 
beharko dute ikasleek; adibidez: 

- “Dorre zuria: mugitu h1 laukitik, e4 
laukira” (ibilbidea, bi mugimendutan 
egin beharko du). 

- “Alfil beltza: mugitu f8 laukitik, c5 
laukira”. 

- “Erregina zuria: mugitu d1 laukitik, 
b3 laukira”. 

- (...) 

 Gelan, mahaian eserita, ikasleek xake-pieza 
guztiak marraztuta dituen fitxa apainduko 
dute, nahi duten moduan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

63 
 

5. METODOLOGIA 

Metodologia ikaskuntza-prozesua kudeatzeko erabiltzen den estrategia da. 

Proiektu hau Howard Gardnerren askotariko adimenen teorian oinarritzen da; izan 

ere, autoreak dioen moduan, adimenak dimentsio asko ditu, eta ikasle guztiek ez 

dituzte adimen mota berberak baliatzen ezaguerak bereganatzeko. Proiektu honen 

bidez, ahalik eta estrategia eta trebetasun gehien landuko da bide ezberdinak erabilita, 

hau da, ahalik eta adimen mota gehien kontuan izanik: 

● adimen logiko-matematikoa 

● adimen linguistikoa 

● adimen espaziala 

● adimen musikala 

● adimen kinestesikoa 

● adimen intrapertsonala  

● adimen interpertsonala 

Bestalde, jolasa izango da ikaskuntzaren ardatz nagusia. Ikasleak motibatuta eta 

interesatuta mantentzen ditu jolasak, eta, bide horretan, ikasleek esperimentatu, 

probatu, manipulatu eta hausnartu egingo dute. Hortaz, ikasketa aktiboa bultzatuko 

dugu. 

 

6. EBALUAZIOA 

Ikasleen lana ebaluatzean, helburua ez da emaitza izango, prozesua baizik; horregatik, 

ikaslearen ikaste-prozesuaren jarraipena egingo da, zailtasunak antzemateko eta, 

horietaz baliatuz, hobekuntzak ezartzeko. 

Irakasleok etengabe jasoko dugu ikasleei eta haien ikaste-prozesuari buruzko 

informazioa, modu sistematikoan jaso ere, eta, horretarako, bitarteko hauek baliatuko 

ditu: 
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 Hasierako ebaluazioa, ikasleen aurrezagutzak jakiteko. 

 Eguneroko behaketa. 

 Pentsamendu-estrategiak. 

 Saio bakoitzaren amaierako hausnarketa-saioa, galdera hauen inguruan: 

- Zer egin dugu? 

- Zer ikasi dugu? 

- Nola sentitu naiz? 

- Zer gustatu zait gehien? 

- Zer gustatu zait gutxien? 
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8. ERANSKINAK 

TXOKOLATEZKO HERRIALDE ZURI-BELTZA 

Bazen behin txokolatezko herrialde bat, gaztelua eta guzti zuena, bai eta errege bat 

ere. Herria, gaztelua, erregea, bizilagunak, denak ziren txokolatezkoak, ilun-ilunak, ia 

beltzak. Erregea oso ongi bizi zen, lasai bizi ere, bere lagunek ondo babesten zutela 

sentitzen baitzuen. Izan ere, erregina bizkor, ausart eta indartsua zuen alboan, toki 

guztietara iristen zena, zer gerta ere. Eta noizbait erasoren bat gertatuz gero, han ziren 

herrialdea defendatzeko beti prest zeuden bi alfil ausart, zeharka-zeharka mugitzen 

zirenak, bai eta bi zaldi alai eta jostalari ere, saltoka mugitzen zirenak. Baina gazteluko 

bihurrienak, dudarik gabe, peoi txikiak ziren: bideak irekitzea gustatzen zitzaien, eta, 

txikiak izanagatik, asko-asko jaten zuten, lehoiak balira bezalaxe; zortzi ziren guztira. 

Azkenik, haiei denei babesa emateko, bi dorre indartsu eta dotore zeuden, beti zuzen 

mugitzen zirenak, gora eta behera, ezkerrerantz eta eskuinerantz. 

Erregeari asko gustatzen zitzaion leihotik begira egotea, eta, halaxe zegoen egun 

batean, gauza harrigarri bat ikusi zuen: goiko mendixka batean beste gaztelu bat ageri 

zen! Gazteluak txokolatezkoa ematen zuen, eta dotorea zen benetan, baina aldi 

berean desberdina zen, oso desberdina: zuri-zuria zen. 

–Hara! Nor bizi ote da gaztelu horretan? –galdetu zuen errege beltzak, baina ez zuen 

erantzunik jaso, eta, hala, jakin-minak jota, ausart abiatu zen beste gaztelurantz, han 

nor bizi zen jakiteko. Alabaina, erregearen pausoa laburra eta mantsoa zen, eta kosta 

egiten zitzaion aurrera egitea, eta, orduan, laguntza eskatu zien bere lagunei: 

–Elkarrekin joaten bagara, lortuko dugu! 

Esan eta egin! Erregina, alfilak, zaldiak eta dorreak haren alboan jarri ziren, eta peoiak 

aurrean, bidea irekitzeko, eta, hala, beste gaztelurantz abiatu ziren, bakoitza bere era 

berezian mugitzen zela. Hara iritsi zirenean, ikuskizun benetan harrigarria izan zuten: 

herrialde hark antz handia zuen haienarekin, han ere gaztelu bat zegoen, eta 

gazteluan, bi dorre dotore, bi alfil ausart, saltoka zebiltzan bi zaldi, zortzi peoi bihurri, 
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errege bat eta erregina bat, eta dena txokolatezkoa zen, bai, baina ez zen beltza, zuria 

baizik. 

Hasieran, denak elkarri begira geratu ziren, aurrez aurre, baina, halako batean, errege 

zuriak gonbidapena egin zien errege beltzari eta haren lagun guztiei, bertan geratzeko, 

adiskide izateko, eta elkarrekin jolasten hasi ziren. Hala, handik aurrera, lurralde hark 

txokolatezkoa izaten jarraitu zuen, baina bi koloretakoa, beltza eta zuria, eta handik 

aurrera asko jolastu ziren elkarrekin, eta, arian-arian, XAKEA izeneko joko berri bat 

asmatu zuten; asko gozatu zuten herrialde zuri-beltz hartan. 

 

 

XAKEAREN ABESTIA 

Doinua: Kafe frantses baten 

Dorre, zaldi, alfil, dorre, zaldi, alfil, 

erregina bere kolorean dabil. 

 

Dorre, zaldi, alfil, dorre, zaldi, alfil, 

errege eta erregina oso hurbil. 

 

Dorre, zaldi, alfil, dorre, zaldi, alfil, 

zelaiak lauki forma du, ez biribil. 

 

Dorre, zaldi, alfil, dorre, zaldi, alfil, 

peoia, fin-fin, beti lanean dabil. 

 

Dorre, zaldi, alfil, dorre, zaldi, alfil, 

xake-mate egitean, partida, hil. 
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