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AZALPEN-TESTUA ETA ARGUDIO-TESTUA LANTZEA HIRUGARREN ZIKLOAN 

Proiektu honen helburua konpetentzietan oinarritutako sekuentzia didaktikoak eratzea da, hain 
zuzen, 3. zikloko ikasleei zuzendutako bi sekuentzia didaktiko. 

Irakasle naizen eskolako ikasleek zailtasunak dituzte euskaraz komunikatzeko, bai ahoz, bai idatziz. 
Horregatik, hizkuntza-gaitasuna garatzeko eta hobetzeko asmoz, bi testu mota aukeratu ditut: 
azalpen-testua eta argudio-testua. Sortu ditudan sekuentzia didaktikoek hizkuntza-arloarekin 
lotura zuzena badute ere, Naturaren Zientziak eta Gizarte Zientziak arloen edukiak ere tartekatu 
ditut. 

Naturaren entziklopedia sekuentzia didaktikoaren azken xedea idatzizko azalpen-testua sortzea da. 
Informazioa biltzeko eta azalpen-testuak ulertzeko nahiz idazteko estrategiak lantzen dira. Ahozko 
azalpena ere prestatuko dute, eta ikastetxeko beste ikasleei aurkeztuko diete. 5. mailako Txanela 
proiektuan oinarrituta dago, eta Naturaren Zientzietako arloan  lantzen diren edukiak erabiltzen 
dira testua sortzeko. 

Bigarren unitatea, Hitz egin dezagun!, 6. mailako ikasleei zuzenduta dago, eta ahozko 
komunikazioa lantzea du helburu. Argudiatzeko baliabideak eta estrategiak eskaintzen dira, 
ikasleek modu egokian eztabaidatzen ikas dezaten. Udalbatza prestatuko dute, eta, udaletxera 
egingo duten bisitan, antzeztuko dute.  

Beraz, proiektu honen helburua da eskolan ditugun ikasleek euskaraz komunikatzeko gaitasuna 
hobetzea, komunikazio-egoera hurbilak eta errealak erabilita. 
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Irakasgaia: Euskara 

Gaia: azalpen-testua 

Maila: Lehen Hezkuntzako 5. maila 

Saioak: 16 

Proposamenaren justifikazioa: 

Euskara arloa lantzeko, eta bide batez, Naturaren Zientziak berrikusteko, sekuentzia 
honetan  azalpen-testua landuko dute ikasleek, hainbat animalia eta landareren 
ezaugarriak adierazteko.  Ikasleak ohituta daude azalpen-testuak irakurtzen; baina 
azalpen-testua sortu behar dutenean, zailtasun handiak izaten dituzte informazioa 
aukeratzeko eta testua egituratzeko.  

Arazo-egoera: 

A. Testuingurua: 

Hirugarren mailako ikasleak animaliak eta landareak aztertzen ari dira, eta 

lantxo bat egin behar dute gaiaren inguruan.  Zailtasunak dituzte betikoak ez 

diren animaliei eta landareei buruzko informazio egokia topatzeko. Hori dela 

eta, jolas-orduan hurbildu egin zaizkizue laguntza eske. Konturatu zarete 

zuek ere ez dakizuela haiek baino askoz gehiago. Gelan elkartuta egoera 

aztertu duzue, eta erabaki duzue hirugarren mailakoei laguntzea. Aukera 

polita izan daiteke ikasle gazteagoei laguntzeko eta zuek egiten dakizuena 

erakusteko.   

B. Arazoa: 

Nola lagundu ahal diegu hirugarren mailakoei? Guk sortuko al dugu 

informazio hori? 

C. Helburua: 

Ohikoak ez diren animaliei eta landareei buruzko azalpen-testuak sortzea 

koherentziaz, kohesioz eta zuzen, askotariko baliabideak erabilita. 

Zeregina: 

Entziklopedia bat osatzea ohikoak ez diren animalien eta landareen azalpen-

testuekin  hirugarren mailako ikasleei emateko eta aurkezteko. 

Oinarrizko gaitasunak: 

A. Zeharkakoak: 

 Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia 

(jarduera guztietan) 

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia (2., 7., 8., 10. eta 13. 

jardueretan) 
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 Elkarbizitzarako konpetentzia (6., 10. eta 11. jardueretan) 

 Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia (6., 7., 8., 9., 10., 11., 

12. eta 13. jardueretan) 

 Norbera izaten ikasteko konpetentzia (6., 7., 8., 9., 11. eta 12. 

jardueretan) 

B. Diziplinari dagozkionak: 

 Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia (jarduera 

guztietan) 

Helburu didaktikoak: 

 Azalpen-testuen ezaugarriak ezagutzea eta haiek idatziz aplikatzen jakitea. 

 Informazioa aurkitzeko eta aukeratzeko estrategiak ezagutzea eta erabiltzea. 

 Aukeratzen den informazioa aztertzea eta eskema batean antolatzea. 

 Definizioaren egitura aplikatzen jakitea. 

 Ergatiboa bereiztea eta egoki erabiltzea. 

 Aditzen forma singularra eta plurala bereiztea eta ongi aplikatzea. 

 IKTak modu eraginkorrean erabiltzea informazioa aukeratzeko, testua 

idazteko eta mapa kontzeptualak eta gurutzegramak eratzeko. 

 Lankidetzan aritzea nork bere iritziak adieraziz eta besteenak errespetatuz. 

 Autoebaluazioan eta koebaluazioan trebatzea. 

Edukiak: 

 Azalpen-testuaren ezaugarriak 

 Azalpen-testua idazteko prozedura 

 Informazioa aurkitzeko eta aukeratzeko estrategiak 

 Testuko gaia, azpigaiak eta ideia nagusiak 

 Definizioaren egitura 

 Deklinabidea (NOR eta NORK kasuak) 

 Aditzaren komunztadura (pluralean) 

 Juntagailuak: 

- ideiak gehitzeko eta konparatzeko. 

- aurreko ideiekiko aurkakotasuna adierazteko. 

- adibideak txertatzeko. 

 IKTak: Google bilatzailea, Blubbl.us programa, whenwecrosswords programa 

eta word testu-prozesadorea 

 Lankidetzarako estrategiak eta arauak 

 Autoebaluaziorako eta koebaluaziorako prozedurak 
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Jardueren segida: 

A. Hasierako fasea: 

1. jarduera. Nagusiak gara eta ardurak hartu behar ditugu.  

2. jarduera. Zer egingo dugu? 

3. jarduera. Zer dakigu? 

B. Garapen-fasea: 

4. jarduera. Ekosistemak bizidunez beteko ditugu. 

5. jarduera. Testu motak direla eta. 

6. jarduera. Azkar eta ondo, usoak hegan. 

7. jarduera. Informazio bila 

8. jarduera. Informazioa aztergai 

9. jarduera. Idaztera! 

C. Aplikazio- eta komunikazio-fasea: 

10. jarduera. Gure entziklopedia osatzen. 

11. jarduera. Entziklopedia aurkeztuko dugu! 

12. jarduera. Nola joan da dena? 

D. Orokortze- eta transferentzia-fasea: 

13. jarduera. Urtekaria 

Ebaluazioa:  

A. Lorpen-adierazleak: 

 Azalpen-testuen ezaugarriak ongi identifikatu ditu. 

 Liburuetan informazioa bilatzeko eta aukeratzeko estrategia egokiak 

erabili ditu. 

 Interneteko sarrerek ematen duten informazioa ongi aztertu du, eta 

informazio egokia aukeratu du. 

 Testu baten gaia, azpigaiak eta ideia nagusiak ongi identifikatu ditu. 

 Testu baten informaziorik garrantzitsuena eskema batean ongi antolatu 

du. 

 Azalpen-testua idazteko informazio egokia aukeratu du. 

 Definizioaren egituraz jabetu da, eta definizioak zehaztasunez eratu ditu. 

 Juntagailu egokiak erabili ditu testuaren ideiak lotzeko. 

 NOR eta NORK deklinabide-kasuak egoki erabili ditu. 

 Aditzaren konmuztadura ongi erabili du.  

 IKTak egoki erabili ditu. 

 Talde-lanean biziki parte hartu du, erabakiak hartuz, iritziak emanez eta 

besteenak errespetatuz. 

 Autoebaluazio- eta koebaluazio-prozeduretan parte hartu du, eta 

hobetzeko iradokizunak egin ditu. 
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B. Tresnak: 

 Hasierako ebaluazioa: 3., 4. eta 5. jarduerak 

 Prozesuaren ebaluazioa:  7.3. eta 7.5. jarduerak 

 8.4. eta 8.6. jarduerak 

 9.4. jarduera 

 12. jarduera 

 Bukaerako ebaluazioa: 10. eta 13. jarduerak 
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JARRAIBIDEA 

1. jarduera. Nagusiak gara, eta ardurak hartu behar ditugu.  

2. jarduera. Zer egingo dugu? 

3. jarduera. Zer dakigu? 

4. jarduera. Ekosistemak bizidunez beteko ditugu. 

4.1. Zenbat ekosistema daude?  

4.2. Jolastuko gara. 

5. jarduera. Testu motak direla eta. 

6. jarduera. Azkar eta ondo, usoak hegan. 

7. jarduera. Informazio bila 

7.1. Has gaitezen informazio bila paperezko liburuetan! 

7.2. Informazioa Interneten      

7.3. Ondo goaz? 

7.4. Abes dezagun! 

7.5. Zer ikasi dut?  

8. jarduera. Informazioa aztergai 

8.1. Testuaren gaia eta azpigaiak 

8.2. Ideia nagusiak 

8.3. Eskemak osatzen 

8.4. Ondo goaz?  

8.5. A zer nolako barreak! 

8.6. Zer ikasi dut?  

 

9. jarduera. Idaztera! 

9.1. Definizioak 

9.2. Juntagailuak 

9.3. Nor? Nork? Du? Ditu?  

9.4. Ondo goaz? 

10. jarduera. Gure entziklopedia osatzen. 

11. jarduera. Entziklopedia aurkeztuko dugu! 

12. jarduera. Nola joan da dena? 

13. jarduera. Urtekaria 
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Eskolako hirugarren mailako ikasleak animaliak eta landareak aztertzen ari dira, eta lantxo bat egin 

behar dute horren inguruan. Zailtasunak dituzte betikoak ez diren animaliei eta landareei buruzko 

informazio egokia topatzeko. Hori dela eta, jolas-orduan hurbildu egin zaizkizue laguntza eske. 

Zuek lagundu nahi izan diezue, baina konturatu zarete zuek ere ez dakizuela haiek baino askoz 

gehiago; beraz, nahi eta ezin! 

 

Nola lagun diezaiekezue informazio egokia lortzen? Betikoak ez diren animalien eta landareen 

inguruko entziklopedia sor dezakezue eskolan gordetzeko eta ikasleek behar dutenean 

kontsultatzeko. Horretarako,, ohikoak ez diren animaliei eta landareei buruzko azalpen-testuak 

eratuko dituzue, eta, informazioaz gain, argazkiak eta bideoak txertatuko dituzue, entziklopedia 

atseginagoa egiteko. 

 

Begiratu etxean ea landareen eta animalien inguruko informaziorik duzuen. Hala bada, ekarri 

gelara, lagungarria izango da-eta lana egiteko. 

     

 

1. jarduera. Nagusiak gara, eta ardurak hartu behar ditugu.  

 

Oraingoan egingo duzuen lanak erabilera praktikoa izango du. Ez da gelan geratuko, hirugarren 

mailakoen gelan gordeko baita. Gainera, hirugarren mailako ikasleek zuek idatziko duzuen 

informazioa erabiliko dute ikasteko. A zer nolako ardura duzuen! 

 

Talde handian galdera hauei erantzun: 

 Zuen ustez, nolako lana espero dute 3. mailakoek? 

 Zuetako norbaitek ba al du anai-arrebarik edota lagunik 3. mailan? 

 Nola hartuko dute egingo diezuen lana? 

Hemendik aurrera zuen entziklopedia ikusiko dute 3. mailara iristen diren haur guztiek! 

 

Goazen bada, lan polita egitera!    
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2. jarduera. Zer egingo dugu? 

 

Binaka elkartuta, azalpen-testuak idatziko dituzue entziklopedia osatzeko. 

 Entziklopedia idazten hasi baino lehen hainbat jarduera egingo dituzue, 

azalpen-testuak nolakoak diren eta nola idatzi behar dituzuen ikasteko. 

Zuen eginkizuna hau izango da: informazioa aukeratzea, aztertzea eta 

antolatzea, eta, azkenik, idaztea. 

Entziklopediarekin hasteko irrikan zaudete, ezta? Lasai! Gogoratu, azkar eta 

ondo, usoak hegan. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Confused_man.jpg 

 

 Taulan zer landuko eta zer ikasiko duzuen zehazten da; beraz, garrantzitsua da zuek ulertzea, 

zer eskatuko zaizuen argi izateko. Guztion artean irakurriko dugu, eta zalantzak argituko 

ditugu. 

 

Zer egingo dugu? Nola egingo dugu? 
 

Zertarako egingo dugu? 
 

Liburuetako zein Interneteko 

informazioa aukeratu.  

- Liburuetako aurkibideak 

aztertuz. 

 

- Interneteko sarrerek ematen 

duten informazioa aztertuz. 

 

- Interesatzen zaigun eta 

egokia den informazioa 

aukeratzen jakiteko. 

 

 

Testuen informazioa landu eta 

antolatu. 

 

 

- Testuen gaia, azpigaiak eta 

ideia nagusiak identifikatuz. 

 

- Eskemak eginez. 

- Testuetako informazioa ongi 

ulertzeko. 

 

- Informazioa ongi antolatzeko, 

gure testua ulergarria izan 

dadin. 

 

 

Definizioak aztertu eta idatzi. 

Testu-antolatzaileak berrikusi. 

Nor-nork aditz-forma landu. 

 

- Definizioaren egitura 

aztertuz. 

- Definizioak sortuz. 

 

 

- Definizioak idazten jakiteko. 

- Idatzi behar dugun 

informazioak kohesioa eta 

zuzentasuna izateko. 

 

 

 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Confused_man.jpg
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 Beraz, eta argi izateko, aztertu jarraian duzuen kontrol-zerrenda. Irakasleak zer ebaluatuko 

duen eta zuek zer egiteko gai izan behar duzuen jakiteko balioko dizue. 

 Aintzat hartu lan egiten duzuen bitartean. Beti ondoan izatea komeni da! 

 

Azalpen-testua eratzeko kontrol-zerrenda 

 Testuari izenburua ipini. 

 Eskatutako informazioa idatzi. 

 Testuari ordena egokia eman. 

 Definizioa ondo egituratu. 

 Juntagailuak erabili, eta, gainera, ondo erabili.  

 Puntuazio-markak (komak eta puntuak) ondo erabili. 

 Nor eta Nork deklinabide-kasuak egoki erabili. 

 Aditzak zuzentasunez idatzi (aditz mota, denbora, numeroa). 

 Testuak eta ikaskideen testuak zentzu kritikoarekin berrikusi. 

 Ikaste-prozesuari buruzko hausnarketa egin eta erabakiak hartu. 

 Talde-lanean parte hartu. 

 Informazio-iturri digitalak erabili. 

 Mapa kontzeptualak eta gurutzegramak egiteko aplikazio digitalak eta testu- 

prozesadorea ongi erabili.                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

   Lana honela antolatuko dugu:  
 

 Unitatean zehar, bikoteka eta talde txikian lan egingo duzue batez ere, baita 

bakarka eta talde handian ere. 
 

 Eginkizuna binaka egingo duzue. Bikote bakoitzak bi azalpen-testu egingo ditu: 

bata landare bati buruzkoa eta, bestea, animalia bati buruzkoa. 
 

 Laukoteak eta bikoteak egiteko prozedura hau izango da: 

-  Irakasleak zuek adina paper egingo ditu, eta bakoitzean ekosistema baten izena 

idatziko du. Papertxoak kutxa batean  sartuko ditu. 

-  Zuek paper bana aterako duzue kutxatik.  

-  Ekosistema bera duzuenak elkartu egingo zarete, laukotea osatzeko. Ondoren, 

talde bakoitzean bi bikote egingo dituzue, urtebetetzearen hilabetea zein den 

aintzat hartuta (urteak betetzen dituzuen lehenengo biak bikotea izango zarete). 

-  Egokitu zaizuen ekosistemaren landare eta animalia bana aukeratuko duzue, 

eta horiei  buruzko azalpen-testua egingo duzue. 
 



 14 

 Bikote eta laukote horiek mantenduko dituzue lana bukatu arte. 
 

 Talde txikietan −hirukoteka edo laukoteka− biltzen zaretenean, interesgarria da 

guztien iritziak entzutea. Ziurtatzeko denek parte hartzen duzuela, boligrafo 

gorriaren estrategia erabiliko duzue: 

-  Boligrafo gorri bat utziko duzue taldearen erdian. 

-  Hitz egiten duen lehenengoak boligrafoa hartuko du, eta esku artean izango 

du hitz egiten duen bitartean. 

-  Behin bukatuta, hitz egingo duen hurrengoari pasatuko dio boligrafoa. 

- Boligrafoak guztien eskuetatik pasatu behar du; horrela, denek izango duzue 

hitz egiteko aukera. Baina, nahi duzuen ordenean hitz egin ahal duzue, baita 

nahi beste alditan ere. 

 

 

Has gaitezen! 

 

3. jarduera. Zer dakigu? 

 

Talde handian bilduta, ezagutzen ditugun  landareak, animaliak eta ekosistemak 

gogoratuko ditugu. Zuetako batek idazkari-lana egingo du, eta arbelean idatziko ditu 

zuek esandakoak. 

 

   Landareak         Animaliak   Ekosistemak. 

 

 

 

 

 

  

Binaka elkartu eta galdera hauen inguruan aritu. Bukatutakoan, talde handian bilduta, 
bateratu aipatutako guztia. Irakasleak gidatuko du solasa. 

 Zer dakizue landare horiei buruz? 
 Eta animaliei buruz? 
 Gogoratzen al duzue ekosistema horietako ezaugarriren bat? 

 
 

  



 15 

4. jarduera. Ekosistemak bizidunez beteko ditugu. 

4.1. Zenbat ekosistema daude?  

Lauko taldetan lan egingo duzue. Ekosistema bera duzuen laukotea elkartuko zarete, eta 

ezagutzen dituzuen landareak eta animaliak aipatuko dituzue. Talde bakoitzak bere 

ekosistemaren zerrenda eratuko du.  

EKOSISTEMAREN IZENA: 

ANIMALIAK LANDAREAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orain, ikaskideei aurkeztuko diezue zuek eratutako taula. Eman aukera zuen zerrenda osatzeko 

eta gehitu ikaskideen ekarpena. Taula hori baliagarria izan ahal zaizue animalia eta landarea 

aukeratu behar duzuenerako. 

4.2. Jolastuko gara. 

Jolasean arituko gara pixka batean. Animalien bingoa egingo dugu. 

Bakarka arituko zarete. Aukeratu arbelean idatzita dauden animalien  eta landareen artetik sei 

izen,  nahi dituzuenak, eta idatzi txarteltxoan. Irakasleak ozenki irakurriko ditu arbelean idatzita 

dauden hainbat izen edozein ordenatan. Idatzita duzuen izen bat esaten badu, egin gurutze bat 

gainean. Lauki guztietan gurutzea jarri duzuenean, egin oihu: BINGO! 

BINGOA  
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5. jarduera. Testu motak direla eta. 

Bikoteka arituko zarete. Bikote bakoitzak bi testu idatzi beharko ditu. Dagoeneko hainbat testu 

mota aztertu eta idatzi dituzue. Testu mota bakoitza helburu batekin idazten da. Gogoratzen 

dituzue helburuak? Ikus dezagun! 

Binaka taula osatu. Gogoratu! Bikotea beti da bera! 

Testu mota bakoitzaren helburua aukeratu behar duzue X bat ipiniz dagokion laukian. 

 edozein gairi 

buruzko informazio 

objektiboa ematea. 

iritzi bat 

defendatzea. 

entretenitzea

, gozaraztea. 

ekintzaren bat 

gauzatzeko 

argibideak ematea.  

Testu literarioaren 

helburua da… 

 

 

   

Argudio-testuaren 

helburua da… 

 

 

   

Azalpen-testuaren 

helburua da… 

 

 

   

Instrukzio-testuaren 

helburua da… 

 

 

   

 

 Arretaz irakurri hurrengo testuak. Denetan protagonista txakurra da; baina,  zein da azalpen-

testua? (gogoratu zein den azalpen-testuaren helburua) 

 

 

 

 

 

  

A 

Txakur surflariak 
Hawaiko finalean parte 

hartu zuten 

 
HONOLULU. Atzo ospatu zen 
Hawaiko Munduko Surf 
Txapelketaren  finala. Aurtengo 
berritasuna txakurren txapelketa 
izan da. 
Antolatzaileei,  
surflari askok 
euren 
txakurrekin entrenatzen dutenez, 
ekintza hori antolatzea bururatu 
zitzaien.  
Aurten bost txakurrek parte hartu 
dute, eta  Nalu (olatua hawaieraz) 
izan da  txapelduna. 

 
C 

PINTTO TXAKURRA 

Bazen behin txakur euskaldun bat. Pintto zuen 

izena. Oso txakur alaia eta jatorra zen. Pintto 

Miren eta bere familiarekin bizi zen haien 

baserrian. Egun batean… 

 

B 

TXAKURRA 

Ugaztun haragijale eta otsoaren antzekoa den animalia 

da. 

Txakur arraza ugari daude: galgoa, pekinesa, dalmata, 

collie-a… 

Batzuk txiki-txikiak dira, eta beste batzuk, berriz, handi-

handiak. Hainbat koloretako eta egiteko txakurrak daude: 

artzain txakurrak, ehiza txakurrak, etxeak zaintzeko 

txakurrak… 

Herrialde batzuetan txakurrak animalia zikintzat jotzen 

dira; beste batzuetan jateko hazten dira. 
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Testu mota bakoitzak ezaugarri jakinak ditu. Ea argi duzuen zein diren azalpen-testuaren 

ezaugarriak! 

Binaka, ipini X bat agertzen diren ezaugarriak azalpen-testuarenak diren, ala ez diren 

adierazteko. Egin ondoren, konparatu erantzunak beste bikote batekin elkartuta. 

EZAUGARRIAK BAI EZ 

 Helburua da irakurleak ongi pasatzea.   

 Titulua izaten du.   

 Paragrafoetan banatuta egon ohi da.   

 Aditza orainaldian eta lehenaldian adierazi daiteke.   

 Elkarrizketak izan ditzake.   

 Informazioa irudiekin osatu daiteke.   

 

 Guztion artean zuzenduko dugu, eta zalantzak argituko ditugu. 

 

Ea argi gelditu den zein diren azalpen-testuaren ezaugarriak! Laukoteka jarri, eta lauron 

artean, idatzi zein diren azalpen-testuaren ezaugarriak. Gida moduan erabili taulan agertzen diren 

puntuak.  

 

 

 

 
 

 

  

AZALPEN-
TESTUA 
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6. jarduera. Azkar eta ondo, usoak hegan. 

Aurreko jarduera batean agertu zaigu esaera zahar hori. Ezagutzen al duzue animalien izenez 

eratutako esaera zahar gehiago? Ea zenbat gogoratzen dituzuen! Gogoratu ahala, arbelean 

idatziko ditugu. 

Orain lauko taldetan bilduko zarete. Esaera zaharren hasiera irakurri eta bakoitzaren 

lehenengo zatiari bigarrena lotuko diozue. Ondoren, guztion artean zuzenduko ditugu, eta 

esanahia argituko dugu. 

Behin argituta, berridatzi esaera zaharrak txukun azpiko koadroan.  

1. A zer parea, 

2. Kalean uso, 

3. Otsoa aipatu, 

4. Zozoak beleari 

5. Otsoak otsoari 

6. Mandoa saldu, 

eta otsoa atean. 

astoa erosi. 

hozkarik ez. 

karakola eta barea. 

etxean otso. 

ipurbeltz. 

   

 

 

 

 

 

  

 

Esaera zaharrak landuko ditugu. Hiruko taldetan lan egingo duzue. Taldeak 

egiteko irakasleak 1 eta 8 bitarteko zenbaki bana emango dizue; ondoren, zenbaki 

bera duzuenok elkartu egingo zarete: 1 zenbakia duzuenak, 2 zenbakia duzuenak… 

Zuen egitekoa hau izango da: 

1- Lehenengo, ziurtatu esaeraren esanahia ulertzen duzuela.  

2- Ondoren, asmatu elkarrizketa bat esaera zaharra txertatzeko.  

3- Bukatzeko, elkarrizketa hori antzeztu ikaskideen aurrean.  
 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/135518748@N08/28294689400 

 

https://www.flickr.com/photos/135518748@N08/28294689400
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7. jarduera. Informazio bila 

 

Informazioa lortzeko hainbat iturri erabiliko ditugu: liburuak, entziklopediak, bideoak, 

albumak, norbaiten testigantza, Internet...  
 

Informazio-iturri bat baino gehiago aztertu beharko dituzue. Izan ere, informazioa ez duzue 

iturri bakarrean aurkituko. Gainera, gerta daiteke informazioa ez ulertzea, pertsona helduei 

zuzenduta dagoelako edo gaia ez duzuelako menderatzen; beraz, hainbat informazio-iturri 

aztertu beharko dituzue. Zenbat eta informazio gehiago aztertu, orduan eta aukera gehiago 

edukiko dituzue egokiena aukeratzeko.  
 

Baina, kontuz!!! Informazio gehiegi izan dezakezue. Helburua ez da dena aztertzea, 

aukeraketa egokia egitea baizik. Nola? 

 

 

7.1. Has gaitezen informazio bila paperezko liburuetan! 

 

Launaka aztertu lau liburu hauen azala. Zeinetan aurkituko duzue haritzari buruzko informazioa?  

 

 

       B) 

   A) 

   

 

 

 

               D) 

                    C) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BASAMORTUA 

 

EUSKAL HERRIKO 

LANDARETZA

 

EUSKAL HERRIA 

 

LOREAK 
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Liburuen azalak aztertuta, goazen aurkibideak aztertzera! 

 Aztertu aurkibideak:  

1) 2) 3) 

 

Non topatuko duzue beheko taulan agertzen diren gaiei buruzko informazioa? Zehaztu 

informazio hori non dagoen: aurkibidearen zenbakia, atalaren izena eta orrialdea. 

 

 Aurkibidearen 

zenbakia 

Atalaren izena Orrialdea 

 Txakurra 
 

   

 Armiarma  motak 
 

   

 Itsasoko animaliak 
 

   

 Loreen ugalketa 

 

   

 Landareen   

elikadura  
 

   

 

 

Informazioa liburu eta aldizkari askotan aurkitu dezakegu; baina, ezin ditugu liburu eta aldizkari 

guztiak −eta osorik− irakurri interesatzen zaigun informazioa lortzeko. Lehenengo aukeraketa, 

aurkibideak aztertuz egin behar dugu. 
 

  

LANDAREAK 

Sailkapena   5 

Elikadura   7 

Arnasketa 12 

Ugalketa 15 

 

IZAKI BIZIDUNAK  5  

Sailkapena   6 

Funtzioak  12 

ANIMALIAK  16 

Anfibioak  17 

Arrainak  25 

Intsektuak  35 

Hegaztiak  50 

Narrastiak  68 

Ugaztunak  75 

LANDAREAK         106 

Loredunak            107 

Loregabeak            116 

AURKIBIDEA 

-Basamortuko animaliak      8 

-Basoko animaliak    20 

-Etxe-abereak     50 

-Oihaneko animaliak    67 

-Sabanako animaliak    98 

-Taigako animaliak  120 

-Tundrako animaliak  135 

-Uretako animaliak 150 
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7.2. Informazioa Interneten      

Gaur egun asko erabiltzen ditugu baliabide digitalak. Bertan informazio asko lortu dezakegu, 

batzuetan gehiegi; horregatik oso garrantzitsua da aukeraketa egitea. 

Bilatzailean zaldia hitza jarrita, 200.000 emaitza baino gehiago aterako dira! Ezin ditugu denak 

irakurri, ezta? Nola aukeratu? 

 

 

Interneteko sarreretan hiru zati bereizten dira: 

a. Urdinez idatzitakoa: izenburua edo gaia. Horrek ematen digu lehenengo 

pista. 

b. Berdez idatzitakoa: nork idatzi edo argitaratu duen (wikipediak, aldizkari 

batek, eskola batek…). Bigarren pista. 

c. Beltzez idatzitakoa: testuaren hasiera da. Testuak duen informazioaz 

jabetuko gara. Hirugarren pista. 

Hirurak arretaz irakurri behar ditugu informazioaren lehenengo aukeraketa egiteko. 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

3 

5 

4 
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Launaka jarrita, aztertu Interneteko sarrera bakoitzaren informazioa. X bat ipini zer 

informazio ematen duen adierazten duen laukian.  

 

Sarrera-

zenbakia 
Ipuina Albistea Botika 

Zaldien 

ezaugarriak 
Zaldien ugalketa Hiztegi-sarrera 

1 

 

      

2 

 

      

3 

 

      

4 

 

      

5 

 

      

6 

 

      

7 

 

      

8 

 

      

9 

 

      

 

  Zaldiari buruzko azalpen-testua idazteko, zein  dira egokienak?  

________________________________________________________________________________ 
 

  Baieztatu ordenagailuan erantzuna. Idatzi zaldia hitza bilatzailean eta topatuko dituzue 

irakurri dituzuen  sarrerak. Gainean sakatu eta irakurri. Agertzen dena bat dator zuek taulan 

jarritakoarekin?  

- Ondo egin duzue? ____________ 

- Sarrera egokiak aukeratu dituzue zaldiari buruzko azalpen-testua idazteko? ______________  

9 

8 

7 

6 
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7.3. Ondo goaz? 

Aurrera jarraitu baino lehen, hausnarketa txikia egingo duzue orain arte egindakoari 

buruz. 

Bakarka arituko arete. Jarri gurutze bat dagokion tokian. 

 

AUTOEBALUAZIO-FITXA 

 

   

Liburuen informazio orokorra 

antzeman dut azalei 

begiratuta. 

   

Liburuen aurkibidea ongi 

erabili dut, interesatzen 

zitzaidan informazioa 

topatzeko. 

   

Interneteko sarrerek ematen 

duten informazioa ongi aztertu 

dut. 

   

 

 

   

 Zailtasunik izan al dut?  

 Zertan? 

 Zer egin dezaket hobetzeko? 

 Nori eskatuko diot laguntza? 

 

 

 

 

  

BERRIKUSI AURRERA 
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7.4. Abes dezagun! 

Badakizue Euskararen Txantxangorria abestia? Horra hitza, baina hutsuneak ditu. Arretaz entzun 

eta hutsuneak bete.  

 

EUSKARAREN TXANTXANGORRIA 

 

Sortaldeko argi berriari 

ari zaio ________, 

arratseko azken _______ 

egun eta gizaldi. 

Bular gorri, hegakada arin, 

lur ________ da emari;  

______ eta ibai zabalaren, 

itsasoaren ________. 

 

Lau haizetara hegan, 

bera dabil airean, 

________, belarritan, 

su epelean. 

_________ bizia, 

herri honen irria, 

Euskararen txantxangorria. 

 

 

 

Haizearen ________ leunean 

hedatu da _______,  

bihotzaren taupadetan,  

hitzak sortu du doinua. 

Olatuek beren _______ 

aukeratutako harria, 

denboran _______ dute jolasean 

eten ez dadin _________. 

 

Lau haizetara hegan, 

bera dabil airean, 

________, belarritan, 

su epelean. 

_________ bizia, 

herri honen irria, 

Euskararen txantxangorria. (berriro) 

 

 

 

Bete baduzue, guztion artean zuzendu. 

Ulertzen al duzue kanta? Argitu abestiaren esanahia irakaslearen laguntzaz. 

Eta orain bai, orain abestera! Karaokea egingo duzue. Helbidean sakatu eta 

jatorrizko abestia entzungo duzue, Goazen telesaileko aktoreek egin zuten 

bideokliparekin batera. Garbitu ahotsa, eta abestu gogoz! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-5qW4BT_Wr0  
 

Musika gordetzeko gailuren bat baduzue, helbide honetan sakatu eta deskargatzeko aukera izango 

duzue: http://euskararentxantxangorria.eus/ 
 

Ezagutzen duzue animalia edo landarea protagonista duen bestelako abestirik? Zein? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-5qW4BT_Wr0
http://euskararentxantxangorria.eus/
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7.5. Zer ikasi dut? ( Ebaluaziorako jarduera) 

Azken frogatxoa egingo dugu Interneteko sarrerekin. Txantxangorria hitzari buruzko 

informazioa bilatuko duzue bakarka.  

Txantxangorria hitza idatzi bilatzailean. Pantailan agertzen diren sarrerak irakurri eta, 

ondoren, bilatu erantzunak. Erantzuna emateko zenbaki bat jarri behar duzue, sarreraren 

ordenarena, alegia. 

Kontuz! Ezin duzue helbideetan sakatu informazioa begiratzeko. 

Ea bada, bost minutu dituzue  hiru galderak erantzuteko. Aurrera! 

1) Zein aukeratuko zenuke  

txantxangorriaren irudia  

zure lanean erabiltzeko? 

2) Zein aukeratuko zenuke  

zure lana egiteko?  

 

 

  3) Zein aukeratuko zenuke 

 Euskararen Txantxangorria abestiaren 

 letra ikusteko? 

 Bat baino gehiago aukeratu ahal duzu. 

 

 

 Hiruko taldetan elkartuta, zuen erantzunak aztertuko dituzue. Taldeak egiteko irakasleak 1 eta 

8 bitarteko zenbaki bana emango dizue bakoitzari; ondoren, zenbaki bera duzuenak elkartu 

egingo  zarete: 1 zenbakia duzuenak, 2 zenbakia duzuenak…  
 

Berdinak al dira erantzunak? Aztertu boligrafo gorriaren estrategia erabiliz. 

Ezberdinak izan badira, argitu zergatik. Horretarako, taldekide bakoitzak arrazoitu beharko 

du zergatik ipini duen erantzun hori. Ea gai zareten erantzun bakarra adosteko! 

 

 Orain bai, orain sakatu helbideen gainean eta ikusi bakoitzaren atzean zer ezkutatzen den. Ea 

ondo egin duzuen!  
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8. jarduera. Informazioa aztergai 

Lana egiteko informazioa aztertu, ulertu eta antolatu beharko duzue, azalpen-testua egoki 

eraikitzeko. 

 

Hauek dira informazioa aztertzeko jarraitu beharreko pausuak: 
 

 Azaletik irakurri (tituluak, azpitituluak, irudiak). Hori egitean testuaren  gaia 

identifikatzen ari gara; hau da, zertaz ari den. 
 

 Testu osoa irakurri. 
 

 Paragrafoka irakurri eta aztertu: 

 Paragrafo bakoitzeko gaia identifikatu.  

Horretarako, galdera hau egingo duzue: Zertaz hitz egiten du? Erantzuna 

hitz gutxirekin (hiru asko jota) adierazi behar da. 

Paragrafo bakoitzeko gaiari testuaren azpigaia deitzen zaio. 
 

 Paragrafo bakoitzeko ideia nagusia identifikatu.  

Ondo identifikatzeko galdera hau egin behar duzue: Paragrafoaren gaia 

aintzat hartuta, zer da garrantzitsuena? Erantzuna paragrafo horren ideia 

nagusia izango da. 
 

 Ideia nagusiaren xehetasunak identifikatu: argibideak, adibideak… 

 Aurreko informazioa (azpigaiak, ideia nagusiak, xehetasunak) eskema batean 

antolatu. 
 

 

8.1. Testuaren gaia eta azpigaiak 

Begirada azkar bat bota testuari, irakurri gabe. Zertaz hitz egingo du? ________________ 
 

Bakarka, irakurri arretaz testua. 

 

OSTRUKA 

Estrutionidoen familiako munduko hegaztirik handiena da.  

Ostrukak bi metro baino gehiagoko altuera izan dezake. Oso lepo eta 

hanka luzeak ditu, eta bi behatz ditu oinetan. Hanka gihartsuak eta 

indartsuak ditu, korrika egiteko edota harrapariengandik ostikadak 

emanez defendatzeko. Gorputzarekin alderatuz gero, txikia du burua. 

Ostrukak, hegaztia izan arren, ezin du hegan egin. 

Ostrukak belarra, fruituak eta sustraiak jaten ditu, batez ere; baina 

intsektuak eta karraskari txikiak ere bai. 
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Ostrukak taldean bizi dira gehienetan. Neguan bakarrik edo bikoteka, eta lehorte nahiz 

ugalketa garaian taldean. Batzuetan taldeak txikiak izaten dira: ostruka-ar bat eta hainbat 

eme. Beste batzuetan, ordea, handiak: 50 ostruka inguru. Taldea handia denean, ar 

dominante bat eta eme dominante bat egoten dira. Ar dominanteak nora joan, non gelditu 

eta taldean zein sartu erabakitzen du. Eme dominanteak ere baditu abantailak: arrautzak 

habiaren erdian jartzea, adibidez, babestuago eta beroago egoteko.  

 

 

Bikoteka, aztertu testua. 
  

 Zein da gaia? Zertaz hitz egiten du? __________________ 

 

 Zein da paragrafo bakoitzaren gaia? Aurkitu beheko laukian erantzuna eta idatzi. 

 

BIZILEKUA ELIKADURA  DEFINIZIOA   UGALKETA    
 

 ERLAZIOA  EZAUGARRI FISIKOAK  

 

1. paragrafoaren gaia: ________________ 
 

2. paragrafoaren gaia: ________________ 
 

3. paragrafoaren gaia: ________________ 
 

4. paragrafoaren gaia: ________________ 
 

 Informazioa antolatzen hasiko gara! Nola antolatuko zenukete aurreko informazioa eskema 

honetan? 

 
 

Bukatzen duzuenean taldeko beste bikotearekin konparatu.  
 

Orain badaukazue testuaren gidoia. Lanean jarraituko dugu!  
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8.2. Ideia nagusiak 

Ariketa hau binaka egingo duzue. 

Paragrafo bakoitzeko ideia nagusia idatzi beharko duzue. Adi! Ideia nagusia ongi identifikatzeko 

galdera hau egin behar duzue:   

Paragrafo honetan, zer da garrantzitsuena? 

 Ea bada! Galdera egin, erantzuna topatu eta azpian idatzi. 

1. paragrafoaren ideia nagusia:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

2. paragrafoaren ideia nagusia: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

3. paragrafoaren ideia nagusia: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

4. paragrafoaren ideia nagusia: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 

 Badituzue paragrafo bakoitzeko ideia nagusiak. Orain eskema osatuko duzue. 

Testuaren gaia  Azpigaiak   Ideia nagusiak 

  

 Oso ongi. Testuaren informazio garrantzitsuena antolatuta duzue.  
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8.3. Eskemak osatzen 

Lana burutzeko testu bat baino gehiago aztertu beharko duzue. Beraz, eskema berrantolatu egin 

beharko duzue tarteka. Batzuetan azpigai berriak sortu beharko dituzue; beste batzuetan, berriz, 

dituzuen azpigaietan informazioa gehitu beharko duzue. 

Hona ostrukari buruzko informazio gehiago.  
 

 

Ostrukak ur gutxi behar du bizitzeko. 

Ostrukaren begiak handiak dira. 

Ostruka alde lehorretan bizi da, Afrikan batez ere. Espezie guztien %90 hego hemisferioan 

bizi da. 

Ostrukak obiparoak dira; hau da, arrautzen bidez ugaltzen dira. Lau urte inguru dituztenean 

ugaltzeko prest egoten dira. Ugaltze-garaia martxoa eta iraila bitartean da. 

 

 

 

 

Bikoteka jarri. Informazio hori erabiliz, aldez aurretik egindako eskema osatu. 

Horretarako, pentsatu: irakurri berri dugun ideia bakoitza egin dugun eskemako gai 

batekin erlazionatu ahal dugu, ala gai berria sortu behar dugu ideia hori txertatzeko?  

Eskema berria egin dezakezue. Bestela, goikoa aprobetxatu ahal duzue informazio berria beste 

kolore batean idatziz. 

Eskema berria egiten baduzue, erabili Bubbl.us (https://bubbl.us/) aplikazioa. Erabiltzeko erraza 

da, eta ez da beharrezkoa izena ematea. Eskema bukatutakoan, irudi bezala gorde zuen karpetan 

eta taldeko beste bikotearekin alderatu: aztertu berdintasunak eta ezberdintasunak. (Boligrafo 

gorriaren estrategia) 

Bukatzeko, eskema egingo dugu guztion artean arbel digitalean. 

 

 

  

https://bubbl.us/
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8.4. Ondo goaz? 

Aurrera jarraitu baino lehen, hausnarketa egingo dugu orain arte egindakoari buruz. 

Bakarka arituko zarete. Jarri gurutze bat dagokion tokian. 

AUTOEBALUAZIO-FITXA 

 

   

Testuaren gaia ongi 

identifikatu dut. 

   

Paragrafo bakoitzeko gaia  hitz 

gutxirekin adierazi dut. 

   

Paragrafo bakoitzeko ideia 

nagusia ongi identifikatu dut. 

   

Testuaren informazioa eskema 

batean ongi jaso dut. 

   

 

 

 

 Zailtasunik izan al dut?  

 Zertan? 

 Zer egin dezakezt hobetzeko? 

 Nori eskatuko diot laguntza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BERRIKUSI AURRERA 



 31 

8.5. A zer nolako barreak!  

Oso serio ibili zarete lanean, erlaxatuko gara pixka bat. 

Animaliei buruzko txisterik ba al dakizue? Eta asmakizunik? Guztion 

aurrean kontatzen animatuko al zarete? Ea bada… Prest gaude barrez 

lehertzeko! 

 

 

 

 

 

8.6. Zer ikasi dut? (Ebaluazio jarduera) 

 

Bakarka egingo duzue jarduera. Irakurri testua eta antolatu informazioa eskema 

batean. Eskema egin baino lehen, gogoratu zer pauso eta zer galdera egin behar 

dituzuen. 

 

HARITZA 
 

Haritz kanduduna  (Izen zientifikoa: 

Quercus roburra) Quercus generokoa da. Itxura 

sendoa eta dotorea duen zuhaitza da.  

Haritzaren enborra zuzena, laburra eta lodia da. 

Azala grisaxka edo zurixka da, eta arraildua; zuhaitz zaharren azala arre ilun 

kolorekoa da. Erorkorrak eta lobulatuak dira haritzaren hostoak. 
 

Haritz kanduduna Iberiar Penintsulako iparraldean, ia Europa osoan eta Asian aurkitu 

dezakegu. 

Haritzaren fruitua ezkurra da. Ezkurra zenbait animaliaren 

elikagaia da, saguena, katagorriena eta basurdeena, adibidez. 

Etxeko abereentzat ere ona da ezkurra; txerrientzat, bereziki.

   

Haritzaren egurra oso preziatua da, kalitate onekoa eta oso erresistentea. Zurgintzan 

−altzariak eta lurzoruak egiteko−,  upelgintzan eta ontzigintzan erabiltzen da. Haren 

egurra erregai ona da, eta egur-ikatza egiteko erabiltzen da. 

Phytophthora ramorum onddoak aste gutxitan hil dezake haritza.  Kakalardo zur 

zulatzailea ere bada haritzaren etsaia, eta tximeleta askoren larbek haritzen  hostoak 

jaten dituzte. 
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9. jarduera. Testua idaztera! 

Informazio guztia aztertu, aukeratu eta antolatu duzue. Lan erdia eginda! 

Testua idazteko unea iritsi da. Aurretik jasotako informazioa idatzi behar dugu orain;  

baina ez edozein modutan, ez. Idazten duguna koherentziaz −gaiari jarraituta modu 

ordenatuan−, kohesioz −ideien eta gaien arteko lotura eginez− eta zuzentasunez  

−hizkuntzaren arauak ondo erabiliz−  idatzi behar dugu. 

 

Testuak egoki idazteko, hizkuntza-baliabideak aztertuko ditugu. 

9.1. Definizioak 

Testuan idatziko dugun lehenengo gauza animaliaren eta landarearen definizioa izango da.  

 

 

Gogoratu dezagun definizioaren egitura zein den eta nola eratu behar dugun. 

Eztia loreen nektarrarekin erleek egiten duten elikagaia da. 

 Definizioan hiru elementu daude: 

1. Definitzen den hitza (eztia) 

2. Esanahi orokorragoa duen hitza (elikagaia) 

3. Kontzeptu orokorraren ezaugarri bereizgarriak  (loreen nektarrarekin egiten da, erleek 

egiten dute) 

 Definizio egokiak elementu horiek behar ditu. Baina… nola lotu elementu horiek? 

      Definitzen den hitza + ezaugarri bereizgarriak + aditz jokatua-n + kontzeptu orokorra + da/ 

dira  

 Definitzen den hitza bukaeran ere joan daiteke: 

Loreen nektarrarekin erleek egiten duten elikagaia da eztia. 

 

Definizioari buruzko informazioa gogoratzeko eta kontsultatzeko, joan orrialde honetara:  

http://www.nafarroakoikastolak.net/Argazkiak/doks/irakurketaren-ulermena-plana/testu-fitxak-eta-

gomendioak/AzalpentestuaDefinizioa-1.pdf 

  

http://www.nafarroakoikastolak.net/Argazkiak/doks/irakurketaren-ulermena-plana/testu-fitxak-eta-gomendioak/AzalpentestuaDefinizioa-1.pdf
http://www.nafarroakoikastolak.net/Argazkiak/doks/irakurketaren-ulermena-plana/testu-fitxak-eta-gomendioak/AzalpentestuaDefinizioa-1.pdf
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Elkartu zaitezte binaka. Zuen egitekoa, orain, definizioak aztertzea da. 

Ekin lanari! 

 

 Azpimarratu:  

- Urdinez, definitzen den hitza 

- Berdez, ezaugarri bereizgarriak 

- Gorriz, kontzeptu orokorra 
 

 Eguzkia Lurretik gertuen dagoen izarra da. 

 

 Kaxalotea balearen antzekoa, handia eta haragijalea den itsas animalia da. 

 

 Paella haragi, arrain, barazki eta abarrez prestatzen den arroza da. 

 

 Klorofila landareen fotosintesian zeregin garrantzitsua betetzen duen pigmentu 

berdea da. 

 

 Ordenatu eta lotu elementuak. Lehendabizi definizioaren elementuak identifikatu, 

lagungarria izango da eta. 
 

 aloe, landarea, erredurak baretzeko 

____________________________________________________________ 

 

 animalia, uretan bizi, hegatsak eduki, arraina 

____________________________________________________________ 

 

 armiarmak egin, intsektuak harrapatu, sarea, armiarma-sarea 

___________________________________________________________ 

 

 intsektua, eztia eta argizaria egin, erlea 

____________________________________________________________ 

 

 

 

Elkartu launaka eta alderatu zuen definizioak. (gogoratu boligrafo gorriaren estrategia) 

Talde handian elkartuta zalantzak argituko ditugu. 
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Badakizue zer diren gurutzegramak? Egiten dituzue?  

 Gurutzegrama bat sortuko duzue ikaskideek egiteko.  

 

Horrela egingo duzue: 
 

1. Bikoteka aukeratu gai bat (landareak eta animaliak aztertzen ari bagara ere, beste 

gai bat aukeratu dezakezue). 
 

2. Gaiarekin harremana duten hitzak aukeratu eta idatzi (6 edo 8). 
 

3. Hitz horien definizioak idatzi. 
 

4. Aukeratutako hitzak gurutzegraman kokatu. Horretarako,, programa hau erabil 

dezakezue: 

http://www.whenwecrosswords.com/crossword/sukaldea/514136/crossword.jsp 
 

Hitzak eta definizioak sartu behar dituzue, eta hark sortzen du gurutzegrama.  
 

5. Sartu eta gero, zuen karpetan gorde. 
 

6. Beste bikoteari pasatu, ea osatzen duen.  

 

 

Aurrera! 

  Zenbat gauza ikasi ditugun, ezta? Orain arte ikasitakoa berrikusteko jolasa egingo dugu.  

 

 Bakarka aukeratu 4.1. jardueran idatzitako landareen eta  

animalien artean bat. 
 

 Idatzi definizioa koadernoan. 
 

 Elkartu laukotea eta, banan-banan, elkarri definizioak irakurri.  

Ea taldekideek asmatzen duten zein den hitza! 
 

 Laukotean jolastu eta gero, gelakoen artean jolastu ahal zarete. 

  

  

http://www.whenwecrosswords.com/crossword/sukaldea/514136/crossword.jsp
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9.2. Juntagailuak 

 

Testua eratzeko perpausak, ideiak eta esaldiak lotu behar ditugu. Horiek lotzeko erabiltzen 

ditugun baliabideak lokailuak eta juntagailuak dira. 
 

Juntagailuak erabiliko dituzue…  

1. Ideia berriak edo azpigaiak aurkezteko. 

2. Ideiak gehitzeko. 

3. Ideia bat aurreko beste batekin konparatzeko. 

4. Ideien arteko aurkakotasuna adierazteko. 

5. Azalpenak edo adibideak txertatzeko. 

 

 

Hurrengo ariketa egiteko 8.1. jarduerako Ostruka izeneko testua erabiliko dugu. 

Jarri binaka. Irakurri testua eta azpimarratu erabili diren juntagailuak. Hori egin eta gero, 

osatu koadroa. Azkenik, jarri launaka eta alderatu zuen erantzunak. (Gogoratu boligrafo 

gorriaren estrategia) 

 

 

 Ideiak gehitzeko juntagailuak 

 

 

 

 

 

 Konparatzeko juntagailuak 

 

 

 

 

 Ideien arteko aurkakotasuna 

adierazteko juntagailuak 

 

 

 

 

 Adibideak edo azalpenak 

emateko juntagailuak 
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Orain, bakarka egingo duzue lan.  

Asmatu eta idatzi sei esaldi. Esaldi bakoitzean juntagailu bat erabili behar duzue. Mota 

guztietako juntagailuak erabili. Laguntzeko, begiratu taulari eta erabili juntagailuak. Saiatu 

juntagailu berriak erabiltzen. 

 

Ideia berriak edo 

azpigaiak 

aurkezteko 

 

Ideiak gehitzeko 

 

Aurreko ideiekin 

konparatzeko 

Aurreko ideiekiko 

aurkakotasuna 

adierazteko 

Azalpenak edo 

adibideak 

txertatzeko 

o -ri dagokionez, o Horrez gain, 

o Ez hori 

bakarrik,   

o Gainera,  

o Baita ... ere 

o ... ere bai. 

o Eta…  

o Horrekin 

batera,  

o Are gehiago,  

o Bestalde, 

 

o Era berean,  

o Modu berean,  

o (zer)... bezala, 

o Baino... -ago 

o Hala ere, 

o Hala eta guztiz 

ere,  

o Baina  

o Bestalde, 

o Dena den,  

o Dena dela, 

o Nahiz eta,  

o …arren, 

o Nolanahi ere, 

o Aldiz,  

o Ordea,  

o Berriz, 

o Adibidez,  

o Esate 

baterako,  

o Hala nola, 

o Hau da,  

o Besteren 

artean,  

o Besteak beste, 

o Hain zuzen 

ere, 
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9.3. Nor? Nork? Du? Ditu?  

 

 Ni Gasteizen bizi naiz. 

 Nik Gasteizen ikasten dut. 
 

Bi adibide horietan ni da subjektua, baina lehenengo adibidean Nor kasua erabili dugun 

bitartean, bigarrenean Nork kasua erabili dugu edo ergatiboa. 
 

 

Zaila izaten zaigu NOR eta NORK bereiztea. Saiatuko gara kontzeptu horiek ulertzen! 

 

 Bakarka, azpimarratu esaldiaren subjektu egokia (NOR ala NORK): 
 

 Zu /zuk motxila ahaztu duzu. 

 Nire ama / nire amak autobus-gidaria da.  

 Zu /zuk mendizalea zara. 

 Gu / guk anai-arrebak gara. 

 Neska hori /neska horrek opari bat egin dit. 

 Ane /Anek kalean ikusi zaitu. 

 Ander /Anderrek gaixorik dago.  

 Mutil hori /mutil horrek berandu iritsi da. 

 Ni /nik ez dakit ariketa hori egiten. 

 Nor /nork dauka boligrafo gorri bat? 

 

 Binaka, aztertu esaldien aditzak. Horretarako, azpimarratu esaldi bakoitzeko aditza. Gero 

begiratu subjektua NOR ala NORK kasuan aukeratu duzun, eta, horren arabera, idatzi  

aditza beheko taulan.  

Egin ondoren, irakaslearekin batera, talde handian zuzendu. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ADITZA 

NOR kasua: ni, zu, hura… NORK kasua: nik, zuk, hark… 
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Aditz batzuk NOR motakoak dira, eta beste batzuk, NORK motakoak. Nola bereizi? Pista 
bat: 

 Identifikatu esaldiaren aditza 

 Aditzari galdetu: zer? Erantzuna badauka, edo izan badezake, NORK kasua da; 

bestela, NOR. 
 

Proba egingo dugu: 

Gasteizen bizi naiz.   Zer bizi naiz?  Galdera horrek ez du erantzunik, ez du 

zentzurik; beraz, NOR kasua eskatzen du: ni. 

Gasteizen ikasten dut.  Zer ikasten dut? Esaldian ez da esaten, baina zerbait ikasten 

dut. Erantzun bat izan dezake; beraz, NORK kasua eskatzen 

du: nik. 
 

 

 

Bakarka, idatzi esaldien subjektua. 
 

_______ zinemara berandu iritsi ginen.  ______ joango da bihar mendira? 

_______ mendira joango zara?   ______ etxean egongo zarete? 

_______ esan du hori?     ______ erosi dit liburua. 

_______ biharko tortilla prestatuko dugu.  ______ bihar etxean egongo gara. 

_______ eramango diezu ogia?   ______ liburu hau irakurriko dut. 

 

Launaka elkartu eta alderatu erantzunak. 

Nor eta Nork kasuak bereizten beste pauso bat emango duzue. Arretaz irakurri beheko lau 

esaldiak: 

Irakaslea etorri da.      Irakasleak etorri dira.      Irakasleak galdetu du.      Irakasleek galdetu dute. 

 

Binaka, ezberdintasunak aztertu. Ondoren, guztion artean zuzendu. 

 Irakaslea etorri 

da. 

Irakasleak etorri 

dira. 

Irakasleak galdetu 

du. 

Irakasleek galdetu 

dute. 

Subjektua 

singularrean ala 

pluralean? 

    

Aditz mota. 

NOR ala NORK? 
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Taula hau gogoratzea komeni zaigu: 

NOR NORK 

SINGULARRA PLURALA SINGULARRA PLURALA 

-A -AK -AK -EK 

Neska         

Mutila         

Katua         

Neskak      

Mutilak      

Katuak      

Neskak     

Mutilak     

Katuak     

Neskek        

Mutilek        

Katuek        

 

Hauxe nahaste-borrastea!  

Lasai, ez da horren zaila. Hitz egitean eta idaztean arreta pixka bat ipini behar duzue, besterik ez. 

 Praktikan jarriko dugu. Sakatu helbide honen gainean eta ariketak egin. Ea zer moduz 

moldatzen zareten! 

http://bearenganbara.blogspot.com.es/2011/11/ergatiboa-k-ergatiboa-lantzeko-ariketak.html 

 

Dagoeneko NORK kasua (ergatiboa) kontrolpean duzue. Baina atala bukatu baino lehen, beste 

gauzatxo bat gogoratuko dugu. Irakurri esaldiak: 
 

 Ikerrek liburutegiko liburu bat hartu du irakurtzeko. 

 Ikerrek liburutegiko bi  liburu hartu ditu irakurtzeko. 
 

Zer ezberdintasun dago bi esaldien artean? 

____________________________________________________________________________  

 

 
 

EZ AHAZTU! NORK kasuko aditzak aldatu egiten dira objektua singularra ala plurala 

den. 

 

 

 

 

  

Amaiak logela margotu du. 

Mikelek etxe bat dauka. 

Nire aitonak txistea kontatu dit. 

 

Amaiak etxeko logelak margotu ditu. 

Mikelek bi etxe dauzka. 

Nire aitonak txisteak kontatu dizkit. 

http://bearenganbara.blogspot.com.es/2011/11/ergatiboa-k-ergatiboa-lantzeko-ariketak.html
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Horrenbeste informazio jaso eta gero, atsedenalditxo bat hartuko dugu. Jardueran 

landutakoa finkatzeko jolas txiki bat egingo duzue.  

Istorioak asmatzeko dadoak erabiliko dituzue.  

- Launaka jarri. Laukote bakoitzak bi dado izango ditu.  

- Txandaka, dadoak botako dituzue, eta dadoetan agertzen diren irudiak  

erabiliz, esaldi bat asmatuko duzue. Baina… 

-  Dadoak botatakoan, zuen ezkerrean dagoen taldekideak erabakiko du  

Nor ala Nork kasua erabiliko duzuen esaldia egiteko. 

Taldekideak adi! Zuzen ari dira? 

 

9.4. Ondo goaz? 

Aurrera jarraitu baino lehen, azken atalean landutakoari buruzko hausnarketa txiki bat 

egingo dugu.  

Bakarka arituko zarete. Jarri gurutze bat dagokion tokian. 

AUTOEBALUAZIO-FITXA 

 

   

Definizioak ongi egiten ditut.    

Juntagailu egokiak erabiltzen 

ditut ideiak lotzeko. 

   

Nor eta Nork kasuak bereizten 

ditut, eta ongi erabiltzen ditut. 

   

Aditzak ongi erabiltzen ditut.    

 

 

 Zailtasunik izan al dut?  

 Zertan? 

 Zer egin dezaket hobetzeko? 

 Nori eskatuko diot laguntza? 

 

 

 

 

 

BERRIKUSI AURRERA 
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10. jarduera. Gure entziklopedia osatzen. 

Entziklopedia idazteko unea heldu da. 

Bikoteka elkartuko zarete. Bikote bakoitzak ekosistemako animalia bat eta landare bat aukeratu 

behar du; 4.1. jardueran jarritakoen artean aukeratu dezakezue edo beste bat. 

Laukotea bildu eta azken erabakia hartu, animaliak eta landareak ez errepikatzeko. 

  

 

    Zuen testuetan informazio honek agertu behar du: 

 -Izakiaren izena 

 -Definizioa 

 -Ezaugarri fisikoak (neurria, pisua, berezitasunen bat) 

 -Ekosistema 

 -Elikadura eta elikatze-katean duen maila trofikoa 

 -Ugalketa mota 

 -Erlazio-funtzioa (espezie berekoekin eta beste espezie batzuekin dituen  

harreman motak ) 

 -Berezitasunak edo bitxikeriak 

 

 

Testua ordenagailuan idatziko duzue. Talde handian erabakiko dugu zer letra-mota eta tamaina 

erabiliko dugun. Argazkiak eta bideoen helbideak ere jar ditzakezue.  

Testua ondo idazteko, gogoan izan aztertu ditugun pausoak, eta saiatu betetzen. Kontrol-fitxa hau 

lagungarria izan daiteke, pausoak gogoratzeko. 

 KONTROL-FITXA 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

5. 

6. 

 

Kontuan izan testuaren helburua (zertarako) eta hartzailea (norentzat). 

Bilatu informazioa. Aukeratu eta gorde egokiena. 

Aztertu aukeratutako informazioa eta antolatu eskema batean. 

Idatzi testua: 

Eman definizioa 

Antolatu paragrafoka informazioa 

Erabili juntagailuak 

Zuzen erabili subjektua eta aditza 

Berrikusi testua eta egin zuzenketak. 

Gehitu argazkiak. 
 

Lanera!  
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Entziklopedia entregatu baino lehen, testuak berrikusiko ditugu. Nola? Sortutako testuak 

taldeko beste bikoteari pasatu, haiek zuzendu eta iradokizunak egiteko. Zuek ere haienak 

zuzenduko dituzue. Lan hori hobeto egiteko, erabili zirriborroak zuzentzeko txantiloia. 
 

 

ZIRRIBORROA ZUZENTZEKO TXANTILOIA 

 Bai Hobetu 

beharra 

Zer egin daiteke hobetzeko? 

 Testuak izenburua du. 
 

   

 Testuak ordena argia du. 
 

   

 Definizioa ondo idatzita dago. 
 

   

 Juntagailuak agertzen dira, eta 

ondo erabilita daude. 

   

 Puntuazio-markak (komak, 

puntuak, bi puntuak) ondo 

erabilita daude. 

   

 Nor eta Nork kasuak ondo 

erabilita daude. 

   

 Aditzak zuzen idatzita daude 

(aditz mota, denbora, numeroa). 

   

 Testuak ortografia egokia du. 

 

   

 

Zuen kideek egindako iradokizunak kontuan hartuz, testuak zuzendu eta irakasleak ordenagailuan 

sortu duen karpetan gordeko dituzue, denak bilduta izateko. 

 

Talde handian erabakiko duzue nola antolatu testuak: 

alfabetikoki, ekosistemaka… Behin erabakita, entziklopediaren 

azala eta aurkibidea egingo dituzue. Ea boluntarioren bat 

dagoen… 
 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/70768379@N05/7095810175 

 

 

  

https://www.flickr.com/photos/70768379@N05/7095810175
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11. jarduera. Entziklopedia aurkeztuko dugu! 

 

Lan bikaina egin duzue! Hirugarren mailakoei eman aurretik launaka bildu eta pentsatu: 

-Entziklopedia formatu digitalean egin duzue; paperean ere emango diezue?  

-Non egingo duzue aurkezpena? 

-Nola egingo duzue aurkezpena?  

-Entziklopediaren informazio orokorra aurkeztuko duzue, 

ala  egindako animalia eta landare bakoitza aurkeztuko 

duzue?  

-Aurkezpen guztiak egun berean egingo dituzue, ala 

sailkatuta? 

Talde handian guztien ideiak bilduko ditugu eta zer eta 

nola egingo dugun adostuko dugu. 

Dena prest dago? Goazen bada! 

 

12. jarduera. Nola joan da dena? 

Lan handia egin duzue. Azalpen-testuak idazten trebatu zarete. Animaliei eta landareei buruz ere 

ikasi duzue, eta ikasitakoa beste ikasle batzuei irakatsi diezue. Gustatu al zaizue egindako lana? 

Nola sentitu zarete lana egitean?  

 

   

Proiektua gustatu 

zait. 

 

   

Gogotsu parte hartu 

dut talde-lanean. 

   

Gustura sentitu naiz 

taldean. 

   

Lana egiteko pausoei 

jarraitu diet. 

   

Egindako lanarekin 

gustura nago. 

   

Ongi sentitu naiz 

aurkezpena egiten. 
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13. jarduera. Urtekaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gure proiektua bukatu da. Ikasitakoa berriro erabiltzeko gai zarete, 

ez da hala? Jakina! Horregatik beste lantxo bat duzue zain, urtekaria. 
 

Ikasturtea bukatzear dagoenez, polita litzateke zuek ikasturtearen 

urtekaria izatea. Bertan egindako ekintzak azalduko dituzue idatziz: 

Euskararen eguna, Gabonetako jaialdia, Santa Agedaren eguna eta 

irteerak. Zuen argazkiak erabili ahal dituzue apaintzeko! 
 

Arbelean ekintzak zerrendatu, lanak banatu eta ekin egingo diozue 

lanari. Baina… bikoteka? Nola egin bikoteak? 
 

Oroigarri polita izango da! 
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HITZ EGIN 

 DEZAGUN! 
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Irakasgaia: Euskara 

Gaia: argudio-testua 

Maila: Lehen Hezkuntzako 6. maila 

Saioak: 12 

Proposamenaren justifikazioa: 

Garrantzitsua da ahoz egoki komunikatzen jakitea. Eztabaidan eta elkarrizketan 

ezinbestekoa da argudioa ondo aukeratzea, antolatzea eta adieraztea. Baita 

besteenak entzuten jakitea ere. 

Baina ikasleek ez dute ohiturarik ahozko adierazpena prestatzeko eta planifikatzeko. 

Proposamen honetan ikasleek  modu egokian eta eraginkorrean  argudiatzen ikasiko 

dute,  hizkuntzari loturiko ahozko trebeziak lantzeko asmoz. 

 

Arazo-egoera: 

A. Testuingurua: 

Laster udaletxea bisitatzera joango zarete, eta beste gauza batzuen artean, 

udalbatza-aretoa bisitatuko duzue. Bertan alkatea eta zinegotziak elkartzen 

dira, eta dituzten proposamenak eta iritziak defendatzen, eztabaidatzen eta 

bozkatzen dituzte. Egingo duzuen bisitan udalbatzarra antzezteko eskatuko 

dizuete.  

B. Arazoa: 

Baina, nola ematen da iritzia? Nola egiten da proposamen bat? 

C. Helburua: 

Argudio-testuak egoki sortzea eta besteenak errespetuz entzuten eta 

erantzuten jakitea ideiak azaltzeko, defendatzeko eta onartzeko. 
 

Zeregina:  

Udalbatzarra antzeztea auzorako hobekuntza-lanak aurkezteko, eztabaidatzeko eta 

bozkatzeko. 
 

Oinarrizko gaitasunak: 

A. Zeharkakoak: 

 Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia (1., 

3., 4., 6., 7. eta 9. jardueretan) 

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia (2., 3., 4., 5., 6., 7. eta 9. 

jardueretan) 

 Elkarbizitzarako konpetentzia (1., 4., 6., 7. eta 9. jardueretan) 

 Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia (1., 6., 7., 8. eta 9. 

jardueretan) 

 Norbera izaten ikasteko konpetentzia (1., 4., 6., 7., 8. eta 9. jardueretan) 
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B. Diziplinari dagozkionak:  

 Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia (jarduera 

guztietan) 
 

Helburu didaktikoak: 

 Bisitaldian aipatuko den lexikoaren inguruko hainbat hitz ezagutzea. 

 Argudio-testuak dituen ezaugarriak ezagutzea eta ahoz aplikatzen jakitea. 

 Iritzia adierazten jakitea. 

 Argudio egokiak eta eraginkorrak sortzea. 

 Argudioak lotzeko antolatzaileak erabiltzea. 

 Argudioak azaltzeko kausazko perpausak, perpaus kontzesiboak eta 

baldintzazko perpausak ezagutzea eta erabiltzea. 

 Ahozko baliabide ez-berbalak egoki erabiltzen jakitea. 

 Moderatzailearen eginkizunak ezagutzea. 

 IKTak erabiltzea informazioa bilatzeko. 

 Lankidetzan aritzea norberaren iritziak adieraziz eta besteenak errespetatuz. 

 Autoebaluazioan eta koebaluazioan trebatzea. 
 

Edukiak: 

 Bisitaldian erabiliko den hiztegia 

 Argudio-testuaren ezaugarriak 

 Hizkuntza-baliabideak:  

- iritzi-esapideak 

- testu-antolatzaileak: alde batetik,  bestetik, gainera, horretaz gain. 

- -(e)lako  

- aurkaritzako lokailuak: arren, nahiz eta, hala ere, baina.  

- baldintzazko perpausen egitura: ...-tzen ba-… / …-ko(-go) 

 Ahozko baliabide ez-berbalak: tonua, begirada, txanda... 

 Moderatzailearen eginkizunak 

 IKTak: Google bilatzailea eta Google maps  

 Lankidetzarako estrategiak eta arauak 

 Autoebaluaziorako eta koebaluaziorako prozedurak 
 

Jardueren segida: 

A. Hasierako fasea:  

1. jarduera. Zuek, zer diozue? 

2. jarduera. Zer egingo dugu? 

3. jarduera. Zer dakigu? 

B. Garapen-fasea:  

4. jarduera. Zer esango dugu? 

5. jarduera. Nola esango dugu? 

6. jarduera. Eztabaida ezazue. 
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7. jarduera. Nola joan da dena? 

C. Aplikazio- eta komunikazio-fasea:  

8. jarduera. Udalbatzarra presta dezagun! 

D.  Orokortze- eta transferentzia-fasea:  

9. jarduera. Gure arazoak konpontzen 

 

Ebaluazioa:  

A. Lorpen-adierazleak: 

 Iritzia argi adierazi du. 

 Iritzi-esapideren bat erabili du iritzia adierazteko. 

 Argudio egokiak  erabili ditu. 

 Antolatzaileak erabili ditu argudioak lotzeko. 

 Perpaus kausalak egoki erabili ditu. 

 Kontrargudioak eratu ditu. 

 Perpaus kontzesiboak egoki erabili ditu. 

 Baldintzazko perpausak egoki erabili ditu. 

 Gaiari eutsi dio. 

 Solaskideari begietara begiratu dio. 

 Arretaz entzun du. 

 Ahots-doinu egokia erabili du. 

 Txanda errespetatu du.  

 Solaskidea begirunez tratatu du. 

 Talde-lanean biziki parte hartu du. 

 Autoebaluazio- eta koebaluazio-prozeduretan parte hartu du, eta 

hobetzeko iradokizunak egin ditu. 

 Informazio-iturri digitalak eta Google Maps aplikazio digitala egoki erabili 

ditu. 

B. Tresnak: 

 Hasierako ebaluazioa: 1., 3. eta 6.4. jarduerak 

 Prozesuaren ebaluazioa: 6.2.,  6.3., 6.4. eta 8. jarduerak 

 Bukaerako ebaluazioa: 7. eta 9. jarduerak 
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HITZ EGIN 

 DEZAGUN! 
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JARRAIBIDEA 

 

1. jarduera. Zuek, zer diozue? 

2. jarduera. Zer egingo dugu?  

3. jarduera. Zer dakigu? 

4. jarduera. Zer esango dugu? 

4.1. Iritzia ematen 

4.2. Iritzia azaltzen: argudioak 

4.3. Kontrargudioak 

5. jarduera. Nola esango dugu? 

5.1. Antolatzaileak 

5.2. kausazko perpausak 

5.3. Perpaus kontzesiboak 

5.3. Baldintzazko perpausak 

5.4. Hitzezkoak ez diren baliabideak 

6. jarduera. Eztabaida ezazue. 

6.1. Moderatzailea 

6.2. Eztabaida 

6.3. Ondo goaz? 

6.4. Zer ikasi dut? (ebaluaziorako ariketa) 

7. jarduera. Udalbatzarra presta dezagun! 

8. jarduera. Nola joan da dena? 

9. jarduera. Gure arazoak konpontzen 
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Udaletxean bisita gidatua egingo duzue laster. Bertan azalduko dizuete zer lan egiten duten eta 

zertaz arduratzen diren. Eraikina barrutik ezagutuko duzue, eta bereziki, osoko bilkuren aretoa. 

Alkatea eta zinegotziak elkartzen dira hor, eta hiriaren eta hiriko biztanleen bizimodua hobetzeko 

proposamenak eta iritziak defendatzen, eztabaidatzen eta bozkatzen dituzte. Bisitan udalbatzarra 

edo bilkura antzeztu beharko duzue. 
 

Auzoaren egoeraren inguruan arituko zarete. Hobekuntzak egiteko proposamenak egingo dituzue; 

baina, egiten diren proposamenak beti ez dira guztien gustukoak izaten. Orduan, zer? Bada… 

Entzun, onartu, proposamenak eztabaidatu eta bozkatu egin beharko dituzue. 
 

Proposamenak taldeka egingo dituzue. Helburua zuen proposamenarekin beste taldeak 

konbentzitzea izango da, haien botoa jasotzeko. Horretarako zuen ideiak ongi argudiatu beharko 

dituzue, arrazoi egokiak eman, adibideak jarri, datuak aurkeztu… Besteen ideiak eta arrazoiak 

arretaz entzun ondoren, kontrako argudioak prestatuko dituzue erantzuteko.  
 

Zer proposatuko duzue? Nola konbentzituko dituzue gelakideak zuen ideien alde egiteko? 

Badakizue nola defendatu zuen iritzia beste batekin hitz egiten duzuenean? 

Horretan trebatuko zarete egingo dituzuen jarduerekin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://goo.gl/Pk87

9Z 

https://goo.gl/1RJaSw 
 

https://goo.gl/tq7f6k https://goo.gl/9fGXDK 
 

https://goo.gl/J21xRU 
 

https://goo.gl/Pk879Z
https://goo.gl/Pk879Z
https://goo.gl/1RJaSw
https://goo.gl/tq7f6k
https://goo.gl/9fGXDK
https://goo.gl/J21xRU
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1. jarduera. Zuek, zer diozue? 
 

 

 

Hasi egingo gara. 

 

 

 Gela bi taldetan banatuko dugu. Irakasleak 1, 2, 3 eta 4 zenbakiekin 

izendatuko ditu ikasleak. (sei aldiz esango ditu zenbakiak) 

 Zenbaki bera duzuen kideak elkartu egingo zarete, seiko taldeak osatuz. 

 1 zenbakia eta 3 zenbakia dituzuenek A taldea osatuko duzue; 2 

zenbakia eta 4 zenbakia dituzuenek, berriz, B taldea. 

Beraz, bi talde egin dituzue: A eta B. Eta orain, zer? Taldeka 

gai bati buruz eztabaidatuko duzue. Horrela antolatuko 

zarete: 

A taldeko seikote bat (1 zenbakiak) bost minutuz arituko da 

gaiari buruz eztabaidatzen; bitartean, beste taldekoek (3 

zenbakiak) behatzaile-lana egingo dute; hau da, arretaz entzungo dute 

beste taldeak zer esaten duen. Baina bi taldeek moderatzailea beharko 

dutenez, behatzaileen arteko bat izango da moderatzaile-lana egingo 

duena.  

 Irakasleak zenbat denboraz arituko zareten zehaztuko du. Denbora 

bukatutakoan, rolak aldatuko dituzue. 

 B taldeak gauza bera egingo du beste gela batean. 

Zuen eztabaidak grabatu egingo ditugu. 

 

 

Eztabaidan aritzeko prest?  

 

                                                       Hau da gaia: 

Non bizi, hirian ala herrian? 
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https://goo.gl/dp6Crv 

 

2. jarduera. Zer egingo dugu?  
 

Lanean hasi eta egingo dugun lehenengo gauza eztabaidatzea izango da. 
 

Zuen ustez, zer da eztabaidatzea?  

Badakizue nola defendatu zuen iritzia beste norbaitekin hitz egiten duzuenean? 
 

Seinaka jarri eta begiratu irudiei. Zer gertatzen da irudi bakoitzean? Zuen ustez, nor ari 

da ondo eta nor gaizki? Zergatik? Zuk horietako zer jarrera hartzen duzu eztabaidatzen 

duzunean? 
 

            
 

 

 

 

 
 

 

 

Sekuentzian argudioak prestatuko dituzue udaleko osoko bilkura egiteko. 

Elkarrizketan aldeko eta kontrako iritziak eta argudioak nola eman ikasiko 

duzue, baita elkarrekin hitz egiteko kontuan izan behar dituzuen arau batzuk 

ere. Eta jakina, zuen artean eztabaidatuko duzue! 
 

 Taulan zer landuko dugun eta zer ikasiko duzuen adierazten da. Guztion artean irakurriko 

dugu, eta zalantzak argituko ditugu. 

 

 

Zer egingo dugu? 
 

 

Zertarako egingo dugu? 

Gai bati buruzko iritzia eratuko dugu, eta 
argudio egokiak aukeratuko ditugu. 

Gure iritzia ongi adierazteko. 

Gure argudioak ongi  adierazteko hainbat 
baliabide erabiliko ditugu: testu-
antolatzaileak, kausa-ondoriozko 
perpausak, perpaus konpletiboak eta 
kontzesiboak, baldintzazko perpausak. 

Gure argudioak ongi egituratzeko. 

Jende aurrean egoki hitz egiteko ez-
hitzezko baliabideak identifikatuko 
ditugu. 

Errespetoa adierazteko. 
Besteen argudioei  egoki erantzuteko. 
Gure argudioak eraginkorragoak 
izateko. 

Gure artean  eztabaidatuko dugu. Eztabaidatzeko estrategiak erabiltzeko 
eta antzeztuko dugun udalbatzarra 
egoki burutzeko. 

  

https://goo.gl/dp6Crv
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 Beraz, eta argi izateko, aztertu jarraian duzuen kontrol-zerrenda. Irakasleak zer ebaluatuko 

duen eta zuek zer egiteko gai izan behar duzuen jakiteko balioko dizue. 

  Aintzat hartu lan egiten duzuen bitartean. Beti ondoan izatea komeni zaizue! 

 

KONTROL-ZERRENDA 
 Iritzia argi adierazi. 

 Esapideren bat erabili iritzia adierazteko. 

 Kalitatezko informazioa erabili argudioak eratzeko. 

 Antolatzaileak erabili argudioak lotzeko. 

 Kausazko perpausak egoki erabili. 

 Kontrako argudioak eman. 

 Perpaus kontzesiboak egoki erabili. 

 Baldintzazko perpausak egoki erabili. 

 Gaiari eutsi. 

 Txanda errespetatu. 

 Arretaz entzun. 

 Solaskideak begirunez tratatu. 

 Solaskideei begietara begiratu.  

 Doinu egokia erabili. 

 Ekoizpenak zentzu kritikoz berrikusi. 

 Ikaste-prozesuari buruzko hausnarketa egin eta erabakiak hartu. 

 Talde-lanean parte hartu. 

 Informazio-iturri digitalak eta Google Maps aplikazio digitala egoki erabili. 
 

 

 

 

Horrela antolatuko gara 
 
 Launaka eta bikoteka lan egingo duzue batez ere. Zenbait eginkizun, hala ere, 

bakarka eta talde handian egingo dituzue. 
 

 Talde txikietan biltzen zaretenean guztiek eman beharko duzue iritzia. Denek parte 
hartzea ziurtatzeko makiltxoaren dinamika erabiliko duzue: 
- Taldekide bakoitzak kolore bereko hainbat makiltxo izango dituzue. 
- Hitz egiten duzuen bakoitzean, makiltxo bat utzi beharko duzue erdian. Jarduera 
bukatutakoan kolore bakoitzeko makiltxo bana egon beharko du behintzat, horrek 
adieraziko baitu guztiek hitz egin duzuela. 

 

 
 

Has gaitezen!  
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3. jarduera. Zer dakigu? 

 

 

Udaletxera joaten garenean, zuek osatuko duzue Gasteizko 

Udalbatza. Baina, badakizue zer den udalbatza? 
 

 

 

 

 

Hasi baino lehen, talde handian bilduta, erantzun galderak.  

 Zer da udala? 

 Zenbat herrik osatzen dute Gasteizko Udala? Ezagutzen al duzue baten bat? 

 Zer da udaletxea? 

 Nor egoten da udaletxean? 

 Zer egiten dute? 

 Zer da udalbatza?  

 Zenbat lagunek osatzen dute Gasteizko Udalbatza? 

 Aztertu nola dagoen osatuta. 

 Nola lortu dute udalbatzako partaide izatea? 

 

 

 

Zalantzarik izanez gero, jo Gasteizko Udaleko webgunera eta argitu.  

https://goo.gl/6HSPDx 
 

Helbide honetan Gasteizko Udala osatzen duten herrien zerrenda agertzen 

da. 

https://goo.gl/GjPLBi 
 

 

 

 

 

Lortu duzue galdera guztiak erantzutea? 
 

 

 

  

https://goo.gl/VPYuNi 

https://goo.gl/6HSPDx
https://goo.gl/GjPLBi
https://goo.gl/VPYuNi
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Erabiliko ditugun hainbat kontzeptu argi izan behar dituzue, 

bisitaldian askotan aipatuko dituztelako. Batzuk 

ezezagunak izango dira zuentzat; baina arreta jarriz gero, 

erraz ulertuko dituzue. Azter ditzagun.  

 

 

Bakarka egingo dituzue ariketak. 
 

 Zer dira hitz elkartuak? Osatu esaldia. 

Hitz elkartuak dira __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

Jakin behar dituzun hitzak, udala hitza izan ezik, hitz elkartuak dira. Ongi aztertzen badituzu, 

hobeto ulertuko duzu haien esanahia. 
 

 Osatu taula. Lehenengo zutabean ikasi behar dituzun hitzak daude. Bigarrenean hitz horien 

osaera zein den idatzi behar duzu. Hirugarrenean esanahia daukazu.  

 

Udala Udala 
Udalerriaren administrazioaz arduratzen den 
erakundea da, eta alkateak eta zinegotziek osatzen 
dute. 

Udaletxea Udala + 
Udal-administrazioaren zerbitzuak biltzen dituen 
eraikina da. 
 

Udalbatza Udala + 

Udala bideratzen duen taldea da: alkatea eta 
zinegotziak. 
 
 

Udalbatzarra / 
Osoko Bilkura 
 

Udala + 
Udalerri bateko alkateak eta zinegotziek osatutako 
batzarra edo bilera da. 

Udalerri 
 

Udala + 
Hiri bati, herri bati edo hainbat herriri dagokion 
administrazio eremua da, udal batek zuzendua. 
 

 

 Erreparatu hitzen bigarren osagaiari eta definizioan azpimarratutakoari. Erlaziorik ikusten 

duzu? Zein? 

____________________________________________________________________________ 

 

 Orain, talde handian, erantzunak aztertuko ditugu. 
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 Hiztegiaren lanketarekin bukatzeko, kontzeptuak eta irudiak lotuko dituzu. Idatzi argazki 

bakoitzaren azpian dagokion kontzeptua.  
 

     

 

 

 

 Bilatu  Gasteizko udaletxearen kanpoko aldeko argazkia eta itsatsi hemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ikusi duzuenez, Gasteiz hiriak eta beste 63 herrik osatzen dute Gasteizko udalerria.  

Irakasleak herri bakoitzaren izena papertxo batean idatziko du. Ondoren,  bakoitzak paper bana 

hartuko duzue. Egokitu zaizuen herriarekin hainbat egiteko dituzue:  

1. Google Maps-en bilatu.  

2. Kalkulatu zenbat kilometro dagoen Gasteiz eta herri horren artean. 

3. Aukeratu satelite ikuspegia eta bilatu herria. Ziurtatu Gasteiz eta  herria 

ongi ikusten direla. Ondoren, atera argazkia eta itsatsi A koadroan.  

4. Street View  aukera erabili herritik paseatzeko eta herria ezagutzeko. Gehien 

gustatu zaizun tokiari atera argazkia eta itsatsi B koadroan. 

 

A)                                                                      B) 
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Oraingoan Gasteizko argazkiak erabiliko ditugu.  

Irakasleak Gasteizko hainbat tokiren, eraikinen eta eskulturen argazkiak ditu 

kutxa batean. Hartu argazki bana eta aztertu non dagoen kokatuta. Elkarren 

artean hurbil dauden argazkiak elkartu behar dituzue; horrela, laukoteak 

osatuko dituzue. Beraz, erakutsi zurea ikaskideei eta, argazki guztiak ikusi 

ondoren, erabaki zein dauden inguru berean eta elkartu. Lau argazki bildu 

behar dituzue. 

 Ezagutzen dituzue? 

 Zer izen dute? 

Eratu duzuen laukotea zuen lantaldea izango da. 

Beraz, elkartu eta begiratu argazkiaren atzeko aldeari. 

Bandera bat aurkituko duzue. Bandera bera duzuenok 

elkartu eta bikotea eratuko duzue. Elkarrekin egingo 

duzue lan.  

 

 

 

4. jarduera. Zer esango dugu? 

4.1. Iritzia ematen 

Argudiatzen edo eztabaidatzen dugunean, argi gelditu behar da zein den gairekiko gure iritzia. 

 

Binaka jarrita,  lotu gaia eta iritzia. 

GAIA         IRITZIA 

1. Eskolako ordutegia 1. Autobusa edo tranbia erabili beharko 
genuke autoa erabili beharrean. 
 

2. Garraiobide publikoa 2. Ez dut uste beharrezkoa denik. 
 
 

3. Eskuko telefonoa eskolan 

 

3. Esan beharrik ez dago, birziklatzea 
beharrezkoa da. 
 

4. Zaborrak 4. Nire ustez, jardunaldi trinkoa da 
ordutegirik onena. 
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Ea zer iritzi duzuen hurrengo gaiei buruz! Nork bere iritzia eman behar du; beraz, bakarka 

egingo duzue. 

 

 Etxerako lanak 
 

  
 
 

 

 Eskolaz kanpoko ekintzak 
 

  
 
 

 

 Eskolako jardunaldi trinkoa 
 

  
 
 

 

 Udalekuak 
 

  
 
 

 

 Taldekideekin elkartu eta argitu iritzi bera duzuen ala ez. (Makiltxoaren dinamika erabili) 

 Derrigorrezkoa da denek iritzi bera izatea? 

 Zergatik? 

 

 

 

IRITZI-ESAPIDEAK 

Iritzia emateko hainbat esapide erabiltzen dira. Aztertu eta erabili zuen eztabaidetan. 

 

   Nire iritziz…    Nire ustez…  

   Nik uste dut………-(e)la. (–ela aditz jokatuari gehitzen zaio) 

   Nik pentsatzen dut……… -(e)la. (–ela aditz jokatuari gehitzen zaio) 

  

Iritziak ezaugarri hauek ditu: 

- Baieztapen argia da. 
- Esaldi bakarrean adierazten da. 
- Eztabaida mugatzen du. 
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4.2. Iritzia azaltzen: argudioak 

Eztabaidan norbait konbentzitu nahi badugu, ez da nahikoa iritzia ematea; arrazoiak eman 

behar ditugu. Arrazoi horiei argudioak deritze. 

Argudioek gaiari heldu behar diote. Argiak izan behar dute, eta ondo adierazita egon behar 

dute. Argudioak sendotzeko adibideak, datuak (zifrak) edo adituen iritziak erabili ahal 

dituzue. 

 

Baina, kontuz! Argudio guztiak ez dira egokiak. Azter ditzagun! 

ARGUDIO EGOKIAK ARGUDIO EZEGOKIAK 

- Gaiari eta iritziari egoki heltzen diote. 
- Argiak dira. 
- Kausa-ondorio harreman errealak ezartzen 
dituzte. 
- Orokorrak dira. 
 

- Gaiari ez diote egoki heltzen: orokorregiak 
dira, beste gai batekin lotutako argudioak dira… 
- Kausa-ondorio harreman faltsuak  ezartzen 
dituzte. 
- Irain egiten dute. 
- Hartzailearen sentimenduak mintzen dituzte. 
- Bakarrik egoera pertsonala hartzen du aintzat. 
 

 

Binaka jarrita, irakurri taulan idatzita dauden argudioak eta erabaki argudio egokiak ala 

ezegokiak diren. Gero arrazoitu erabakia.  

Argudioa Egokia Ezegokia Zergatik? 

Ni ez nago eskolan bizikleta-aparkalekuak 
jartzearen alde, nik bizikletarik ez daukat 
eta. 
 

   

Autobus-geltoki gehiago jarri behar dira 
auzoan, jende nagusi asko bizi delako eta 
zailtasunak dituztelako oinez aritzeko. 
 

   

Jantokiko menua ez dela egokia? Zer 
jakingo duzu zuk horri buruz! 
 

   

Ni ez nago eskolan bizikleta-aparkalekua 
jartzearen alde, jende gutxik erabiltzen 
duelako bizikleta eta jolasteko tokia 
kenduko duelako. 
 

   

Whatsap-kateak ez dira eten behar; 
bestela, zoritxarren bat gertatuko zaizu. 
Aurrekoan nire anaiak katea eten zuen, eta 
azterketa suspenditu zuen. 

   

 

 Laukoteka, zuen erantzunak alderatu. Ezberdin sailkatu duzuena argitu eta adostu. Zalantzak 

argitzeko begiratu argudio egoki eta ezegokien ezaugarrien koadroa.  



 62 

Norbait konbentzitu nahi dugunean,  argudio bat baino gehiago erabiltzen dugu. Baina, 

argudio guztiek ez dute indar bera konbentzitzeko; batzuk indartsuagoak dira, eta beste 

batzuk apalagoak. 

 

Demagun gurasoak konbentzitu nahi dituzuela txakur bat izateko etxean. 

Elkartu binaka eta idatzi erabiliko dituzuen argudioak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orain, bildu laukotearen beste bikotearekin eta osatu argudio-taula. 

 

 Behin taula osatuta, irakurri argudio guztiak. Denek dute indar bera gurasoak konbentzitzeko? 

Sailkatu idatzi dituzuen argudioak: 1 zenbakia garrantzitsuenari eman, 2 zenbakia garrantzi 

gutxiago daukanari, eta horrela denak sailkatu arte. (Makiltxoaren dinamika)  

 

4.3. Kontrako argudioak 

Kontrako iritzia defendatzen dutenek ere argudioak ematen dituzte. Haiek emandako argudioei 

erantzuten badiegu, kontrako argudioa eratuko dugu. Besteen argudioei eragozpenak jartzea da 

kontrako argudiaketa. 

Garrantzitsua da aurreikustea besteek zer argudio emango dituzten, kontrargudioak prestatuta 

izateko. Ea bada, lanera! 
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Udalak antolatzen dituen ekintzen artean rafting egiteko ekintza bat ikusi duzue. Gurasoak 

konbentzitu nahi dituzue ekintza horretan parte hartzen uzteko. Hona hemen gurasoek emango 

dituzten argudioak zuek ez joateko.  

Binaka jarrita, prestatu gurasoei aurre egiteko kontrako argudioak. 

 

 

    

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Arriskutsua izan 

daiteke, txalupak buelta 

eman dezakeelako. 
 

 

 

 

 

 Bideoak ikusi ditut, eta 

abiadura handian joaten dira. 

 Garestia da. 

 

 Bakarrik joango zarete, 

gurasook ezin gara joan. 

 Sasoi honetan ura oso hotz egongo da. 
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5. jarduera. Nola esango dugu? 

 

Gure argudioak ondo adierazteko, antolatzeko eta eraginkorragoak izateko hainbat 
baliabide menderatu behar ditugu: 

 Hitzezkoak: esaldi-antolatzaileak, kausazko perpausak, perpaus 
kontzesiboak eta baldintzazko perpausak. 

 Ez-hitzezkoak: jarrera, gorputza eta ahotsa.  
 

 

 

5.1. Esaldi-antolatzaileak:  

 

Argudioak ordenatu eta lotu egin behar ditugu. Horretarako, antolatzaileak erabiliko ditugu. 

 

 

  ESALDI-ANTOLATZAILEAK 

 Alde batetik,….. bestetik,  

 Gainera,  

 Horrez gain,  

 

 

4.2. jardueran argudioak prestatu dituzue gurasoak konbentzitzeko etxean txakur bat 

izaten uzteko. Aukeratu hiru argudio garrantzitsuenak, eta modu egokian antolatu idatziz goiko 

antolatzaileak erabiliz. 
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5.2. Kausazko perpausak:  

Kausa edo zergatia adierazten dute, eta ZERGATIK? galderari erantzuten diote.  

 

 
   
 

-(e)lako  
bait- 
… eta 
-(e)nez gero 

 

 

KAUSAZKO LOKAILUAK 

 

Arkatza erosi du, behar duELAKO. 
Arkatza erosi du, behar BAITu. 
Arkatza erosi du, behar du ETA. 
Behar duENEZ GERO, arkatza erosi du. 

Zuek lehenengoa erabiliko duzue: -elako. Ikusi duzuenez, aditz jokatuari itsasten zaio. 

 

 

TELEFONO EROA 
 

 

Praktikatzeko Telefono eroa jolasean arituko zarete. Ezagutzen duzue, ezta? 
Biribilean jarrita, banan-banan, galdera bat egingo diozue belarrira zuen 
eskuinaldean dagoen ikaskideari, eta horrek erantzun egingo dizue. 
Galdera honela egingo duzue: Zergatik…? 
Buruan gorde ezkerrekoak egin dizun galdera eta eskuinekoak 
eman dizun erantzuna! 
 
Denok galdera egin eta erantzuna jaso ondoren, banan-banan eta 
ozenki, egin dizueten galdera eta eman dizueten erantzuna esan 
beharko duzue. Hori bai hori, zoroen elkarrizketa! 
 

 

 

 

 

 

5.3. Perpaus kontzesiboak:  
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Iritzi bati beste bat kontrajarri nahi badiogu, aurkaritzako lokailua erabiliko dugu. Hainbat aukera 

ditugu. Zuek erabiliko dituzuenak hauek dira: 

 

 

AURKARITZAKO LOKAILUAK 
 

 Aditz jokatugabean: 
 

Arren              Kirola egitea nekagarria izan arren, gure osasunerako onuragarria da. 
 

Nahiz eta      Nahiz eta kirola nekagarria izan, gure osasunerako onuragarria da. 
 

 Aditz jokatuan: 
 

Hala ere        Kirola egitea nekagarria da; hala ere, gure osasunerako onuragarria da. 
 

Baina             Kirola egitea nekagarria da, baina gure osasunerako onuragarria da. 
 

 

 

Gogoratzen duzue 4.3. jardueran gurasoekin izandako argudio-trukea? 

Bakarka, gurasoek emandako argudio bakoitzari zuek kontrako argudioa gehituko diozue. Lotu 

aurkaritzako lokailua erabiliz.  

 

 Nahiz eta txalupak buelta emateko arriskua izan, ….. 
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5.4. Baldintzazko perpausak:  

 

Ondorioa nabarmendu nahi badugu, baldintzako perpausa eratuko dugu.  

 

Udalekuetara joaten bazara, neska eta mutil asko ezagutuko dituzu. 

Bustitzen bazara, hoztuko zara. 

Txakurra erosten badugu, goizean goiz atera beharko dugu kalera. 

 

Osatu baldintzazko perpausak ematen zaizkizun hitzak erabiliz. 

 

o Parkean, hotela, eraiki, haurrak, jolastu, tokirik gabe, geratu 

_______________________________________________________________ 

 

o Zu, arduratsu, izan, guk, txakurra, erosi 

______________________________________________________________ 

 

o Nik, zirriborroa, garaiz, bukatu, grafiti, lehiaketa, aurkeztu 

______________________________________________________________ 

 

o Gu, garraiobide publikoa, erabili, gutxi, kutsatu 

______________________________________________________________ 

 

o Udalak, auzoa, frontoia, eraiki, pilota, gehiago, jolastu 

______________________________________________________________ 

 

o Autobus, maiztasuna, murriztu, auzokoek, autoa, gehiago, erabili 

______________________________________________________________ 
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5.5. Hitzekoak ez diren baliabideak 

 

Beste norbaitekin eztabaidatzean, esaten dugunaz gain, jarrera eta ahotsa ere zaindu behar dugu. 

Badakizue zeintzuk diren ondo eztabaidatzen dutenen ezaugarriak? 

Beheko taulan ezaugarri egokiak eta baztertu beharreko  ezaugarriak nahastu dira. 

Binaka bildu eta ezaugarriak irakurri. Erabaki zein diren, zuen ustez, ondo eztabaidatzeko 

kontuan hartu behar diren sei ezaugarriak.  

Ondoren, laukotea bildu eta bikote bakoitzak aukeratutako ezaugarriak bateratu. 

Bukatzeko, aukeratutako ezaugarriak behean idatzi. 

 

SOLASKIDEEN EZAUGARRIAK 
 

 Bere bizitzari buruzko adibideak, 
gertakizunak… kontatzen ditu. 
 

 Solaskidearen aurka dago beti. 
 

 Isildu egiten da solaskideak hitz egiten 
duenean. 
 

 Keinuak egiten ditu, ados ez dagoela 
adierazteko. 

 
 Elkarrizketaren gaiari eusten dio. 
 
 

 Solaskideak esandakoa errepikatzen du. 

 Solaskidearen begietara begiratzen du. 
 
 

 Ahots-doinu egokia erabiltzen du. 

 Oihukatu egiten du, arrazoiak indartzeko. 
 

 Solaskideen iritziak aintzat hartzen ditu. 

 Solaskideak ulertzen duela ziurtatzeko 
etengabe galdetzen du: ulertzen duzu?  

 

 Irakurtzen du esan nahi duena. 

 Hitz egitean, inprobisatu egiten du.  Besoak, hankak, burua… etengabe 
mugitzen ditu. 
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6. jarduera. Eztabaida ezazue! 

6.1. Moderatzailea 

Eztabaidetan, solaskideez gain, moderatzailea ere behar da. 

Moderatzaileak eginbehar garrantzitsua du eztabaidan. Moderatzaileari dagozkion eginkizunen 

artean, hauek aukeratu ditugu zuek kontuan hartzeko: 

 MODERATZAILEAREN EGINKIZUNAK 
 

o Eztabaidatuko den gaiari sarrera egiten dio. 

o Parte-hartzaile guztiei aukera ematen die hitz egiteko. 

o Hitz egiteko txandak denen artean banatzen ditu. 

o Moduagatik edo gaiagatik desegokiak diren hitz-hartzeak moztu egiten ditu. 
 

 

 

6.2. Praktikan jar dezagun 

 Hiru gai dituzue aukeran: 

 Etxerako lanak 

 Eskolaz kanpoko ekintzak 

 Eskolako jardunaldi trinkoa 

 Gai bakoitzak bi aukera izango ditu: A eta B. 

 Aukera bakoitzak gaiari buruzko iritzi jakin bat 

adierazten du. 

 

Horrela bideratuko duzue jarduera: 

 Lauko taldetan bilduta bi bikote eratuko dituzue.  

 Laukote bakoitzak proposatutako gai bat aukeratuko du. Bikotekide batek gaiaren A aukera 

defendatuko du, eta beste bikotekideak, berriz, B aukera. 

 Gaia eta aukera arretaz aztertu, eta defendatzeko erabiliko dituzuen argudioak prestatuko 

dituzue. Laguntza moduan argudio batzuk dituzue. 

 Ondoren, A aukera defendatzen duen bat eta B aukera defendatzen duen beste bat 

elkartuko zarete, eta bizpahiru minutuan arituko zarete aukeratu duzuen gaiaren inguruan 

eztabaidatzen. 

 Beste bikoteak, bitartean, lana izango du. Bata moderatzailea izango da, eta besteak 

behatzaile-lana egingo du, eztabaidatzen ari direnek nola egiten duten apuntatuz; lan 

horiek burutzeko txantiloiak erabiliko dituzue, eginkizun bakoitzerako bat.  

 Lehenengo bikotearen eztabaidatzeko denbora bukatutakoan, zereginak trukatu egingo 

dituzue bikoteen artean: eztabaidatu dutenek orain behatu eta moderatu egingo dute, eta 

besteek eztabaidatu. 

 Bukatutakoan, lauron artean behaketaren emaitzak partekatuko dituzue. 

  



 70 

A 

 
 

 Hona hemen gaiak eta gai bakoitzaren inguruko bi iritzi kontrajarri, A ikaslearena eta B 

ikaslearena. 

Laguntzeko, iritzi bakoitza defendatzeko zenbait argudio dituzue. Erabili nahi dituzuenak, eta 

besterik bururatzen bazaizue, gehitu.  

 

 

1. GAIA: ETXERAKO LANAK 
 

 

 A ikaslea. Etxerako lanak beharrezkoak 
dira. 

 

 

 B ikaslea. Etxerako lanik ez genuke izan 
beharko. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ariketak egitean 

ohartzen gara gure 

zalantzez.  

 Etxerako lanekin 

klasean egindakoa 

finkatzen dugu. 

 … 

 … 

 

 Ordu asko pasatzen dugu 

eskolan lan egiten.  

 Lagunekin egoteko 

denbora behar dugu. 

 … 

 … 

 … 

 

B
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A 

2. GAIA: ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK 
 

 

 A ikaslea. Eskolaz kanpoko ekintzak 
beharrezkoak dira. 
 

 

 B ikaslea. Ez ditut beharrezko ikusten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eskolan ematen ez diren edo azaletik 

 ematen diren ekintzak egin ditzakegu. 

 Gustuko zaletasunak garatzeko balio dute.  

 … 

 … 

 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

B

 A  
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 Beranduegi 

bazkaltzen dugu. 

 Nekatuta iristen gara 

etxera. Arratsaldea 

deskantsatzen 

ematen dugu. 

 … 

A 

 

3. GAIA: JARDUNALDI TRINKOA 
 

 

 A ikaslea. Jardunaldi trinkoa hobeto. 
 

 

 B ikaslea. Daukagun ordutegia egokiagoa 
iruditzen zait. 

 

 

 

 

 

 

 Arratsaldeko denbora hobeto aprobetxatzen da. 

 Familiarekin egoteko denbora gehiago dugu.  

 … 

 … 

 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

B

 A  
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Eztabaidatzen hasi baino lehen, bakarka, argudiaketa idatziko duzue; hartara, ondo 

barneratuta izango duzue zer esan, eta ez duzu ezer ahaztuko.  

 

Gogoratu: 

 Antolatzaileak erabili argudioak lotzeko! 

 -(e)lako… erabili arrazoiak emateko! 

 Perpaus kontzesiboak (nahiz eta…) erabili kontrargudioak emateko! 

 Baldintzazko perpausak erabili ondorioak adierazteko! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Moderatzaileak ere prestatu behar du bere esana. 

 
 

MODERATZAILEAREN HITZAK 
 

Sarrerako agurra 

 

 

Solaskideen aurkezpena 
 
 

 

Gaiaren aurkezpena 
 
 

 

Hasierako hitz-hartzea 

girotzeko sarrera 

 

 

Amaierako eskerra  
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BEHAKETA EGITEKO TXANTILOIA 
 

 Izena: Izena: 

     

Iritzia argi 
adierazi du. 
 

    

Iritzi-esapideren 
bat erabili du 
iritzia 
adierazteko. 

    

Argudio egokiak  
erabili ditu. 
 

    

Antolatzaileak 
erabili ditu, 
argudioak 
lotzeko. 

    

Kausazko 
lokailuak egoki 
erabili ditu. 

    

Kontrako 
argudioak erabili 
ditu. 

    

Perpaus 
kontzesiboak 
egoki erabili ditu. 

    

Baldintzazko 
perpausak egoki 
erabili ditu. 

    

Solaskideari 
begietara 
begiratu dio. 

    

Doinu egokia 
erabili du. 

    

Bere txanda 
errespetatu du. 

    

Solaskidea 
begirunez tratatu 
du. 
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6.3. Ondo goaz? 

 

Aurrera jarraitu baino lehen, orain arte egindakoari buruzko hausnarketa egingo dugu. 

Bakarka arituko zarete.  

Taldekideek aurreko jardueran zuri egindako behaketaren emaitzak ekarri taula honetara. Jarri 

gurutze bat dagokion tokian. 

 

 

 

 Zailtasunik izan al dut?  

 Zertan? 

 Zer egin dezaket hobetzeko? 

 Nori eskatuko diot laguntza? 

 Nola sentitu naiz besteen aurrean hitz egitean?  

 AUTOEBALUAZIORAKO-FITXA 

   

Iritzia argi adierazi dut. 
 

  

Esapideren bat erabili dut 
iritzia adierazteko. 

  

Argudio egokiak  erabili 
ditut. 

  

Antolatzaileak erabili 
ditut argudioak lotzeko. 

  

Kausazko lokailuak egoki 
erabili ditut. 

  

Kontrako argudioak 
erabili ditut. 

  

Perpaus kontzesiboak 
egoki erabili ditut. 

  

Baldintzazko perpausak 
egoki erabili ditut. 

  

Solaskideari begietara 
begiratu diot. 

  

Doinu egokia erabili dut.   

Txanda errespetatu dut. 
 

  

Solaskidea begirunez 
tratatu dut. 
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6.4. Zer ikasi dut? (Ebaluaziorako ariketa) 

 

Azken frogatxoa egingo dugu hobetu duzuen ziurtatzeko. 

Lehenengo jarduerako eztabaida antzeztuko duzue berriz. Dagoeneko, tresna berriak 

dituzue modu egokiagoan eta eraginkorragoan aritzeko. Ez ahaztu erabiltzea! 

Aurrekoan bezala, grabatu egingo dugu. Ondoren hasieran grabatutako eztabaidari behatuko 

diozue, eta egin berriarekin alderatuko duzue. Bakoitzak berea. Horretarako, beheko koadroa 

idatziz beteko duzue. 

Irakurri koadroa grabazioa ikusi baino lehen. Bete ikusi bitartean eta ikusitakoan. 

 

 AUTOEBALUAZIORAKO-FITXA 

 1. grabazioa 2. grabazioa 

 

      
Iritzia argi adierazi dut.       

Esapideren bat erabili 
dut iritzia adierazteko. 

      

Argudio egokiak  erabili 
ditut. 

      

Antolatzaileak erabili 
ditut argudioak lotzeko. 

      

Kausazko lokailuak 
egoki erabili ditut. 

      

Kontrako argudioak 
erabili ditut. 

      

Perpaus kontzesiboak 
egoki erabili ditut. 

      

Baldintzazko perpausak 
egoki erabili ditut. 

      

Solaskideari begietara 
begiratu diot. 

      

Doinu egokia erabili 
dut. 

      

Txanda errespetatu 
dut. 

      

Solaskidea begirunez 
tratatu dut. 
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Atera ondorioak.  

 Alderik antzeman duzu? 

 Zertan? 

 Hobetu duzu eztabaidan aritzeko gaitasuna? 

 

 

7. jarduera. Udalbatzarra presta dezagun! 

 

Udalbatzarra prestatzeko unea iritsi da. Udalbatzarra burutzeko bi lan egin behar dituzue: 

 

1. Joan aurretik: 

 Launaka jarrita, idatzi  zer proposatuko zenuketen zuen auzoa hobetzeko. Proposamenek 

egokiak izan behar dute auzokide guztientzat, ez bakarrik pertsona batentzat. 

 Ondoren, talde handian bilduta, arbelean idatziko ditugu eta komentatuko ditugu. 

 Proposamen guztien artean hiru aukeratuko ditugu.  

 Proposamen bakoitza bi taldetan landuko da: talde batek aldeko iritzia babestuko du, eta 

beste taldeak, kontrako iritzia. Talde bakoitzak bere argudioak idatziko ditu udalbatzarrera 

eramateko. Argudio egokiak eta sendoak  izateko, bildu informazioa. 

 Alkate eta idazkari izango direnak aukeratuko ditugu.  
 

2. Han bertan: 

 Alkatearen papera egingo duenak moderatzaile-lana egingo du. Gaia aurkezteko sarrera 

egingo du, eta hitza emango dio gai horri buruzko aldeko iritzia duen taldeari. Talde horrek 

argudioak azalduko ditu  −ez da beharrezkoa hasieratik guztiak esatea, hitz egiteko aukera 

gehiago egongo da eta−. 

 Aldeko iritzia duen taldeak hainbat argudio azaldu dituenean, alkateak kontrako iritzia 

duen taldeari emango dio hitza. Taldeak entzundakoari erantzungo dio prestatu dituen 

aldeko eta kontrako argudioekin. 

 Horrela arituko zarete bospasei minutu. 

 Eta besteak, zer? Besteek adi-adi entzun beharko 

dute, bozkatu beharko dutelako eztabaida 

bukatzen denean. Bozketaren emaitzak idazkariak 

jasoko ditu. 

 Hiru gaietan prozedura bera erabiliko duzue, 

hirurak egin arte.  

 Udalbatzarra grabatu egingo dugu, eta klasean 

aztertuko. 
 

 

 

  

https:\\goo.gl\3XdQdZ 
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8. jarduera. Nola joan da dena? 

Unitatean, iritzia defendatzen ikasi duzue. Udalbatza-aretoan alkatearen eta zinegotzien 

eserlekuetan eseri zarete, eta udalbatzarra antzeztu duzue, haien antzera. Ez da lan makala! 

Gustatu al zaizue egindako lana? Nola sentitu zarete?  

 

   

Bisitaldia gustatu zait.    

Proiektua gustatu zait.    

Gogotsu parte hartu 
dut talde-lanean. 

   

Gustura sentitu naiz 
taldean. 

   

Egindako lanarekin 
gustura nago. 

   

Ongi sentitu naiz nire 
iritzia besteen aurrean 
defendatzen. 

   

 

 

9. jarduera. Gure arazoak konpontzen 

 

 

 

Ikasi duzue iritzia nola adierazi eta argudiatu. Hemendik aurrera gai baten 

inguruko eztabaidan nola aritu badakizue. Ondo egiten duzuela ziurtatzeko 

beste eztabaida batean parte hartzea proposatu nahi dizuegu. Segi 

irakurtzen! 

Gatazka asko sortzen dira atsedenaldian patioko espazioak direla eta. 

Badakizue, ikasmaila bakoitzak egun bat du futbol-zelaia erabiltzeko. Gune 

horretan ez da arazorik sortzen, baina beste eremuetan bai. Futbolerako 

erabili ahal dira? Saskibaloiko kantxak ere futbolean aritzeko erabili ahal 

dira? Futbolean aritzen ez diren ikasleak non jolastuko dira?  

Hori da zuen eztabaida berriaren gaia. Zer proposatuko duzue? 

Eztabaidaren ondorioak eta proposamenak jaso egingo dira, eta irakasleek 

aztertu egingo dituzte guztien gustuko erabakia hartzeko.  

 

 


