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1. SARRERA
Sekuentzia didaktiko hau Lehen Hezkuntzako 3. mailan

garatua izateko

pentsatua dago. Euskara eta Literatura, Naturaren Zientziak eta Gizarte Zientziak
ikasgaiak uztartu eta haien helburu eta edukiak aintzat hartzen ditu, ikasleek oinarrizko
edo funtsezko konpetentziak eskuratu ditzaten.

2. SEKUENTZIA DIDAKTIKOAREN EZAUGARRI OROKORRAK
2.1. Sekuentzia didaktikoaren xede nagusia
Zazpigarren Alaba sekuentzia didaktikoaren xede nagusia, taldeka Arabako
turismo-gida PowerPoint formatuan idaztea da. Ikasleek irudiak eta testuak txertatu
beharko dituzte eta ondoren ahoz aurkeztu ikaskideei.
Ikasleak zortzi kuadrillatan banatuko ditugu, Arabako zortzi kuadrillen arabera
(Trebiñu kontuan hartuta). Talde bakoitzak, egokitutako kuadrillaren turismo-gida
horretan, herririk garrantzitsuenak, bakoitzak eskaintzen dituen zerbitzuak, inguru fisikoari
buruzko informazioa, pertsonaia famatuak, eraikin eta gertaera esanguratsuak, ikusteko
leku interesgarriak... aipatu beharko ditu.
Ahalik eta gidarik erakargarriena egin beharko dute ikasleek, zeren eta, aurkezpen
guztiak entzun ostean, guztion artean interesgarriena zein izan den erabaki eta kuadrilla
horretako herri, museo, eraikin, baso edo dena delakora egingo dute txangoa.
2.2. Sekuentzia didaktikoaren faseak
a) GIROTZE-FASEA. Aurrezagutzak aktibatzeko eta jakin-mina sortzeko unea da,
baita haurrek eduki ditzaketen arazoak detektatzeko eta gatazka kognitiboa sortzekoa
ere.
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Aurre-testu bat idatzi edo eredu-testu bat aztertuko dute. Horrek ikasleen
gaitasun komunikatiboak eta linguistikoak aztertzeko parada emango digu, eta horien
arabera gaitasunok hobetzen lagunduko duten aktibitateen diseinua egingo dugu. Ikasteprozesua bera ere antolatuko dugu urrats honetan, ikasleen interesak ahaztu gabe.
b) GARAPEN- ETA BILAKETA-FASEA. Hiru dira fase honetan lortu nahi diren
helburuak:
- Ahozko zein idatzizko ulermenarekin erlazionaturiko trebetasunak garatzea.
- Ereduen azterketaren bidez, ekoitzi behar duten testuaren (turismo-gida)
berezitasunak ezagutzea.
- Euskara eta Literatura, Naturaren Zientziak eta Gizarte Zientziak ikasgaiekin
erlazionaturiko konpetentzia eta edukiak lantzea.
c) SINTESI-FASEA. Turismo-gidaren zirriborroa idatzi, ondoren zuzendu eta azken
testua ekoitziko dute. Azken ekoizpena egiteko lagungarri izango diren tresnak sortu eta
aztertuko ditugu elkarrekin: euskarri grafikoak, kontrol-orriak, autoebaluaziorako ariketak...
Azken testua idatzi eta aurkeztu egingo dute. Ondoren, lana bera, ikaskideak eta beren
burua ebaluatuko dituzte.
d) OROKORTZE-FASEA. Indartze- eta zabaltze- ariketak egingo ditugu. Mapa
kontzeptuala osatuko dugu guztion artean. Gaiarekin jarraitzeko edo zabaltzeko gogoa
izanez gero, beste ariketa edo proiektu bati ekin ahalko diogu.
2.3. Landuko diren oinarrizko zehar-konpetentziak
a) hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako
konpetentzia
b) ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia
c) elkarbizitzarako konpetentzia
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d) ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia
e) norbera izaten ikasteko konpetentzia

2.4. Landuko diren oinarrizko diziplina baitako konpetentziak
a) hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia
b) zientziarako konpetentzia
c) gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia
d) teknologiarako konpetentzia

2.5. Landuko diren etapako helburuak
2.5.1. Euskara eta Literatura
Sekuentzia didaktiko honek Euskara eta Literatura arloko etapako helburuen artean honako hauek lantzen ditu:
1. Hizkuntzaren zenbait erabilera-eremutan sortutako ahozko, idatzizko eta ikus-entzunezko diskurtsoak ulertzea eta interpretatzea, zenbait motatako komunikazio-egoerei
aurre egiteko.
2. Norberaren esperientziatik gertueneko esparruetan eraginkortasunez, errespetuz
eta elkarrekin lan egiteko gogoz bai ahoz eta bai idatziz komunikatzeko gai izatea, unean
uneko komunikazio-premiei behar bezala erantzuteko.
3. Hizkuntzen erabileraren oinarrizko konbentzio eta arauei buruz gogoeta egitea, eta
konbentzio zein arauok behar bezala aplikatzea, testuak ulertzeko eta sortzeko prozedura
nagusiak aintzat hartuta.
6. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz
erabiltzea, informazioa lortzeko, eta elkarrekin komunikatzeko eta kooperatzeko.
7. Norbaiten laguntzarekin norberaren ikaskuntza-prozesuez gogoeta egitea, beste hizkuntza eta ikasgai batzuetan ikasitako komunikazio-ezaguerak eta -estrategiak transferitzeko, eta norberaren ikaskuntza-gaitasunean konfiantza izatea, komunikaziorako konpetentzia hobetzeko.
4

SEKUENTZIA DIDAKTIKOA

ZAZPIGARREN ALABA

2.5.2. Naturaren Zientziak
Sekuentzia didaktiko honek Naturaren Zientziak arloko etapako helburuen artean
honako hauek lantzen ditu:
6. Mezu, produktu, gertaera edo fenomeno zientifikoak interpretatzea, modu aktiboan eta kritikoan, zenbait hizkuntza eta ingurune erabiliz, bai digitalak bai analogikoak,
ondorioak argi eta zehaztasunez azaltzeko, argudiatzeko eta jakitera emateko.
8. Natura-ingurunean agerian jartzen diren ezaugarriei eta erlazioei erreparatzea,
haiei buruzko galderak egitea, identifikatzea, sailkatzea eta azaltzea, horretarako askotariko ikerketa-materiala erabiliz, natura-ingurunea ulertzeko eta Lur planeta babesteak eta
errespetatzeak gure bizitzarako nahiz etorkizuneko belaunaldientzat duen garrantziaz jabetzeko.

2.5.3. Gizarte Zientziak
Sekuentzia didaktiko honek Gizarte Zientziak arloko etapako helburuen artean honako hauek lantzen ditu:
2. Talde-lanean jardutea, arduraz, elkarlanean, elkartasunez eta modu konstruktiboan. Lan horretan, funtzionamendu demokratikoaren oinarrizko printzipioak aplikatu, lan
komunarekiko ardura garatzen joan, eta norberaren eta besteen ekarpenak adostutako hel buruaren arabera balioetsiko dira, komunitateari elkartasunez ekarpenak egiteko, inolako
bazterkeriarik gabe (generoa, arraza, kultura, erlijioa).
5. Ingurune fisiko, sozial eta kulturaleko gertaerak, kontzeptuak eta prozesuak zenbakizko kode bidez, kode grafiko bidez, kode kartografiko bidez eta errealitate geografikoak, ekonomikoak eta historikoak adierazten dituzten beste kode batzuen bidez adieraztea, zer gizarte-errealitatetan bizi garen ongi jakiteko.
6. Inguruko testuinguru geografiko, sozial eta historikoko elementu garrantzitsuei lotutako zalantzak eta problemak zein diren jakin, planteatu eta ebaztea. Informazioaren eta
komunikazioaren teknologiak erabiliko dira informazioa bilatzeko eta informazioa eta eza gutzak trukatzeko, eta hipotesiak egingo dira konponbide alternatiboak aztertzeko eta ikaskuntza-prozesuari berari buruzko hausnarketa egiteko.
7. Gatazkak izan badirela jakitea, eta eztabaidetan eta mahai-inguruetan jarrera
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konstruktibo, kritiko eta tolerantez parte hartzea, eta ikustea elkarrizketa eta desadostasunak izatea ezinbesteko baliabideak direla gizakien eta gizarteen arazoei konponbidea emateko, elkarbizitza ona lortzeko eta intolerantziarik eta tratu txarrik egon ez dadin lortzeko.
8. Nork bere nortasuna eratzea, eta norberaren ahalegina eta hobetzeko nahia sustatzen duten estrategiak bultzatzea, gizaki autonomo eta sozial moduan garatzeko, gainerakoekin elkarrekintzan, sormena, ekintzaile-sena eta lankidetza sustatuz.
11. Espainiako eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolaketa nolakoa den
eta zer erakundek osatzen dituzten jakitea, baita Europar Batasunaren eginkizuna ere. Biztanleriaren ezaugarriak, migrazio-mugimenduak, eta kultura-, gizarte- eta hizkuntza-aniztasuna aztertuko dira, aintzat hartzeko eta desberdintasunak errespetatzeko.
2.6. Landuko diren helburu didaktikoak
- Euskal Herriko probintziak eta hiriburuak zein diren jakitea.
- Iparraldea eta Hegoaldea bereiztea.
- Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroako Foru Erkidegoa aintzat
hartzea.
- Plano bateko elementuak bereiztea.
- Arabako lurralde historikoaren banaketa ezagutzea.
- Arabako herri garrantzitsuenak aintzat hartzea.
- Arabako orografia ezagutzea.
- Puntu kardinalen araberako kokapena ulertzea.
- Turismo-gidak aztertzea eta ulertzea.
- Herriko zerbitzuak ideia nagusi baten inguruan sailkatzea eta zeinuen
bidez irudikatzea.
- Informazioa bilatzea, hausnartzea eta proposamenak egitea.
- Adierazpenak ideia nagusi baten arabera sailkatzea.
- Ahozko aurkezpen bat egiteko gai izatea euskarri grafikoek lagundurik.
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2.7. Landuko diren Lehen Hezkuntzako 1. zikloko edukiak
2.7.1. Euskara eta Literatura
Etapa honetarako zehaztutako edukien artean honako hauek landuko ditu
sekuentzia didaktiko honek:
1. EDUKI MULTZOA. Eduki komunak. Arlo guztietan komunak diren oinarrizko
zehar-konpetentziekin lotutako edukiak
Eduki multzo honetako prozedura eta jarreren xede dira:
•

Informazioa identifikatzea, lortzea, gordetzea eta berreskuratzea.

•

Informazio-iturrien eta informazioaren beraren egokitasuna ebaluatzea.

•

Informazioa ulertzea (konparatzea, sailkatzea, sekuentziatzea, aztertzea eta
laburbiltzea), buruz ikastea eta azaltzea (deskribatzea, definizioak eta laburpenak
egitea, azalpenak ematea, etab.).

•

Informazioa balioestea eta adieraztea (argudioak azaltzea, arrazoiak ematea,
etab.).

•

Ideiak sortu, hautatu eta adieraztea.

•

Ideiak, zereginak eta proiektuak planifikatzea, eta haien bideragarritasuna
aztertzea.

•

Egindako plangintza betetzea eta, beharrezkoa baldin bada, hura doitzea.

•

Plangintzaren eta egindako lanen ebaluazioa egitea eta hobekuntza-proposamenak
lantzea.

•

Lortutako emaitzaren berri ematea.

•

Harremanak eta komunikazioa lantzea pertsonekin (enpatia eta asertibitatea).

•

Taldean ikasteko lanetan laguntzea eta elkarlanean aritzea.

•

Norberaren emozioak erregulatzea.

•

Norberaren alderdi kognitiboa erregulatzea.

•

Norberaren komunikazioa erregulatzea (hitzezkoa, hitzik gabekoa eta digitala).

•

Norberaren jokabide morala erregulatzea.
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Norberaren motibazioa eta gogo-indarra erregulatzea.
2. EDUKI MULTZO
A. Ahozko komunikazioa: hitz egitea, entzutea eta elkarrekin solasean
jardutea



Harreman interpertsonaletan, hedabideetan, literaturan eta hezkuntzan sarri-sarri
agertu ohi direnen moduko hainbat euskarritako ahozko testuak ulertzea:
narrazioak, norberarengandik gertueneko bizipenen, gertaeren nahiz pasadizoen
kontakizunak, poemak, abestiak, emozio eta iritzien adierazpenak, jarraibideak,
azalpenak, deskribapenak...



Harreman interpertsonaletan, hedabideetan, literaturan eta hezkuntzan sarri-sarri
agertu ohi direnen moduko ahozko testuak sortzea: narrazioak, norberarengandik
gertueneko bizipenen, gertaeren nahiz pasadizoen kontakizunak, emozio eta
iritzien adierazpenak, jarraibideak, azalpenak, deskribapenak...



Informazioa modu gidatuan antolatzea, bilatzea, testualizatzea eta berrikustea,
ahozko testuak ekoiztea helburu hartuta.



Harreman

interpertsonaletan

nahiz

hezkuntza-esparruan

sortu

ohi

diren

komunikazio-egoeretan eta egoera interaktiboetan parte hartzea eta kooperatzea.


Ahozko interakzio-egoeretan nagusi diren oinarrizko arauak aintzat hartzea: hitz
egiteko txanda, gaiari loturik hitz egiteko mekanismoak, besteen jardunari arreta
jartzea, besteen iritziekiko errespetua...



Ahozko komunikazioaren oinarrizko ezaugarriak eta espresio-elementu espezifiko
garrantzitsuenak.



Ikasgelan landutako ahozko generoen funtsezko ezaugarriak: solaskideak,
helburua, erregistroa, egitura, oinarrizko hizkuntza-elementuak...



Komunikazio-egoeretan modu proaktiboan eta konfiantza osoz aktiboki parte
hartzearen aldeko interesa izatea.



Solaskideen hizkuntza-erabilerekiko errespetua izatea.

3. EDUKI MULTZOA. Idatzizko komunikazioa: irakurtzea eta idaztea
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Harreman interpertsonaletan, hedabideetan, literaturan eta hezkuntzan sarri-sarri
agertu ohi direnen moduko hainbat euskarritako idatzizko testuak ulertzea: oharrak,
jakinarazpenak,

gonbidapenak,

albisteak,

ipuinak,

poemak,

jarraibideak,

deskribapenak.


Harreman interpertsonaletan, hedabideetan, literaturan eta hezkuntzan sarri-sarri
agertu ohi direnen moduko hainbat euskarritako idatzizko testuak sortzea:
eguneroko bizitzako bizipenen eta gertaeren kontakizunak, ipuinak, oharrak,
jakinarazpenak, deskribapenak, azalpenak, eskema soil-soilak...



Informazioa modu gidatuan antolatzea, bilatzea, testualizatzea eta berrikustea,
idatzizko testuak ekoiztea helburu hartuta.



Idatzizko testuen ulermen-prozesuan zenbait estrategia modu gidatuan erabiltzea
eta transferitzea.



Idatzizko testuen ekoizpen-prozesuan zenbait estrategia modu gidatuan erabiltzea
eta transferitzea.



Ikasgelan landutako idatzizko generoen funtsezko ezaugarriak: helburua, egitura,
hizkuntza-elementu espezifikoak...



Idatziz modu proaktiboan eta konfiantza osoz espresatzearen aldeko interesa
izatea.



Solaskideen hizkuntza-erabilerekiko errespetua izatea.



Idatzizko kodearen arauak barneratzea.

4. EDUKI MULTZOA. Literatura-hezkuntza


Ipuin, kontakizun, poema eta bertso laburrak denen artean irakurtzea eta entzutea.



Ikasgelako eta eskolako liburutegia eta baliabide digitalak erabiltzea.

5. EDUKI MULTZOA. Hizkuntza eta haren erabilerei buruzko gogoeta
•

Ahozko

komunikazioaren

eta

idatzizko

komunikazioaren

arteko

oinarrizko

zenbait

ezaugarri

desberdintasun formalei modu gidatuan igartzea.
•

Zikloan

zehar

landutako

genero

testualen

oinarrizko

identifikatzea: ipuinak, kontakizunak, poemak eta abestiak, albisteak, erreportajeak,
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elkarrizketak, jarraibideak, aurkezpenak, debateak, iruzkinak, kritikak, eztabaidak,
deskribapenak...
•

Ikasgelan landutako zenbait hizkuntza-baliabide identifikatzea: lokailuak, puntuaziomarkak...

•

Zenbait euskarritan argitaratutako eskola-hiztegiak modu gidatuan erabiltzea, hitz
ikasi berriek zer esan nahi duten jakiteko eta barneratzeko.

•

Idazketaren oinarrizko arauak behar bezala erabiltzea.

•

Huts egitea hizkuntzak ikasteko prozesuaren ezinbesteko partetzat hartzea.

•

Idazketa-arauak: letra larri eta xeheak.

•

Idazketaren arauak errespetatzearen aldeko jarrera izatea.

2.7.2. Naturaren Zientziak
Etapa honetarako zehaztutako edukien artean honako hauek landuko ditu
sekuentzia didaktiko honek:
1. EDUKI MULTZOA. Eduki komunak
A. Arlo eta ikasgai guztietan komunak diren oinarrizko zehar-konpetentziekin
lotutako edukiak
Arestian aipatu ditugu.
B. Arlo honetako eduki multzo guztietako eduki komunak
•

Eguneroko bizitzan baliabideekiko jarrera arduratsua izateko eta ingurumena hobetzeko jarduerak garatzeko estrategiak.

•

Portaera-, lan-, eta segurtasun-arauak laborategian eta landa-lanetan.

•

Estrategiak, jarraibideak eta irizpideak proiektuak planifikatu eta egiteko eta txostenak aurkezteko.

•

Tresna digitalak eta internet erabiltzeko irizpideak eta jarraibideak, informazioa bilatzeko eta aukeratzeko, lanak egiteko, prozesuen simulazioa egiteko eta ondorioak
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ateratzeko. Jakintza zientifikoa ikasten hastea eta Gizarte Zientzietan aplikatzea.
5. EDUKI MULTZOA. Teknologia, objektuak eta makinak
•

Baliabide informatikoak egoki erabiltzea.

2.7.3. Gizarte Zientziak
Etapa honetarako zehaztutako edukien artean honako hauek landuko ditu
sekuentzia didaktiko honek:
1. EDUKI MULTZOA. Eduki komunak
A. Arlo eta ikasgai guztietan komunak diren oinarrizko zehar-konpetentziekin
lotutako edukiak
Arestian aipatu ditugu.
B. Arlo honetako multzo guztietan komunak diren edukiak
•

Jakintza zientifikoa ikasten hastea eta Gizarte Zientzietan aplikatzea.

•

Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak iturri geografiko, historiko eta sozialetan informazioa bilatzeko erabiltzea.

•

Lortutako informazioa aztertu, antolatu eta buruz ikasteko trebetasunak garatzea,
eta ikertzeko eta jakintzak eskuratzeko interesa sustatzea.

•

Pentsamendu-trebetasunak garatzea: antolatzaile grafikoak eta mapa mentalak.

•

Hainbat hizkuntza testual eta grafiko erabili eta irakurtzea.

•

Ikasgelako lana garatzeko estrategiak: erantzukizuna eta ahalegin-gaitasuna.

•

Hainbat metodo eta iturriren bidez lortutako informazioa antolatu eta azaltzeko estrategiak garatzea.

•

Talde-lana eta lankidetza-lana bultzatzeko estrategiak sustatzea.
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Ikasteko erantzukizuna, ahalegin-ahalmena eta jarraitutasuna garatzeko estrategiak.

•

Gatazkak konpontzeko, elkarrizketa erabiltzeko eta bizikidetza-arauak erabiltzeko
trebetasunak.

•

Bizikidetza-egoeren eta bizikidetza-gatazken simulazioak: gatazkaren aurretik, gatazkaren garaian eta gatazkaren ondoren: konpontzeko modu demokratikoak.

•

Inguruneko elementu naturalen kontserbazioarekiko sentsibilitatea eta errespetua.

•

Lan egiteko erabiltzen diren materialak behar bezala eta errespetuz erabiltzea.

•

Herriko eta eskualdeko geografia fisikoaren elementu garrantzitsuak non dauden
jakitea eta hainbat irudikapenen bidez interpretatzea (mapak, planoak, aireko argazkiak eta abar).

•

Gizonek eta emakumeek historian subjektu gisa betetzen duten zeregina balioestea.

•

Herriko eta eskualdeko ekosistemen eta paisaien aniztasuna eta bertako ondare
naturala, historiko-artistikoa, linguistikoa eta kulturala ezagutu eta balioestea, eta
horiek errespetatu eta kontserbatzeko konpromisoa hartzea.
2. EDUKI MULTZOA. Gure mundua eta haren kontserbazioa

•

Espazio-orientazioa: puntu kardinalak.
•

Euskal Herriko paisaien aniztasun geografikoa: erliebea eta hidrografia.

•

Inguruneko elementu naturalak errespetatu, babestu, hobetu eta kontserbatzea.

3. EDUKI MULTZOA. Gizartean bizitzea
•

Herriak eta hiriak.
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Gizarte-erakundeak: kuadrilla, taldeak, auzoa. Kideen arteko harremanak eta partehartzea.

•

Inguruneko kulturen adierazpenekiko hurbilketa, errekonozimendua eta errespetua,
aniztasun eta aberastasunaren adierazgarri. Herriko eta Euskal Herriko kulturaadierazpen herrikoiak.

•

Auzoko eta herriko biztanleria.

•

Herriko produkzio-jarduerak.

•

Zerbitzuak eta haien produktuak.

•

Elkarrizketa, gatazkak konpontzeko baliabidea.

4. EDUKI MULTZOA. Denboraren arrastoa
•

Oinarrizko denbora-kontzeptuak: oraina, iragana eta etorkizuna.

•

Euskal ondare historiko eta kulturalaren zaintzari lotutako erantzukizuna: museoak.

2.8. Landuko diren eduki didaktikoak:
- norberaren inguru hurbila ezagutzeko interesa
- Iparraldea
- Hegoaldea
- lurralde historikoak eta hiriburuen izenak
- plano motak
- Arabako kuadrillen eta herri garrantzitsuenen izenak
- Arabako mapa politikoaren eta fisikoaren behaketa eta interpretazioa
- Arabako ibai eta mendi garrantzitsuenen izenak
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- puntu kardinalak
- turismo-giden ezaugarriak
- zerbitzuen ezaugarriak
- eraikinen atalak
- Arabako hondare historiko, kultural eta naturalarekiko interesa, errespetua
eta jakin-mina
-”auzolan” hitzaren definizioa
- auzolana elkarri laguntzeko modu gisa aintzat hartzea.
- PowerPoint formatua erabiltzea.
3. METODOLOGIA
3.1. Ikuspegi eraikitzailea
Naturaren Zientziak eta Gizarte Zientziak arloen oinarrizko xedea haurrak inguruan duten mundura hurbilaraztea da. Ildo horri jarraituz, sekuentzia didaktiko honen hel burua, ikasleei ezaguera berriak eskaintzeaz gain, aurreko ikasturteetako edota beren bizitzan esperientziaren bidez bereganatu dituzten ezaguerak biltzea eta ordenatzea izango da. Hori lortzeko, ikuspegi eraikitzailea jarraituko dugu, haurraren ahalmenak kontuan hartuta, aniztasunari erantzunez eta ikaste-prozesu esanguratsua eta
ikaslearen parte-hartzea eta ekintza bultzatuz. Izan ere, honela defendatzen du abenduaren 22ko 236/2015 DEKRETUAk 147. orrialdean:

“Konpetentzien araberako hezkun-

tzaren ikuspegian [...] konstruktibismoa eta soziokonstruktibismoa dira ikuspegi horri hobekien egokitzen zaizkien teoriak; izan ere, kultura- eta gizarte-egoera guztietan moldatzeko prestakuntza eskuratuko baldin badu, bere bizitzaren eta ikaste-prozesuaren protagonista izan behar du ikasleak.
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Konstruktibismoak adierazten du ezagutza ez dela kanpoko objektuen harrera
pasiboaren emaitza, eta bai subjektuaren jardunaren fruitua. Lehenik dituen ezagutzak
eta eskuratzen dituen ezagutza berriak kontrastatuz eta egokituz eraikitzen du subjektuak bere jakintza”.

3.2. Ingurunearen ezaguera eta euskara
Euskara, Naturaren Zientziak eta Gizarte Zientziak ikasgaien eduki, helburu eta
konpetentziak uztarturik landuko ditugu. Izan ere, Euskara eta Literatura eta gainontzeko
arloetako helburu eta edukiak banaezinak izanik, horiek lortzeko, hizkuntza zuzen eta
egoki erabiltzea ezinbestekoa da. Testua izango da gure jardueren ardatza, horren bidez
betetzen baititugu gure komunikazio behar guztiak: informazioa eman edo jaso, gertatutakoa kontatu, iritzia azaldu edo definitu… Horixe izango da gure xedea: ikasleek ahozko
zein idatzizko testuak menderatzea. Horretarako, testuaren inguruko hausnarketa bultzatzen saiatuko gara: zer testuingurutan sortu zen, norentzat, zer testu mota den... Ahozko zein idatzizko testuak erabiliko ditugu eta testu horietan erabiltzen den hiztegi espezifikoari, hizkuntza-egiturei eta testuen egiturari berari erreparatuko diegu. Testuak ulertu
eta sortuko ditugu.

3.3. Sekuentzia didaktikoaren ardatza proiektua izango da.
Abenduaren 22ko 236/2015 DEKRETUAK 148. orrialdean azaltzen duen bezala,
“Konpetentzien araberako ikuspegia ikasgelara eramateko [...] ezinbestekoa da, besteak
beste, ikaskuntza problemetan edo proiektuetan oinarritzea [...] Irakaskuntza-jardueretan,
halaber, ezagutzak irakasteaz gain, ikasleen testuinguruei lotutako zereginak planteatu
behar dira [...] Konpetentzien araberako ikuspegiak [...] eginkizun aktiboagoa ematen die
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ikasleei. Horrek aberastu egiten du irakasleen lana, konpetentziak izango baita haren lanaren oinarria, eta ez ezaguerak transmititzea eta buruz ikasaraztea”.
Ikuspegi hori kontuan hartuta, sekuentzia didaktiko honetan, lehenago azaldu bezala, testu mota jakin bat idaztera animatuko ditugu ikasleak: turismo-gida, hain zuzen ere.
Hori izango da ikasleek burutu beharreko proiektua
Bestalde, Naturaren Zientzien eta Gizarte Zientzien arloko hiztegia osatuz joango
gara, hitz ezezagunak agertu ahala.

3.4. Egiten jakitea eta ikasten ikastea
Prozeduretan ez ezik, ikas-tekniketan ere jarriko dugu indarra. Azken xedea burutzeko, ikasleek informazioa bilatu, aukeratu eta, ondoren, erabiltzen jakin beharko dute.
Gero eta modu autonomoagoan aritzera bideratu beharko ditugu. Horretarako, memorizazio hutsa baino haratago dauden teknikak barneratzea garrantzitsua izango da.

4. ANIZTASUNARI ARRETA
Aniztasuna kontuan hartzea ezinbestekoa da sekuentzia didaktikoa aurrera eramateko. Hala dio Curriculumak 37. artikuluan: “Aniztasunaren trataerako neurriek erantzun egin behar diete ikasleen hezkuntza premiei, haien ikasteko interesa, motibazioa eta
ahalmena aintzat hartuta, ingurune normalizatu eta inklusibo batean ikas dezaten”. Gelako
programazioa, hortaz, malgua eta ikasleen beharrei egokitua izango da, ikasleen interakzioa eta elkarlana bultzatzen dituena, eta irakaslea lagun izango duena aprendizaiak
eraikitzerakoan, betiere gela arruntean. Eskola inklusiboaren aldeko urrats garrantzitsuak
dira horiek guztiak.
Helburu horrekin, hona hemen hartuko ditugun zenbait neurri, ikasle bakoitzaren
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abiapuntua ezberdina dela aintzat hartuta:
a) Elkarlaneko ikasketa, eskola inklusiborako bidea. Elkarlaneko ikasketa izango
da gure lanerako egitura nagusia. Honetan datza: ikasgela ikaste-komunitate txiki bihurtu
eta ikasle-talde txikien erabilera didaktikoan (3 ikasletik 5era bitarteko taldeak). Horrela,
elkarren arteko interakzioari ahalik eta probetxurik handiena aterako diogu eta guztien
arteko ikaskuntza maximizatuko dugu.
Talde heterogeneoak izango dira genero zein kulturaren ikuspegitik, motibazio zein
eraginkortasunaren ikuspegitik, euskararen ezagutza eta erabileraren aldetik, etab.
Eskolatze berantiarra izan duen ikaslea, esate baterako, ondo pentsaturiko taldean kokatu
beharko dugu, eta laguntzaile aproposak bilatu beharko dizkiogu euskararekin lagun
diezaioten.
Taldeko kideek ardura bikoitza izango dute: batetik, norberak ikastea, eta bestetik,
taldekideei laguntzea. Helburua ere bikoitza izango dute: eskolako edukiak ikastea, eta
taldean lan egiten ikastea.
Modu horretara, ikasleen protagonismoa handitu egiten da, irakaste-ikaste prozesuan
eta gelaren kudeaketan askoz modu aktiboagoan hartzen dute parte, eta irakaslearekin
batera, ikaskideei irakasteko ardura partekatzen dute.
Irakasteko orduan ardurak partekatzea eta elkarri laguntzea elkarlanerako
ikasketaren funtsezko bi oinarri dira. Bi printzipio horiek betetzen badira, eta betetzen
diren neurrian, ikasketa sustatuko duen giroa lortuko da, ikasleak eraginkortasunez
ikasteko baldintza egokiak sortuko baitira emozioen eta harremanen aldetik.
Hortaz, komunitate txiki bihurtutako ikasgelaren filosofia hauxe izango da: “Hemen
mundu osoa sartzen da. Ikasteko eskubidea dut neure gaitasunaren arabera. Ni neu
izateko eskubidea dut. Inork ezin du jokatu nirekin bidegabeki nire azalaren koloreagatik,
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nire pisuagatik, nire altueragatik, neska edo mutil izategatik, edo itxuragatik”.
Lanerako egitura honek, beraz, interes, behar eta ahalmen ezberdineko ikasleei
begira egoteaz gain, ikasleen arteko komunitate sendo bat sortzea bultzatuko du, non
elkarlana, errespetua eta aniztasuna izango diren oinarri garrantzitsuenak. Ikasleak
talde-lanak eskatzen dituen trebetasun sozialak garatuz joango dira, beraz.
Eskola inklusiboaren aldeko urrats bat ematen dugu era horretara: ikasle bakoitzak
ezaugarri propioak ditu eta horiei erantzuten saiatuko gara.
b) Mapa kontzeptuala. Ikusitako guztia biltzen duen mapa kontzeptuala egingo
dugu haurrekin. Izan ere, mapa hauek ikasketa esanguratsua ahalbidetzen dute. Hainbat
erabilera dituzte: aurrezagutzak zein ikasitakoa antolatzea, memorizatzen laguntzea, aurreebaluazioa eta azken ebaluazioa zein autoebaluazioa burutzea...
c) Berandu eskolatutako ikasle atzerritarrarentzako neurriak. Arestian aipatu
legez, elkarlaneko taldeak eratzea oso aproposa izango da halako ikasle batentzat.
Gugandik hurbilen dagoen taldean eseriko da, eta beste ikaskideek ikusteko moduan.
Ikaskideen babesa sentitu behar du, parte hartzeko lotsarik eta beldurrik ez izateko. Bere
buruan konfiantza badauka, hizkuntza erraztasun handiagoz ikasiko du.
Bestalde, Hizkuntza Indartze Proiektuko Irakaslearekin, hau da, HIPIarekin koordinatzea ezinbestekoa izango da bere beharrei erantzuteko. Maila bereko hiruzpalau ikasleko taldea izango du euskararen barneratze-prozesuan laguntzeko. Sekuentzia didaktikoan landuko diren hizkuntza-edukiak eta hiztegia aldez aurretik edo paraleloki landuko
ditu ikasle horiekin.

5. MATERIALAK

18

SEKUENTZIA DIDAKTIKOA

ZAZPIGARREN ALABA

Teknologia berriak ezinbestekoak izango dira sekuentzia didaktikoak eskaturiko
xede nagusia lortzeko, ordenagailua eta Internet bereziki. Gelako arbel digitala ere tresna
erabilgarria izango zaigu ahozko azalpenak emateko orduan. Baita liburuak, aldizkariak,
gida turistikoak edo gaiarekin erlazionaturiko edozein objektu ere.

6. ESPAZIOAREN ANTOLAKETA
Ikasgelaz gain, lanerako eremu nagusiak ordenagailu-gela eta liburutegia izango
dira. Kalera, herrira, ingurunera... ere jo dezakegu, aukera izanez gero. Ikasgelan, mahaiak
taldekatuta egongo dira elkarreragite maila handitzeko, eta txoko berezia izango dugu
sekuentzia didaktikoan aurrera joan ahala sortutakoak (testuak, planoak, irudiak...) bertan
itsasteko. Ikasleen autonomia eta erantzukizuna garatze aldera, ikasgelako ordenagailua
eskura izango dute, sortutako zalantzak argitzeko.

7. EBALUAZIOA

Curriculumak 46. artikuluan dioenaren arabera, “Lehen Hezkuntzan, ikasleen
ebaluazioa banakakoa, jarraitua eta ikasgaitan eta esparrutan bereizia izango da, eta
ikasleak curriculumeko arlo guztietan egindako aurrerapenari erreparatuko zaio, oinarrizko
konpetentziak kontuan hartuta [...] Ebaluazio jarraituan ikaslearen aurrerabidea ez bada
egokia, indartze-neurriak ezarriko dira”. Ikasketa prozesu gisa ulertzen da eta
ebaluazioa, ikasketa gidatu eta birbideratzeko tresna izango da. Tresna orientatzailea
da, beraz, irakasleari zein ikasleari irakatsi eta ikasteko prozesua eta estrategia egokiak
abiatzeko behar duen informazioa ematen diena.
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7.1. Ikasleen ikasketa-prozesuaren ebaluazioa. Ikaslea prozesuaren zein unetan
dagoen jakiteko balio digu, eta, behar izanez gero, aurrera egiteko erabakiak hartzen
lagunduko digu.
7.1.1. Ebaluazio-faseak
Prozesua hiru fasetan ebaluatuko dugu :
- Hasierako ebaluazioa. Aurrezagutzei eta ezaugarri pertsonalei buruzko lehen
informazio-iturria da, eta ikasle bakoitzaren abiapuntua zein den jakiteko balio du. Horrek
aniztasunari arreta ipintzea eta metodologia egokia aukeratzea ahalbidetuko du.
- Ebaluazio formatiboa. Prozesua garatu bitartean, bilakaerari berari ematen dio
garrantzia, ikasle bakoitzaren zailtasunen eta aurrerapenen ikuspegia emanez. Horren
arabera, prozesua aldatzeko erabakiak hartuko ditugu. Feedbacka ahalbidetzen du.
- Ebaluazio gehigarria (sumatiboa). Ikasketa-prozesu osoaren amaieran emaitzak
eta helburuen lorpena neurtzen ditu. Ikasleak hasierako helburuak lortu dituen jakiteko
balio du.

7.1.2. Ebaluaziorako prozedurak eta tresnak
Hona hemen erabiliko ditugun prozedura eta tresnetako batzuk:
- Behaketa sistematikoa: egunero erabiliko dugun tresna.
- Ikasleen ekoizpenen azterketa: xede diren testuak, ahozkoak zein idatziak.
- Elkarrizketak: ikasle zein gurasoekin.
- Proba espezifikoak: idatziak gehienbat.
- Autoebaluazioa. Ikasleak berak bere burua ebaluatzeko, galdetegi eta ariketa
sortak egingo ditugu. Kontrol-orriak ere beren burua ebaluatzeko tresna gisa erabiliko
dituzte ikasleek. Prozesua gertatu ahala zein bukatutakoan egin dezakete.
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- Koebaluazioa. Ikasleek elkarri egindako ebaluazioa, elkarri ariketak zuzenduz,
esate baterako, edo talde-lanean batak bestearen lana balioetsiz. Hau ere prozesuaren
edozein unetan egin dezakete.
Honako ariketa hauek erabiliko ditugu ebaluaziorako:
Aurrezagutzak antzemateko: 1., 2. eta 3. ariketak
Autoebaluazioa: 27. ariketa
Koebaluazioa: 26. ariketa
Ebaluazioa: 30. ariketa

7.1.3. Ebaluazio-irizpideak
Curriculumak bere 47. artikuluan honela zehazten du: “Ikasleek ebaluatu egingo
dituzte ikasleen ikasketak, ikaskuntza-prozesua eta beren ikaste-lana. Horretarako, lorpenadierazleak ezarriko dira programazio didaktikoetan”.
Hona hemen, beraz, ikasleen ikasketa-prozesua ebaluatzeko erabiliko ditugun Lehen
Hezkuntzako 1. zikloko lorpen-adierazleak, curriculumean zehazturik datozenak:
7.1.3.1. Euskara
1. Harreman interpertsonaletan, hedabideetan eta hezkuntzan sarri-sarri agertu
ohi direnen moduko euskarri eta genero desberdinetako ahozko testuak ulertzea
(ikaslearen bizipenetatik gertuen daudenak, batik bat), eta, horretan, testuen zentzu
orokorrari igartzea, informazio garrantzitsuena ondo bereiziz eta kasuan-kasuan
lortu beharreko helburuak erdiesteko informazio pertinentea hautatuz.


Testuko gaia eta ideia nagusiak ulertzen ditu.



Gai da informazioa erregistratzeko irakasleek emandako baliabideak modu
gidatuan erabiltzeko: fitxak, taulak...
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Gai da ahozko testuak ulertzean sortzen zaizkion zalantzak argitzeko eskura dituen
estrategia sinpleak modu gidatuan erabiltzeko.



Badaki adi-adi entzuten eta solasaldietan parte hartzen.



Badaki besteei errespetu osoz entzuten.



Gai da testuaren zentzu orokorra ulertzeko.



Gai da irakurgaiaren helburuarekin bat datorren informazioa identifikatzeko eta
lortzeko.



Gai da informazioa erregistratzeko irakasleek emandako baliabideak modu
gidatuan erabiltzeko: taulak, kontzeptu-mapak...
2. Harreman interpertsonaletan, hedabideetan eta hezkuntzan sarri-sarri agertu

ohi direnen moduko euskarri eta genero desberdinetako idatzizko testuak ulertzea
(ikaslearen bizipenetatik gertuen daudenak, batik bat), eta, horretan, testuen zentzu
orokorrari igartzea eta kasuan-kasuan lortu beharreko helburuak erdiesteko
informazio pertinentea hautatzea.


Gai da testuaren zentzu orokorra ulertzeko.



Gai da irakurgaiaren helburuarekin bat datorren informazioa identifikatzeko eta
lortzeko.



Gai da informazioa erregistratzeko irakasleek emandako baliabideak modu
gidatuan erabiltzeko: taulak, kontzeptu-mapak...
3. Harreman interpertsonaletan, hedabideetan, hezkuntzan eta literaturan sarri-

sarri agertu ohi direnen moduko euskarri eta genero desberdinetako ahozko testu
soil-soilak sortzea norbaiten laguntzarekin.


Badaki ahozko testuetako edukia modu gidatuan antolatzen, eta, horretarako,
oharrak hartzen ditu, eskemak eta gidoiak egiten, eta abar.
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Gai da proposatzen zaizkion iturrietan informazioa bilatzeko, eta badaki informazio
pertinentea aukeratzen, kasuan kasuko helburua zein den kontuan hartuta.



Ahozko testua txukun-txukun aurkezten du.



Gai da, bere ahozko ekoizpenetan, euskarri digitalen bat eta/edo IKT baliabideren
bat irakasleen laguntzarekin erabiltzeko.



Era onargarrian ahoskatzen eta intonatzen du.



Gai da bere gorputz-jarrera eta keinuak aldez edo moldez kontrolatzeko.



Badaki oso ohikoak diren bazterketazko adierazpenak erabiltzeari uko egiten.



Bere ideien, gertaeren, bizipenen, sentimenduen eta iritzien berri emanez parte
hartzen du komunikazio-interakzioetan.



Gai da solasaldiak behar bezala hasi, jarraitu eta amaitzeko. Hitz egiteko txandak
errespetatzen ditu.



Solaskideari entzuten dio, eta gai da entzundakoa aintzat hartuta erantzuteko.



Gai da galdera bat edo beste egin eta/edo azalpen egoki eta garrantzitsuak
emateko.



Badaki testuinguruarekin bat datozen hitz eta adierazpenak erabiltzen.



Gai da bere

intonazioa, gorputz-jarrera eta keinuak aldez edo moldez

kontrolatzeko.
4. Bai ikasgelako eta bai eskolako eguneroko egoera interaktiboetan parte
hartzea, eta horretan, komunikazio-trukearen oinarrizko arauak errespetatzea.


Bere ideien, gertaeren, bizipenen, sentimenduen eta iritzien berri emanez parte
hartzen du komunikazio-interakzioetan.



Gai da solasaldiak behar bezala hasi, jarraitu eta amaitzeko. Hitz egiteko txandak
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errespetatzen ditu.


Solaskideari entzuten dio, eta gai da entzundakoa aintzat hartuta erantzuteko.



Gai da galdera bat edo beste egin eta/edo azalpen egoki eta garrantzitsuak
emateko.



Badaki testuinguruarekin bat datozen hitz eta adierazpenak erabiltzen.



Gai da bere

intonazioa, gorputz-jarrera eta keinuak aldez edo moldez

kontrolatzeko.


Gai da ekoizpen-prozesuko urratsei modu gidatuan jarraitzeko: plangintza egitea,
testua idaztea eta testua berrikustea.



Gero eta modu eraginkorragoan darabil idazketa-sistema, eta, horretan, gai da
oinarrizko konbentzioak behar bezala erabiltzeko: fonema-grafia egokitasuna,
hitzen segmentazioa eta puntuazio-marka bat edo beste.



Txukun-txukun sortzen ditu idatzizko testuak.



Bere ekoizpenetan idazketa-kodearen arauak errespetatzen ditu.



Oinarrizko arau morfosintaktiko eta ortografikoak errespetatzen ditu.



Testua txukun-txukun aurkezten du: marjinak errespetatzen ditu...



Gai da modu gidatuan idatzizko testuak berrikusteko, horiek hobetu eta
berridazteko.



Gai da modu gidatu eta kolaboratzailean idatzizko testuak berrikusteko.
5. Harreman interpertsonaletan, hedabideetan, hezkuntzan eta literaturan

sarri-sarri agertu ohi direnen moduko idatzizko testu soil-soilak paperean nahiz
euskarri digitalean sortzea norbaiten laguntzarekin eta eredu argiak oinarri hartuta.


Gai da ekoizpen-prozesuko urratsei modu gidatuan jarraitzeko: plangintza egitea,
testua idaztea eta testua berrikustea.
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Gero eta modu eraginkorragoan darabil idazketa-sistema, eta, horretan, gai da
oinarrizko konbentzioak behar bezala erabiltzeko: fonema-grafia egokitasuna,
hitzen segmentazioa eta puntuazio-marka bat edo beste.



Txukun-txukun sortzen ditu idatzizko testuak.



Bere ekoizpenetan idazketa-kodearen arauak errespetatzen ditu.



Oinarrizko arau morfosintaktiko eta ortografikoak errespetatzen ditu.



Testua txukun-txukun aurkezten du: marjinak errespetatzen ditu...



Gai da modu gidatuan idatzizko testuak berrikusteko, horiek hobetu eta
berridazteko.



Bere

ekoizpenetan

oinarrizko

arau

morfosintaktikoak

errespetatzen

ditu:

deklinabidea, komunztadura...


Testuak ulertzen eta sortzen ari dela, gai da landutako ezaguera linguistikoak modu
gidatuan aplikatzeko.



Gai da, proposatutako irizpideetan oinarrituta, testu soil-soilak zuzen eta egoki
osatzeko eta transformatzeko.



Gai da, proposatutako irizpideetan oinarrituta, bai bere eta bai besteen testuetan
oinarrizko hutsegite linguistikoak identifikatzeko eta zuzentzeko.



Bere ekoizpenetan hizkuntza-arauak errespetatzearen aldeko interesa du.



Gai da bai bere eta bai besteen testuetan dakizkien hizkuntzen arteko zenbait kalko
identifikatzeko eta zuzentzeko.
6. Testu, enuntziatu eta hitzak elkarrekin alderatu eta transformatu, eta

hizkuntza-sistemari

eta

hizkuntzaren

erabilera-arauei

buruz

gogoeta

egitea,

ezaguera horiek ulermen-arazoak konpontzeko eta testualizazio- eta berrikusketaprozesuak hobetzeko erabiltzea, eta, aldi berean, idazketa-sistemaren erabilera
finkatzen hastea.
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ekoizpenetan

oinarrizko

arau

morfosintaktikoak

errespetatzen

ditu:

deklinabidea, komunztadura...


Testuak ulertzen eta sortzen ari dela, gai da landutako ezaguera linguistikoak modu
gidatuan aplikatzeko.



Gai da, proposatutako irizpideetan oinarrituta, testu soil-soilak zuzen eta egoki
osatzeko eta transformatzeko.



Gai da, proposatutako irizpideetan oinarrituta, bai bere eta bai besteen testuetan
oinarrizko hutsegite linguistikoak identifikatzeko eta zuzentzeko.



Bere ekoizpenetan hizkuntza-arauak errespetatzearen aldeko interesa du.



Gai da bai bere eta bai besteen testuetan dakizkien hizkuntzen arteko zenbait kalko
identifikatzeko eta zuzentzeko.



Eskolako komunikazio-trukeetan euskaraz hitz egitearen aldeko jarrera du.



Euskara erabiltzearen aldeko jarrera asertiboa eta enpatikoa du.
11. Ohitura eta jokabide linguistiko asertibo eta enpatikoak hartuz joatea, eta

eskolan euskaraz hitz egitearen aldeko jarrera izatea.


Eskolako komunikazio-trukeetan euskaraz hitz egitearen aldeko jarrera du.



Euskara erabiltzearen aldeko jarrera asertiboa eta enpatikoa du.
12.

Informazioa

bilatzeko,

hautatzeko,

kudeatzeko

eta

komunikatzeko

prozesuan, norbaiten laguntzarekin informazioaren teknologiak erabiltzeko gai
izatea, eskolan egunero sortzen zaizkion premiei aurre egiteko.


Ahozko nahiz idatzizko testuak ekoizteko beharrezkoak diren baliabide eta aplikazio
batzuk modu gidatuan erabiltzen ditu, bai bakarka eta bai taldean.



Ikaskuntza- eta ebaluazio-prozesuan kontrol-zerrendak erabiltzen ditu modu
gidatuan.
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Bai bere eta bai besteen sormen-lanak berrikusteko eta hobetzeko zereginetan
parte hartzen du modu gidatuan.



Huts egitea hizkuntzak ikasteko prozesuaren ezinbesteko partetzat hartzen du, eta
bere burua hobetzearen aldeko jarrera du.



Ikaskuntzan aurrera egitearen aldeko jarrera du.
13. Gai izatea baten baten laguntzarekin norberaren ikaskuntza linguistikoaz

gogoeta egiteko, eta horretan, nork bere ikaskuntza-gaitasunean konfiantza izatea.


Ikaskuntza- eta ebaluazio-prozesuan kontrol-zerrendak erabiltzen ditu modu
gidatuan.



Bai bere eta bai besteen sormen-lanak berrikusteko eta hobetzeko zereginetan
parte hartzen du modu gidatuan.



Huts egitea hizkuntzak ikasteko prozesuaren ezinbesteko partetzat hartzen du, eta
bere burua hobetzearen aldeko jarrera du.



Ikaskuntzan aurrera egitearen aldeko jarrera du.
7.1.3.2. Naturaren Zientziak
4. Tresna digitalak eta Internet erabiltzea, informazioa kudeatzeko eta

esperimentu birtualak egiteko, programa eta aplikazio digital egokiak erabiliz eta
behaketatik lortutako datuak integratuz, eta emaitzak jakitera emateko.
•

Informazio-iturrien fidagarritasuna jakiteko irizpideak erabiltzen ditu

•

Informazioa zenbait formatutan (idatzia, irudiak, grafikoak, bideoak, infografiak,
audioak eta abar) bilatu, kontsultatu eta erabiltzen du.

•

Informazioaren trataera osoa egiten du: informazio zehatza eta garrantzitsua
aukeratzen eta antolatzen du, aztertu egiten du, ondorioak ateratzen ditu,
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prozesuari buruzko hausnarketa egiten du eta jakinarazi egiten ditu.
•

Modu kontrolatuan erabiltzen ditu tresna digitalak.

•

Ordenagailuaren teklatua egoki erabiltzen du, bai eta tresna digitalak ere,
esperimentuak, lanak eta ikerketak egiten ikasteko eta komunikatzeko.

•

Taldean emandako rola onartu eta bete egiten du.

•

Ideiak, sentimenduak eta proposamenak bestei jakinarazten dizkie.

•

Elkarlanean jarduten du taldeko kideekin eta ez du diskriminaziorik egiten sexua,
arraza, erlijioa eta abar dela eta.

7.1.3.3. Gizarte Zientziak
1. MULTZOA. Eduki komunak
1. Aldez aurretik mugatutako gertaera edo fenomenoei buruzko informazio
garrantzitsua eta zehatza lortzea, eta horretarako hainbat iturri erabiltzea,
zuzenekoak zein zeharkakoak.
•

Egoera jakin batean, informazio zehatza eta garrantzitsua bilatu, hautatu eta antolatzen du, irakasleen laguntzarekin.

•

Txosten bat egiten du eta emaitzak jakinarazten ditu hainbat euskarri erabilita:
ahoz, idatziz, euskarri digitalean eta abar.
2. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea Gizarte Zientziei

buruzko informazioa lortzeko eta edukiak ikasi eta adierazteko.
•

Irakaslearen laguntzarekin, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzen ditu arloari buruzko oinarrizko informazioa bilatu, aztertu eta antolatzeko.

•

Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzen ditu (Internet, blogak,
bideoak, aurkezpenak eta abar) lanak ikasgelan landutako gaietarako oinarrizko
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terminologiarekin landu, jakinarazi eta partekatzeko.
•

Agindutako zereginak gogo handiz, jarraitutasunez eta arduraz egiten ditu, eta
lanak txukun, argi eta garbi aurkezten ditu.

•

Ahozko zein idatzizko produkzioetan, landutako gaietarako terminologia egokia
zehaztasunez erabiltzen saiatzen da.

•

Ikasteko prozesuan dituen zailtasunak detektatzen ditu, eta gai da laguntza
eskatzeko.
3. Erantzukizuna, ahaleginerako gaitasuna, ikasteko jarraitutasuna eta
ikasteko prozesuari berari buruzko hausnarketa garatzea.

•

Agindutako zereginak gogo handiz, jarraitutasunez eta arduraz egiten ditu, eta
lanak txukun, argi eta garbi aurkezten ditu.

•

Ahozko zein idatzizko produkzioetan, landutako gaietarako terminologia egokia
zehaztasunez erabiltzen saiatzen da.

•

Ikasteko prozesuan dituen zailtasunak detektatzen ditu, eta gai da laguntza
eskatzeko.
4. Informazio geografiko, historiko edo sozialak bilatu, hautatu eta antolatzea
dakarten lan eta aurkezpen indibidualak eta taldekoak egitea.

•

Gizarte Zientzien oinarrizko kontzeptuak ulertzen ditu testu eta bestelako iturri
geografiko, historiko eta sozialak bilatu, hautatu eta kontsultatzearen bidez.

•

Lortutako informazioa proposatutako gaiari buruzko lanak eta aurkezpenak bakarka
edo taldean egiteko antolatzen du.

•

Arloarekin zerikusia duten eta landutako oinarrizko kontzeptuak ulertu direla
erakusten duten edukiak argi eta txukun azaltzen ditu, ahoz eta idatziz.
5. Talde-lana balioestea, lankidetza eta parte-hartze arduratsuko jarrerak
agertzea, eta elkarrizketa eta eztabaidetan gainerakoen ideia eta ekarpenekiko
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desadostasunak errespetuz eta tolerantziaz onartzea.
•

Talde-lanetan bere erantzukizun indibiduala onartzen eta bere gain hartzen du, eta
gatazkak era baketsuan konpontzeko trebetasunak agertzen ditu.

•

Portaera konstruktiboa eta solidarioa agertzen du, taldeko erabakiak hartzean
aktiboki parte hartzen du, eta iritziak eta ideiak asertibitatez adierazten ditu.

•

Iritzi, ekarpen eta ideia guztiak errespetatzen ditu.
7. Sormena eta ekintzaile-sena lantzea, eta informazioa eta ideiak baliatzeko eta

hainbat egoeratan ondorio berritzaileak aurkezteko gaitasunak eta konpetentziak
handiagotzea.
•

Hainbat egoeratan aktibo izatera eta parte hartzera bultzatzen duten bere
buruarenganako konfiantza, ekimen pertsonala, jakin-mina, interesa eta sormena
agertzen ditu ikaskuntzan.

•

Ekintzak eta zereginak planifikatu eta egiteko autonomia du, eta gai da erabaki
pertsonalak hartzeko.

•

Elkarlanean parte hartzen du talde-lanean.

•

Norberaren eta ikaskideen segurtasuna eta eskolako material eta instalazioen
erabilera egokia zaintzen laguntzen duten arauak eta portaerak bere gain hartu eta
agertzen ditu.
8. Bakarka, taldean eta elkarlanean lan egitea, norberaren eta ikaskideen

segurtasunaren zaintza kontuan hartzea, eta materialak behar bezala erabiltzea.
•

Elkarlanean parte hartzen du talde-lanean.

•

Norberaren eta ikaskideen segurtasuna eta eskolako material eta instalazioen erabilera
egokia zaintzen laguntzen duten arauak eta portaerak bere gain hartu eta agertzen
ditu.
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2. MULTZOA. Gure mundua eta haren kontserbazioa
17. Euskal Herriko erliebearen eta sare hidrografikoaren elementu nagusiak
identifikatzea eta mapa batean edo beste baliabide interaktibo batzuetan non dauden
adieraztea.
•

Mapa batean, Euskal Herriko erliebearen elementu nagusiak non dauden
adierazten du.

•

Mapa batean, Euskal Herriko ibaiak non dauden adierazten du, eta haien garrantzia
balioesten du.

3. MULTZOA. Gizartean bizitzea
20. Kultura-adierazpen herrikoiak eta eraikinik esanguratsuenak identifikatzea
eta denboran izan duten bilakaera ezagutzea.
•

Herriko eraikin, artelan edo kultura-adierazpen esanguratsu batzuk ikertzen ditu,
horretarako hainbat iturri kontsultatzen ditu, eta haien ezaugarri bereizgarriak eta
denborak haietan eragindako aldaketak ezagutzen ditu.

4. MULTZOA. Denboraren arrastoa
32. Euskal Herriko museoek eta leku eta monumentu historikoek irakasteko eta
ikasteko gune gisa duten garrantzia balioestea, bertako ingurunea eta kultura
errespetatzeko jarrera agertzea eta kultura-herentzia aintzat hartzea.
•

Museoen eta monumentuen edota balio historiko, artistiko edo kulturaleko beste
eraikin batzuen garrantzia balioesten du, eta horietarako bisitaldietan errespetujarrera agertzen du.
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Tokiko, Autonomia Erkidegoko, Estatuko eta Europako kultura-herentzia ezagutu,
babestu eta zaindu beharreko aberastasun partekatu gisa estimatzen du.

7.1.3.4. Sekuentzia didaktiko honekin zuzenean lotutakoak:
- Gai da Euskal Herriko probintziak identifikatzeko.
- Badaki Arabako hiriburua Gasteiz dela.
- Mapa politikoa, fisikoa eta errepideen mapa bereizten ditu.
- Arabaren banaketa administratiboa aintzat hartzen du.
- Gai da kuadrilla batzuen izenak esateko.
- Badaki bere bizitokia zein kuadrillatan dagoen.
- Gai da Arabako herri garrantzitsuenetako batzuk aipatzeko.
- Gai da Arabako ibairik eta mendirik garrantzitsuenetako batzuk aipatzeko.
- Ibaien bi isurialdeak aintzat hartzen ditu.
- Gai da koordenatuak emanda elementu bat planoan kokatzeko.
- Herri bateko zerbitzuak identifikatzen ditu.
- Gai da gidoi bat jarraituz eraikinak deskribatzeko.
- Gai da testu bateko ideia garrantzitsuena antzemateko.
- Badaki PowerPoint formatua erabiltzen.
- Gai da Interneten informazioa bilatzeko.
7.1.4. Errekuperazioa
Ikasleren batek ez badu markaturiko konpetentziaren bat eskuratu, sakontzeko
ariketak proposatuko dizkiogu.
Bitartean, gainerako ikasleei zabaltze-ariketak proposatuko dizkiegu.
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7.1.5. Ebaluazio orokorra
Irakaskuntza-prozesuaren beraren eta jardueren ebaluazioa ere egin behar da:
taldearen antolaketa eta koordinazioa, zereginen planifikazioa, bitartekoen eta denboraren
hornidura, bitartekoen eta denboraren banaketa, programazioaren garapena ikasgelan,
helburuen eta edukien arteko harremana, jarduerak helburuetara bideratuta egon diren ala
ez, bitartekoak eta metodologia behar errealetara egokitu diren, laneko giroa eta partehartzea, akordioak onartzeko giroa, kideen inplikazioa, gurasoen inplikazioa eta eurekiko
harremana, ikasleen arteko harremana eta ikasleen eta irakasleen artekoa…

8. ZAZPIGARREN ALABA SEKUENTZIA DIDAKTIKOA URRATSEZ URRATS
Sekuentzia didaktikoa 15 saiotan burutua izateko pentsatuta dago. Euskara eta
Literatura, Naturaren Zientziak eta Gizarte Zientziak arloetako saioak erabiliko ditugu
horretarako.
1. GIROTZE FASEA
Gaiari sarrera emateko eta motibatzeko ariketak egingo ditugu fase honetan.
Adostutako xedea planifikatzeko aukera ere izango dugu.
1. SAIOA. Girotzea
1. ariketa. Ikasleak talde handian elkartuko ditugu. Honako hau idatziko dugu
arbelean edo arbel digitalean, eta bertso-lerro hauek zer esan nahi duten galdetuko diegu:
“Araba, oi Araba!
zu ote zare
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aitaren zazpigarren alaba?”
Gorka Knörr
- Zer dira lerro horiek? Poema bat? Bertso bat? Abestia?
- Inork badaki nor den Gorka Knörr?
- Zeri egiten dio erreferentzia testu txiki horrek? Arabak “ahizparik” ba ote dauka?
Nahiko galduta ibiliko direnez, “zazpi” zenbakiak zeri egiten dion erreferentzia
galdetuko diegu. Oraindik ere ezin asmatuta badabiltza, Euskal Herriko mapa politikoa
erakutsiko diegu.
Ahoz, honako galdera hauek luzatuko dizkiegu:
- Zer elementu ageri dira mapa horretan?
- Nola edo zeren bidez adierazten da elementu bakoitza?
Aukera izango dugu hemen probintziak eta hiriburuak zein diren azaltzeko eta
zenbatzeko, ea horrela asmatzen duten testuko “zazpi” hitzak Arabari erreferentzia egiten
diola.
- Non gaudela uste duzue?
Euskal Herriaren antolaketaz pixka bat hitz egin (Iparraldea, Hegoaldea,
erkidegoak...).
2. ariketa. Jarraian hurrengo fitxa egingo dute:
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1. FITXA

“Gure txoko kuttuna”. Txanela, Lehen Hezkuntza, bigarren zikloa, 3. maila, 1. unitate didaktikoa.
Ikaselkar.
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3. ariketa. Hurrengo urratsa probintziak oraindik ere zati txikiagotan banatu
daitezkeela ulertzea izango da:
- Nola banatzen dira probintziak? Eskualdea zer den azaltzeko fitxa egingo dute
eta, ondoren, Araba kuadrillatan banatuta dagoela konturatzeko galdera batzuk erantzun
beharko dituzte. Taldeka, 2. fitxa egingo dute:
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2. FITXA

Euskal Herriak zazpi probintzia ditu, eta horietako bakoitza eskualdez osatuta
dago. Eskualdea elkarren ondoan dauden eta nolabaiteko lotura duten herrien multzoa
da. Eskualdea osatzeko arrazoi asko daude. Horietako bat arrazoi fisikoa izan daiteke, hau
da, eskualdea osatzen duten herri horiek antzeko klima, paisaia edo erliebea izatea.
Zenbaitetan, ibai batek ematen die lotura edo batasun hori. Beste batzuetan, berriz,
bizilagunen onerako, zerbitzuen banaketak bultzatuta sortuak dira; adibidez, epaitegi edo
ospitale bera dutelako sortzen dira harremanak.
Baina badira arrazoi historikoak ere: betidanik elkarrekin harremanetan eta
elkarlanean bizi izan diren haran jakin bateko herriak, adibidez.

Bilatu ezazu testuan eskualdea zer den azaltzen duen esaldia, eta idatz ezazu.
ESKUALDEA:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- Zer arrazoi dela eta sor daitezke eskualdeak?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- Nola du izena zure eskualdeak?
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________________________________________________________________________

- Zer probintziatan dago?
________________________________________________________________________

- Zenbat eskualde ditu zure probintziak?
________________________________________________________________________

- Zer eskualde dira zure probintziaren mugakide?
________________________________________________________________________

- Eskualdeak zati txikiagotan bana daitezke?

“Gure txoko kuttuna”. Txanela, Lehen Hezkuntza, bigarren zikloa, 3. maila, 1. unitate didaktikoa. Ikaselkar. Moldatua.
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Aurrezagutzak neurtzeko balioko digu honek, baita ikasleak zirikatzeko eta
motibatzeko ere. Saioa amaitzear egongo denez, taldean elkartu eta horren inguruan
aritzeko eskatuko diegu, baina erantzuna hurrengo saioan emango dugu. Etxean galdetu
edo kontsultak egin ditzakete. Pista bat:
Zazpi taldek Araba bat

2. SAIOA. Arabako kuadrillak
4. ariketa. Aurreko eguneko galderen erantzunak argitzen arituko gara. Ziur aski
nahastea gertatuko da, zeren, tradizio historikoari jarraituz, Araba kuadrilletan banatzen
baita. Zazpi dira Arabako kuadrillak (Zazpi taldek Araba bat):
1. Ipar-mendebaldean: Aiaraldea (Laudio, Amurrio, Aiara, Artziniega, Okondo)
2. Iparraldean: Gorbeialdea (Zuia, Zigoitia, Legutio, Aramaio).
3. Ipar-ekialdean: Lautada (Agurain, Asparrena, Burgelu, Donemiliaga, Dulantzi)
4. Erdialdean: Gasteiz (Gasteiz)
5. Mendebaldean: Añana (Añana, Gaubea, Iruña Oka)
6. Ekialdean: Mendialdea (Arraia-Maeztu, Kanpezu, Bernedo, Harana,

Lagran,

Urizaharra
7. Hegoaldean: Arabako Errioxa (Oion, Bastida, Biasteri, Lapuebla Labarka, Samaniego)
Argitu egin beharko da “eskualde” eta “kuadrilla”, sinonimoak ez badira ere,
Arabaren kasuan baliokidetzat joko ditugula. Kuadrilla bidezko banaketa, egituratzeko
modu berezia da, Arabakoa baino ez dena. XVI. mendetik herrialdeak antolatzeko izan
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duen modua da. Arabaren egungo egitura historian zehar bat egindako lurraldeen ondorio
da. Hori dela eta, paisaia, populazio, produkzio eta izaera aldetik oso ezberdinak diren
lurraldeak aurki ditzakegu. Hasieran sei baino ez ziren kuadrillak, baina 1840an Gasteiz
bitan zatitu (Gasteiz eta Añana) eta zazpi bihurtu ziren. Orduan sortu zen esaera zaharra:
Zazpi taldek Araba bat.
Etxean jasotako informazioa kontrastatuko dugu, eta zuzen ote dabiltzan jakiteko
informatika-gelara joango gara.
5. ariketa. Ikasleak taldetan banatu eta http://eu.wikipedia.org/wiki/Araba helbidean
konprobatuko ditugu gure usteak. Zeregina hirukoitza izango da:
- Kuadrillak zein diren asmatzea.
- Kuadrilla bakoitzeko herri garrantzitsuenak zein diren asmatzea.
- Arabako kuadrillen irudi bat http://www.aramaio.eus/aramaioko-udala/zuiakokuadrilla/ helbidean bilatu eta karpeta batean gordetzea. Hona hemen mapa :

41

SEKUENTZIA DIDAKTIKOA

ZAZPIGARREN ALABA

Ikasleek karpeta bat sortuko dute eta, sekuentzia didaktikoa aurrera doan heinean,
dokumentuak eta irudiak bertan gordeko dituzte. Beharrezkoa bada, karpeta bat nola
sortzen den eta han dokumentuak nola gordetzen diren gogoraraziko diegu ikasleei.
Guztion artean komentatuko dugu emaitza, ea etxetik ekarritako informazioa zuzena
zen ala ez.
Mapari begiratuta, erdialdean dagoen lur-eremuari erreparatuko diogu. Hori Trebiñu
dela eta, administratiboki Burgosen parte den arren, trebiñuarrek Trebiñu zortzigarren
kuadrillatzat aldarrikatzen dutela azalduko diegu. KORRIKA 17 ere bertan hasi zen.
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3. FITXA

ZAZPI TALDEK ARABA BAT

1. _________ dira historikoki Araba osatzen duten kuadrillak:

1._______________. Herri hauek osatzen dute:____________________________
__________________________________________________________________
2. ______________. Herri hauek osatzen dute:_____________________________
__________________________________________________________________
3._______________. Herri hauek osatzen dute:____________________________
__________________________________________________________________
4. ______________. Herri hauek osatzen dute:_____________________________
__________________________________________________________________
5._______________. Herri hauek osatzen dute:____________________________
__________________________________________________________________
6. ______________. Herri hauek osatzen dute:_____________________________
__________________________________________________________________
7._______________. Herri hauek osatzen dute:____________________________
__________________________________________________________________

43

SEKUENTZIA DIDAKTIKOA

ZAZPIGARREN ALABA

44

SEKUENTZIA DIDAKTIKOA

ZAZPIGARREN ALABA

2. Koka itzazu aurreko orrialdean idatzitako kuadrillak mapa honetan:

http://enciclopedia.us.es/images/f/f1/Cuadrillas_de_%C3%81lava.png

3. Ba al dakizu zer den maparen erdialdean dagoen hutsune hori? Azaldu ezazu,
irakaslearen azalpena entzun ondoren.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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3. SAIOA. Arabarrak harro
6. ariketa. Joan Perez Lazarragakoa nor zen azalduko diegu. Larreako
dorretxeko jauna zen, eta orain dela gutxira arte ezezaguna zen eskuizkribu bat idatzi
zuen (1564-1567). Euskaraz jasotako zaharrenetakoa da. Wikipedia entziklopedia libreak
honela azaltzen du: “Aurkikuntza oso garrantzitsua da euskal hizkuntzalaritzaren aldetik.
Izan ere, Arabako euskalkia eta mendebaleko euskararen historia argitzeko tresna ezin
hobea da, inoiz dokumentatu gabeko adizki eta hitzak baitakartza. Halaber, Euskal Herria
(eusquel erria) izena dakarren lehen idazkia dugu Lazarragarena; hiru aldiz ageri da
eskuizkribu osoan”.
Arbel digitala aprobetxatuz, https://eu.wikipedia.org/wiki/Joan_Perez_Lazarraga
helbidera joan eta bertan ikusi ahal izango ditugu eskuizkribua eta Lazarragako dorrea.
Eskuizkribuko hitzen artean bada esaldi polit bat gogora ekarriko duguna:
Ni banax Arabacoa = Ni banaiz Arabakoa
Badirudi Lazarraga harro zegoela arabarra izateaz. Eta haurrak?
Haurrak zirikatu eta haien herrialdeari buruz gehiago jakitera animatu nahi ditugu.
Baina, zer dakite Arabari buruz? Zer ezagutzen dute? Herriko jaiak noiz diren,
jolaserako lekuak, naturaz gozatzeko inguruak zein diren, zer museo dagoen, zer hondar
historiko ikus dezakegun, non jan eta edan dezakegun, lekuan lekuko landaredia,
animaliak...
7. ariketa. Adostu egin beharko dugu zer jakin nahi dugun Arabari buruz, eta zein
izango den gure proiektuaren xedea. Talde txikitan hitz egin ondoren, talde handiaren
aurrean proposamenak bota, eta honako hau izan daiteke azken xedea:
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Taldeka, Arabari buruzko turismo-gida PowerPoint formatuan idaztea,
herrialdeko kuadrillak, bakoitzaren ezaugarri nagusiak (herriak, ibaiak, mendiak,
eraikin adierazgarrienak, pertsonaia ezagunak...) eta haurrentzat interesgarriak
izan daitezkeen datuak azaltzen dituena. Ikasleek irudiak eta testuak txertatu
beharko dituzte eta ondoren ahoz aurkeztu beharko diete gida ikaskideei.
8. ariketa. Hurrengo urratsa talde bakoitzak zer kuadrilla aztertuko duen erabakitzea
da. Zortzi izango dira taldeak, Trebiñu ere kontuan hartuko dugu eta. Interesgarria izango
litzateke, haurren batek herriren bateko gurasoak edo familiakoak balitu, talde horretan
sartzea, informazio zuzena lortze aldera. Egokitutako kuadrillaren izena izango du talde
bakoitzak.
9. ariketa. Azkenik, lanari ekin aurretik, informazioa nondik eta nola lortu pentsatu
behar dute. Talde bakoitzak bere ibilbidea markatuko du: informazio-bulegoa, elkarrizketa
zuzena, Internet, eskolako liburutegia, gizarte-etxeko liburutegia... Nora eta norengana joko
duten zehaztuko dute, baita bakoitzak zer egingo duen ere. Lortutako informazioa hurrengo
saiorako ekartzea eskatuko diegu.
10. ariketa. Etxerako lana: Wikipedia entziklopedia libretik Guardia herriari buruzko
informazioa jaitsi eta ikasleei banatuko diegu. Testua ia-ia aurkitu bezalaxe emango diegu,
aldaketa txiki batzuk eginda ikasleentzat luzeegia ez izateko. Haien lana zer herri den
asmatzea izango da, gurasoen edo beste heldu baten laguntzarekin. Hona hemen testua:
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4. FITXA
Ba al dakizu zein den jarraian azaltzen den herriaren izena?

Idatz ezazu herriaren izena marraren gainean:
________________________________________________________________________
Arabako udalerria da. Arabako Errioxa eskualdean dago, Gasteiztik 64 bat kilometrora.
Izen bereko hiribildua udalerriko erdialdean dago, eremu lauan nabarmentzen den muino
baten gainean. Haren inguruan, Nafarroako errege Antso Azkarrak harrizko harresi bat
eraikiarazi zuen, eta zati handi batek oraindik zutik dirau. Hiriko kaleek ere eusten diote
Erdi Aroko giro bereziari.

Etimologia
Garai batean, udalerriaren euskal izen moduan Biasteri erabiltzen zen. Areago, forma hori
izen ofiziala izatera iritsi zen. Gaur egun, baina, Euskaltzaindiak udalerriaren euskal izena
____________ dela zehaztu du.
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Geografia
Kantabria mendilerroaren hegoaldean kokatzen da, Ebro ibaiaren ezkerraldean.

Ingurune naturala eta klima
Hiribildutik gertu ___________ko Biotopo Babestua dago. Bertan, urmael batzuk daude,
lau guztira. Hezegune multzo garrantzitsua osatzen dute.

Udalerri mugakideak
 Iparraldean: Arabako Bernedo eta Lagran.
 Hegoaldean: Arabako Lapuebla Labarka eta Errioxako Logroño.
 Ekialdean: Arabako Bilar eta Kripan.
 Mendebaldean: Arabako Eltziego, Leza, Nabaridas eta Samaniego.
Hizkuntza
Ez dakigu ziur noiz utzi zitzaion euskaraz hitz egiteari _______n, baina nonbait IX. eta
XVI. mendeen bitartean koka daiteke haren galera. Gaur egun gaztelaniaz hitz egiten da
nagusiki.

Historia
La Hoya deituriko muinoan, Burdin Aroko aztarnategi bat aurkitu zen. Horrek
___________ herria antzinakoa dela frogatzen du. Adituek diotenez, La Hoya antzinako
herrian duela 3.400 urtetik bizi izan zen jendea. Gaur egun bisita daiteke, alboan eraiki
den museoarekin batera. X. mendearen hasieran, Guardiako muinoan gaztelua eraiki
zuen Nafarroako Antso Abarkak, Nafarroako Erresuma Gaztelaren erasoetatik babesteko.

Ekonomia
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Dagoen industria nekazaritzaren eta bereziki mahastien inguruan sorturikoa da.
___________ko ekonomia, beraz, ardogintzan eta haren inguruko turismoan oinarritzen
da. Arabar Errioxako ardoaren ekoizle nagusietakoa da udalerria. Herriko upategietan ikus
daiteke ardoaren ekoizpena pausoz pauso.

Eraikin eta gune aipagarriak
- Ysios upategia, Santiago Calatrava arkitektoarena.
- Hirigune historikoa, bere kultur balioagatik Multzo Monumental izendatua.
Hiribilduaren iparraldean Done Maria eliza dago. Frontoi berezi bat ere badago, ezkerpareta gisa harresiaren horma erabiltzen duena. Erdi Aroko herrien artetik, hauxe da trazaketa eta hirigintza zaharra hobekien gordetzen duena.

Pertsonaia ezagunak
- Blanka Nafarroakoa (1133-1156), Nafarroako Erresumako printzesa
- Felix Maria Samaniego (1745-1801), alegia-idazlea
- Oscar de Marcos (1989), futbolaria
Wikipediatik moldatua
https://eu.wikipedia.org/wiki/Guardia
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Hainbat hitz ezezagun agertuko dira, jakina. Hiztegian bilatu beharko dituzte, eta
dagozkien fitxak egin. Fitxak nola egin eta haien funtzioa gogorarazi beharko diegu.

5.

fitxa banatuko diegu.
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5. FITXA

HITZAK ETA KONTZEPTUAK GOGORARAZTEKO FITXAK
Fitxak hitz garrantzitsuen esanahia idazteko edo interesatzen zaigun
gairen bati buruzko datuak jasotzeko paper edo kartoi meheak dira.
Informazioa antolatzeko eta erraz kontsultatzeko balio dute.
Fitxa guztiak neurri berekoak dira eta fitxategi deritzon kutxan
gordetzen dira. Fitxa bakoitzean izenburu bat jarri behar dugu, interesatzen
zaigun hitzari dagokiona. Ondoren, hitz horren esanahiaren laburpena edo
datu nagusiak idazten dira eta hitz hori erabiliz esaldi bat idazten dugu.
Jarraian, sinonimo edo antonimoren bat idazten dugu. Marrazkiak edo
argazkiak ere txerta ditzakegu. Adibidez:
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AURREKO ALDEA

Muino
1. Lur azaleko goragune txikia.
2. Aitonaren baserria muino batean dago.
3. Mendixka

ATZEKO ALDEA

https://eu.wikipedia.org/wiki/Silburyko_muinoa#/media/File:SilburyHill_gobeirne.jpg
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4. SAIOA. Turismo-gida. Kontrol-orria
11. ariketa. Urkatuaren jolasaren bidez aterako dugu herriaren izena. Wikipediak
Guardiari buruz esaten duena komentatuko dugu. Baina badira guretzat, sareko
entziklopediako datuez gain, interesgarriak izan daitezkeen beste datu batzuk. Guztion
artean adostu behar dugu zer datu agertuko diren gure gida turistikoetan. Talde txikian
pentsatu ondoren, talde handian adostuko ditugu gure gidak aipatu beharreko datuak, eta
horrenbestez, ezinbesteko egitura zein izango den.
Demagun hauxe dela guztion artean adosturiko gida-eskema. Kontrol-orri legez
erabiliko dute, jakina.
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KONTROL-ORRIA
TURISMO-GIDA
ARABAKO KUADRILLAK DESKRIBATZEN

Honela osatu behar duzue PowerPointa:
- Kuadrillaren izena letra larriz idatzi.
- Arabako zein ingurutan dagoen aipatu (puntu kardinalak).
- Kuadrillako herririk garrantzitsuenak aipatu.
- Aukeratutako herriaren izena letra larriz idatzi. Argazkiak erantsi.
- Inguruan zer mendi edo ibai daukan esan.
- Herria zertatik bizi den aipatu: nekazari-herria, industria-herria...
- Herriko zerbitzuak zerrendatu.
- Herriko eraikin garrantzitsuren baten deskribapena egin.
- Herrian edo kuadrillan egin daitezkeen ekintzak aipatu: naturaguneak,
Donejakue bidea, museoak, ibilbideak oinezko zein bizikletentzat... edo beste
edozein datu interesgarri (bainu eder bat non hartu, jolas-parke onak non
dauden, txokolatea eta txurroak non jan...).
- Herriko hizkuntza nagusia aipatu.
- Herriko jaiak noiz diren esan.
- Pertsonaia famaturen bat balego, haren izena aipatu.
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- Herriaren argazkiak itsatsi.

- Herriaren bideoren bat erantsi. Hona hemen bideoak aurkitzeko
helbide bat: www.youtube.com/profile?user=pendueles&view=video
- Testua zuzen idatzi:
Paragrafoa: ideia bat garatzeko.
Puntua: esaldi eta paragrafo bukaeran.
Koma: segida bateko hitzak bereizteko.
Letra larriak: puntu ostean eta paragrafoaren hasieran.
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Turismo-gidaren eta eraikina deskribatzeko testuaren kontrol-zerrenda horman
itsatsiko dugu, sortzen ditugun kontrol-zerrenda guztiak bezala. Haurrei ere kopia bana
emango diegu. Hona hemen eraikinen deskribapen-testuaren kontrol-orria:
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KONTROL-ORRIA
ERAIKINAK DESKRIBATZEN
- Eraikin mota aipatu: eliza, gaztelua, museoa, bodega...
- Kokapena: herrian non dagoen.
- Noiz eraiki zuten.
- Zerez eginda dagoen.
- Nolako forma daukan.
- Erabilera: zertarako erabiltzen zen lehen eta orain.
- Atalak izendatu.
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2.-GARAPEN- ETA BILAKETA-FASEA

5. SAIOA. Informazio-bilketa
12. ariketa. Liburutegira zein informatika-gelara abiatuko gara, eta etxetik
ekarritako informazioa eraman beharko dute ikasleek beraiekin. Litekeena da turismobulegoko gidak edo Internetetik ateratako informazioa ekarri izana. Elkarri pasatzea
ondo legoke, haurrak gida mota horien ezaugarri tipografikoez ere kontura daitezen.
Lanari ekin aurretik, Interneten auzolan hitza bilatzeko eskatuko diegu: auzoko
jendeak elkartuta egiten duen lana, antzina oso erabilia baserriko lan ugariak aurrera
eroateko. Elkarri lagunduz lan egin behar dutela argituko diegu berriro ere, ez dago
norgehiagokarik.
Ondoren, bilaketa lanean hasita, Interneten lortutako informazioa, esan bezala,
karpetan gorde beharko dute. Saio osoa emango dugu horretan: informazioa lortu eta
irakurri. Hona hemen ikasleentzat lagungarriak izan daitezkeen zenbait helbide. Beti izango
dute, gako-hitzak erabilita, Google bilatzailea erabiltzeko aukera:
http://eu.wikipedia.org/wiki/Araba
http://eu.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Arabako_eskualdeak
www.aiaraldea.org/
www.cuadrillazuia.com/
www.cuadrilladeanana.es/
www.montanaalavesa.com
www.turismoriojaalavesa.com/
www.cuadrillasalvatierra.org/
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www.vitoria-gasteiz.org
turismoa.euskadi.eus
https://eu.wikipedia.org/wiki/Atari:Euskal_Herriko_Wikiatlasa

13. ariketa. Hurrengo urratsa, egokitutako kuadrillako zer herri deskribatuko duten
adostea izango da.
14. ariketa. Hori erabakita, herri horren planoa aurkitzea izango da hurrengo lana.
Helbide interesgarri ugari daude Interneten ikasleak planoen ezagutzaz eta helburuaz
jabetzeko. Besteak beste, honako hiru hauek jaso ditugu:
http://www.eudel.eus/es/municipios/araba
www.google.es/maps
www.nekar.com/es/
Planoa inprimatu eta honako lan hauek egin ditzakete: herri mugakideak zein diren
idatzi, zer ibilbide egin duten azpimarratu, hainbat zerbitzu ikurren bidez adierazi
(piktogramak, asmatu egin ditzakete), kaleen izenak ...
Lanketa horiek planoen ezagutzan eta erabileran trebatzeko aukera eskaintzen diete
ikasleei.
15. ariketa. Ondoren, ahal beste informazio lortuko dugu, hurrengo saioan
aztertzeko.
5. SAIOA. Gida idazten hasi
16. ariketa. Gelan arituko gara, lortutako informazioa irakurtzen, beharrezkoa dena
aukeratzen, eta ondoren gure turismo-gida idazten. Taldetan banatuta ekingo diote lanari.
17. ariketa. Informazio andana izango dutenez ikasleek, eta pixka bat galduta ibiliko
direnez, lana errazte aldera, ikas-teknika bat gogoratuko diegu.
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6. FITXA

AZPIMARRATZEA ETA LETRA LODIA
Azpimarratzea:

testu

bateko

esaldi

edo

hitz

garrantzitsuenak

nabarmendu nahi direnean, azpimarratu egiten ditugu.
Zer azpimarratu behar den jakiteko, aurrez irakurketa azkar bat egiten
da. Ondoren, testua berriro irakurtzen da, mantsoago eta arreta handiagoa
jarrita, eta ideia garrantzitsuenak azpimarratzen dira, ez testu osoa.
Azpimarratzeak funtsezkoena gogoratzen laguntzen digu, nabarmendu dugun
horretan jarriz gure arreta.
Zenbait testutan, hitz batzuk letra lodiz agertzen dira. Garrantzi berezia
dutela adierazten du horrek. Azpimarratzeak eta letra lodiak errazago
ikasten laguntzen dute.
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6., 7. eta 8. SAIOAK. Eraikinak deskribatzen
Eraikinak nola deskribatu behar diren ikasteko zenbait ariketa proposatuko dizkiegu
ikasleei. Ez dago denak jarraian egin beharrik, aurrerago proposatzen ditugun ariketekin
konbina daitezke. 9.etik 17.era doazen fitxak erabiliko ditugu erakinen deskribapenaren
inguruan aritzeko. 3 saio beharko ditugu gutxi gorabehera.

64

SEKUENTZIA DIDAKTIKOA

ZAZPIGARREN ALABA

9. FITXA
ERAIKINEN DESKRIBAPENA
Entzun irakasleak irakurriko duen deskribapena eta osatu taulak.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Vitoria_-_Estaci%C3%B3n_de_Autobuses_34.JPG

KOKAPENA:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
NOIZKOA:_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
NOLAKOA:_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ERABILERA:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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ATARIA

https://eu.wikipedia.org/wiki/Ataria_(Salburua)#/media/File:Ataria.jpg

KOKAPENA:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
NOIZKOA:_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
NOLAKOA:_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ERABILERA:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________ ________________________
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AUTOBUS GELTOKI BERRIA
Vitoria-Gasteizko autobus geltoki berria Euskaltzaindia plazan dago, Eusko
Jaurlaritzaren ondoan. 2015eko martxoaren 16an Los Herran kaleko geltoki zaharra itxi eta
berria ireki zuten. Haraino iristeko, taxia, hiri barruko autobusa, autoa, bizikleta zein tranbia
har dezakegu. Eraikinak inguruko mendiak irudikatu nahi ditu. Teilatuak kolore berdea du
eta mendi tontorren itxura hartzen du. Egitura altzairuzkoa da eta hainbat leiho ditu
argitasuna sartu ahal izateko. Edifizioaren alde batean hainbat eguzki-plaka ditu
eguzkiaren energia aprobetxatzeko. Bi alde nagusi ditu: batean txarteldegiak, itxaroteko
gunea eta taberna daude; bestean, aldiz, autobusak hartzeko nasak. Autobus horiek
Euskal Herriko zein atzerriko hainbat herritara bidaiatzeko aukera ematen digute.

ATARIA
Ataria Salburuako hezeguneen interpretazio-zentroa da. Salburuako hezeguneetara
sartzeko ate nagusia da. Eraikina egurrez eta kristalez egina dago, eta inguruko
naturarekin bat egitea da diseinatu zuten arkitektoen asmoa. Buesa Arena pabiloia, Bakh
eta Vital eraikina ditu oso gertu. Barruan sala interaktibo bat dago eta bertan hezeguneko
animaliak eta landareak ikusi, entzun edo ukitu ahal izango ditugu: dortoka, oreina, bisoia...
Hezegunea nola sortu zen eta bere bilakaera zein izan den ere ulertu ahal izango dugu.
Haurrak jolasteko gela handi bat ere badago. Parkeko edo Eraztun Berdeko ibilbideen
inguruko informazioa ere jaso ahalko dugu bertan. Bizikletak, prismatikoak, gidak...
eskatzeko aukera ere badago. Eraikinak beso itxurako 30 metroko korridore luze bat
dauka. Urmaelen gainetik pasatzen da eta inguruko hegazti zein Gasteizko mendiak
begiratzeko aukera paregabea eskaintzen du.
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10. FITXA
Irakurri Marques de Riscal upategiaren deskribapena. Ondoren, osatu
ondoko eskema falta den informazioarekin.
MARQUES DE RISCAL HOTELA

https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Bodegas_Marqu%C3%A9s_de_Riscal_-_Frank_Gehry_-_WikiArquitectura_14.jpg

Marques de Riscal hotela Eltziego herrian dago, Arabako Errioxan,
hain zuzen ere. Izen bera duten upategiak dira haren jabeak. Eraikina Frank
Gehry arkitekto ezagunak diseinatu zuen upategiek hala eskatuta eta 2006.
urtean inauguratu zuten. Hormak hareharrizkoak eta leihoak egurrezkoak dira,
inguruko eraikin tradizionalen antzera. Teilatua, aldiz, titaniozko xafla
erraldoiez osatua dago. Ur-jauzi itxura dute eta ardoaren, urrearen eta
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zilarraren kolorekoak dira. Solairu guztiak ezberdinak eta oso irregularrak dira.
Zenbat eta gorago, orduan eta txikiago. Eraikina gaur egungo arkitekturaren
ikono modernista bihurtu da.
11 . FITXA
ETXEAK AZTERTZEN

Zerez eginda daude eraikin hauek?
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Irudiak: https://eu.wikipedia.org/
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12. FITXA
ERAIKINAK IZENDATZEKO MODUAK
Eraikinak deskribatzean, idazleak ez du “eraikin” hitza behin eta berriro
errepikatzen. Batzuetan isildu egiten du hitza, eta beste batzuetan, “eraikin”
esan ordez, beste zerbait erabiltzen du, esate baterako, “etxe” edo
“edifizio”.
Testua arretaz irakurriz gero, aurkituko duzu antzeko adibide gehiago.
Azpimarra itzazu.
PORTALEA

Eraikin hau Gasteizko Alde Zaharrean
dago, Buruileria plazaren ondoan. XV.
mendean eraiki zen adreilua eta egurra
erabiliz. Etxe estu hau hiru solairutan
banatua dago. Eraiki berritan, edifizioa
bidaiarientzako ostatu izan zen, eta, garai
hartan karrozaz bidaiatzen zenez, fatxadan
duen ate handi horretatik sartzen ziren.
Antza denez, ateak ematen dio izena
monumentu eder honi. Gaur egun, artelan
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paregabe hau jatetxe dotorea da.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vitoria_-_El_Portalon.jpg
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DORRETXEAK

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Castillo_de_Mendoza_(%C3%81lava).jpg

Aspaldi jasoak dira eraikin hauek, X.-XV. mendeen artean. Hasieran
egurrezkoak ziren, baina, suteak sarri gertatzen zirela eta, harrizkoak egiten
hasi ziren. Eraikuntza mota hau barrutik estua zen. Erabilerari dagokionez,
erasoetatik babesteko balio zutela esan behar da. Hala erakusten du egiturak:
horma sendoak, almenak, harresiak, ate altxagarriak... Irudian, Mendoza
dorrea (Araba). Bistakoa da aspaldiko eraikin honek erasoetatik babesteko
duen gotorleku-itxura.
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13. FITXA
ERAIKINEN ATALAK IZENDATZEN

Begiratu goiko irudiko eraikinaren atalei. Gero, idatzi atal bakoitzaren
izena azpiko irudian.

Eleketan, 3. maila, Euskara eta Ingurunearen Ezaguera, Haritza, 2001
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14. FITXA

Irakur ezazu testua eta osa ezazu honako taula hau:

Eraikinaren izena:

Kokapena:

Nolakoa den:

Zerez egina dagoen:

Erabilera:

Atal deigarrienak:
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GASTEIZKO SANTA MARIA KATEDRALA
Gasteizko Alde Zaharrean dago, muino baten
gainean. XIII. mendean eraiki zuten, Gasteiz

izena

zuen herrixkan. Katedral Zaharra izena hartzen du,
XX. mendekoa den Katedral Berriarekin ez nahasteko.
Gurutze

latindarreko

oinplanoa

du.

Erdi Aroan,

hiribildua inguratzen zuen harresi baten parte zen. Hori dela eta, iparraldeko
hormak sendoak dira. Dorre poligonalak ditu, eta baita erronda-bidea ere, Erdi
Aroan hiria zaintzen zuten soldaduak aurrera eta atzera ibili ahal izateko. Alde
horretako harresia 20m luze eta zabal-zabala da.
Hareharri zuriz egin zen, baina zenbait tokitan adreilua eta hargin-lana
ere erabili izan zen. Eraikinaren elementu arkitektoniko garrantzitsuenak
ataria eta portiko nagusia dira.
Eraiki zutenetik egitura arazoak izan zituen, eta azken urteotan
konponketa-lanak egiten ari dira, erortzeko zorian zegoen eta. Lanean ari
badira ere, katedrala ikusteko aukera badago. (Irudiak :

https://es.wikipedia.org/)
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15. FITXA
ERDIKOA BASERRIA (ARAMAIO)

https://www.araba.eus

Aurreko ariketan ikasitako hitzak gogoan hartuta, egin idatziz Erdikoa
baserriaren deskribapena. Ez ahaztu honako alderdi hauek aipatzea:
kokapena, nolakoa den, zerez eginda dagoen, erabilera eta atal deigarrienak.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
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16. FITXA
Orain, zure lantaldean aukeratutako herriko edo kuadrillako eraikin bat
deskribatu beharko duzue. Zer izan behar duzue kontuan eraikina
deskribatzerakoan? Hausnartu denon artean eta osatu zerrenda:
1.- Zer informazio behar duzue?
Kokapena...................................................................................................
............................................................................................................................
Noizkoa den...............................................................................................
Nolakoa......................................................................................................
............................................................................................................................
Zerez egina dagoen...................................................................................
Erabilera.....................................................................................................
............................................................................................................................
2.- Eraikinaren atalak izendatzeko hitzak:
...................................................................................................................
............................................................................................................................
3.- Gure eraikina deskribatzeko erabiliko dugun ordena:
...................................................................................................................
............................................................................................................................
4.- Eraikina izendatzeko moduak:
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...................................................................................................................
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5.- Noiz erabiliko ditugu maiuskulak?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
6.- Noiz erabiliko ditugu puntuak eta komak?
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
7.- Zer formatu erabiliko dugu?
.....................................................................................................................
8.- Argazkirik edo marrazkirik erabiliko dugu?
.....................................................................................................................
9.- Informazioa nondik aterako dugu?
.....................................................................................................................
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17. FITXA
NORA JOANGO ZINATEKE? NORA BIDALIKO ZENUKE?
1.- Zaintiratua egin duzu orkatilan eta handituta duzu. Nora jo dezakezu?
...........................................................................................................................
2.- Larunbat arratsaldea da eta ondo pasatu nahi duzu. Nora jo dezakezu?
..........................................................................................................................
3.- Liburu bat aurkitu nahi duzu interesatzen zaizun gai bati buruz gehiago
jakiteko. Nora joan zaitezke?.......................................................................................
4.- Kale baten izena eman dizute, baina ez dakizu non dagoen. Nork esan ahal
dizu?....................................................................................................................
5.- Etxeko lanak bukatu ondoren, nora joan zaitezke pixka batean ondo
pasatzera?.................................................................................................................

Eleketan 3.maila, Euskara eta Ingurunearen Ezaguera, Haritza, 2001

6.- Kirola egin nahi duzue zuk eta lagunek. Nora joan zaitezkete?
...............................................................................................................................
7.- Amonak ogitan bidali zaitu. Nora jo dezakezu?...........................................
8.-...........................................................................................................................
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Nora joan zaitezke?..............................................................................................

9. SAIOA Zirriborroa prest
18. ariketa. Turismo-gidaren zirriborroa eskuz idatziko dute kontrol-orriei jarraituz.
Diapositiba bakoitzean zer irudi eta zer testu idatziko duten ere kontuan hartu beharko
dute.

10. SAIOA. Koebaluazioa
19. ariketa. Zirriborroa amaitu eta zuzendu ondoren, ondoko taldeari pasatuko
diote koebaluazioa egiteko.

11. SAIOA. Azken testua
20. ariketa. Turismo-gidaren azken testua PowerPoint programan idaztera joango
gara informatika-gelara. Talde txikitan arituko dira lanean, beraz. Denon artean, programa
erabiltzeko zer urrats jarraitu behar diren gogoratuko dugu.

3.-SINTESI-FASEA

12. SAIOA. Entsegua
21. ariketa. Gida idatzita daukatelarik, ahozko azalpenetarako erabili ohi duten
kontrol-orria gogoratuko dugu. Horman itsatsi eta ikasleei kopia bana emango diegu.
Azaldu edo aurkeztu nahi den edukiaren arabera, hainbat eratako ahozko azalpenak
eman ditzakegu, hiru atal hauek kontuan hartuta, betiere:
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KONTROL-ORRIA
AHOZKO AZALPENA
Kontuan hartu beharreko hiru atalak:
1.- SARRERA
- Entzuleak agurtu: “Ongi etorri”, “arratsalde on”, “egun on”, “kaixo denoi eta ongi
etorri...”
- Zeren inguruan arituko garen esan: “...deskribatuko dizuegu”, “...azalduko
dizuegu”, “...egingo dugu, eta horretarako”, “...ahaleginduko gara...”.
2.- GARAPENA
- Azalpena eman: ondo ahoskatu eta lasai hitz egin.
- Irudiak, eskemak eta grafikoak erabili.
3.- AMAIERA
- Entzuleen zalantzak argitu: “Zalantzarik baduzue, galdetu lasai”.
- Eskerrak eman: “Eskerrik asko entzuteagatik”, “mila esker zuen arretagatik”.
- Agurtu: “… eta besterik ez…”, “… eta honekin, bukatu dugu azalpena”.
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22. ariketa. Prestatze-lanarekin jarraituz, bakoitzak azaldu beharko duen zatia
zehaztuko dute ikasleek, eta gidoia egingo du bakoitzak. Jarraian, aurkezpena prestatuko
dute, betiere elkarri lagunduz eta memorizatzeko teknikak gogora ekarriz. Honako
azalpen-orri hau banatuko diegu:
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LANDUTAKOA BURUZ IKASTEA

Buruz ikastea, ikasitakoa gogoratzea da. Gauzak buruz ondo ikasteko
beharrezkoa da:
- Azalpenak entzutea.
- Buruz ikasi behar dena ondo ulertzea.
- Edukiak ondo ulertzeko, laburpen edo gidoitxo bat egitea.
- Toki lasai batean ikastea, bestelako denbora-pasarik izan gabe.
- Buruz errazago ikasteko trikimailuak ere badaude: hasierako letrekin
edo silabekin hitzak osatzea, esate baterako. Hala, Arabako kuadrillen izenak
ikasteko GAGAMAL “hitza” memoriza dezakegu:

G

orbeialdea

A

raialdea

G

asteiz

A

ñana

M

endialdea

A

rabar Errioxa

L

autada
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13. eta 14. SAIOAK. Aurkezpen-saioak
23. ariketa. Aurkezpen-saioak gelako arbel digitala erabilita egingo dituzte.
Gelakideen azalpenak entzun ahala, ikasle bakoitzak taula mutu batean apuntatuko ditu.
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7. FITXA
Idatzi kuadrillaren izena:

Margotu mapan dagokion kuadrilla:

Aipatu herririk garrantzitsuenak:

Aipatu aukeratutako herria:

Aipatu aukeratutako mendi eta ibaiak:

Aipatu herriko zeregin nagusia:

Aipatu herrian erabiltzen den hizkuntza nagusia:

Aipatu herriak dituen eraikin garrantzitsuenak:

Aipatu herrian edo kuadrillan egin edo ikus daitekeena:
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Aipatu herriko jaiak noiz diren:

Aipatu herriko pertsonaia ospetsuak:
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24. ariketa. Bukatutakoan, ikasle bakoitzak bere taldekideekin elkartu, jasotakoa
kontrastatu eta falta zaion informazioa osatuko du.
Ondoren, mapa batean, ibai, mendi, naturagune, urtegi eta abarren izenak
idatziko ditu bakoitzak, Arabako mapa fisikoa osatze aldera. Lehendabizi Euskal Herriko
mapa fisiko mutu bat emango diegu, ibaien isurialdea zein den ikusteko. Izan ere,
Arabako ibaiek bi isurialde dituzte: bata, Bizkaiko itsasoa, eta bestea, Mediterraneoa,
Ebro ibaian barrena.
Jarraian, Arabako mapa fisiko idatzia pasatuko diegu taldeka, orientatzen
laguntzeko. Hona hemen mapok:
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ARABAKO MAPA FISIKOA

Munduko eta Euskal Herriko Atlasa, Elhuyar, 2010
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EUSKAL HERRIKO MAPA FISIKO MUTUA

Munduko eta Euskal Herriko Atlasa, Elhuyar, 2010
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25. ariketa. Saioa bukatu aurretik, kuadrilla bakoitzaren aurkezpena balioetsiko
dute. Koebaluazioa bultzatuko dugu horrela. Hona hemen aurreko beste sekuentzia
didaktiko batzuetan erabilitako ebaluazio-orria:
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AURKEZPENEN BALORAZIOA
Kuadrillaren izena:
Emandako informazioa nahikoa
izan al da?
Informazioa

argi

eta

ondo

egituratuta eman al dute?
Gutxieneko
orrian

edukiak

(kontrol-

zehaztutakoak)

bete

al

dituzte?
Zerbait hobetuko zenuke?

Kuadrillaren izena:
Emandako informazioa nahikoa
izan al da?
Informazioa

argi

eta

ondo

egituratuta eman al dute?
Gutxieneko
orrian

edukiak

zehaztutakoak)

(kontrolbete

al

dituzte?
Zerbait hobetuko zenuke?
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26. ariketa. Hurrengo urratsa nork bere buruaren ebaluazioa edo autoebaluazioa
egitea izango da, proiektua aurrera eraman bitartean egindako lana kontuan hartuta.
Gogora ekarriko diegu ikasleei garrantzitsuena ikasketa-prozesua burutu den ala ez
jakitea dela. Horrek akatsak zuzentzen lagunduko die. Hona hemen hausnarketarako
fitxa:
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NORBERAREN EBALUZIOA
BETI

GEHIENETAN

NOIZEAN

GUTXITAN

BEHIN
Arduraz hartu dut
parte.
Egokituriko lana
ondo egiten saiatu
naiz.
Ideia berriak,
kontsulta-iturriak,
nire ikuspuntua
aditzera eman ditut
taldekideen aurrean.
Lanerako materiala
zaindu dut.
Gelakideen lanak
arretaz entzun eta
balioetsi ditut.
Zer ikasi duzu lan hau egiterakoan?

Zer ariketa izan dira egokienak gaiari buruz gehiago jakiteko?
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Zer zailtasun izan duzu eta nola konpondu dituzu?

Zerk sentiarazi zaitu ondo?
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27. ariketa. Behin ikaskideen lanak ikusita, lanaren garapena nolakoa izan den
balioetsiko dugu: zer zailtasun aurkitu dugun, zer hitz berri agertu diren, nola sentitu garen
lanean, zertan lagundu diguten helduek...

4. OROKORTZE-FASEA

Fase honetan indartze- eta aberaste-ariketak egiteko aukera izango dugu, baita
gure jakin-mina asetzekoa ere.

15. SAIOA. Mapa kontzeptuala
28.

ariketa.

Irakasleon

laguntzaz,

ikasleek,

taldeka,

landutakoaren

mapa

kontzeptuala egingo dute. Modu askotara landu dezakegu: irakasleak hasiera emanda,
hasteko modu ezberdinak emanda, ezer eman gabe...
La
uta
da

Ai
ara
lde
a

Añ
an
a

AR
AB
A

Err
iox
a
Me
ndi
ald
ea

Zui
a

Ga
ste
iz
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Arabako Errioxa
Herriak

Naturaguneak

Ondare historikoa

Guardia
Ebro ibaia
Kantabriar mendilerroa

29. ariketa. Azkenik, guk banaturiko ebaluazio-ariketak egingo dituzte bakarka.

16. SAIOA. Ikasturte bukaerako txangoa. Proposamen bat
30. ariketa. Ikasturte bukaerako txangoa nora egingo dugun erabakitzeko, talde
bakoitzak bere kuadrillako leku interesgarri bat aukeratu, eta egun-pasa antolatuko du.
Ondokoak hartu beharko dira kontuan:
- Ibilbidea. Ibilbidea kalkulatzeko, Gmaps-en tresna bat, “Egin txango bat”, erabil
dezakegu. Gasteiztik, gure eskolatik bertatik, haraino nola heldu eta zenbat denbora
beharko dugun kalkulatuko dugu. Talde bakoitzak bere kuadrillako herri bat aukeratuko du.
Behin aukera horretan klikatuta, A) atalean Gasteiz jarriko dugu, eta B) atalean, joan nahi
dugun herriaren izena. Gmaps-ek zenbateko distantzia dagoen esango digu km-tan eta
zenbat denbora beharko dugun haraino heltzeko, baita jarraitu beharreko ibilbidea ere.
Modurik merkeena eta ekologikoena ere kalkula dezakete, kilometroko zenbat
zentimo gasolina gastatzen dugun kontuan hartuta. Garraio publikoa erabilita nola hel
gaitezkeen ere aztertu beharko dute.
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- Irteeraren xedea. Zer egingo dugun lekura heldutakoan: bisita bat, multiabentura,
museoa ikusi...
17. SAIOA. Beste proposamen bat
31. ariketa. Donejakue bidea Araban
Bideari buruz hitz egin ostean, ondorengoa proposatuko diegu: zer herritatik
pasatzen den, eta batetik bestera zenbat kilometro dagoen kalkula dezatela. Gmaps-en
“Egin txango bat” erabil dezakegu hemen ere.
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8.1. Saio osagarriak beste ikasgai batzuetan
8.1.1. Arte Hezkuntza
Ignacio Diaz Olano margolari arabarraren margolan bikainen artean, honako hauek
aurkitu ditugu. Inprimatu, kartoi mehe batean itsatsi, plastifikatu eta puzzleak egin
ditzakegu. Beste arabar margolari bikain batzuk ezagutzeko, Gasteizko Arte Ederren
Museoa bisita dezakegu.
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“Angelusa errezatzen”. Egilea: Ignacio Diaz Olano. Argazkia: https://www.pinterest.com/pin/349029039843369091/

“Jaia”. Egilea: Ignacio Diaz Olano. Argazkia: https://www.flickr.com/photos/repolco/83943

104

SEKUENTZIA DIDAKTIKOA

ZAZPIGARREN ALABA

8.1.2. Euskara
Araban Bagare abesti ezaguna ikas dezakegu. Letrari erreparatu eta esanahia
ulertzen saiatuko gara.

Araban bagare
Gipuzkoan bagera
Ziberun bagire
ta Bizkaian bagara
baita ere Lapurdi ta Nafarran.
Guztiok gara euskaldun
guztiok anaiak gara
nahiz eta hitz ezberdinez
bat bera dugu hizkera.
Herri bat dugu osatzen
eta gure zabarkeriz
ez daigun utzi hondatzen.
Bagare, bagera,
bagire, bagara
euskera askatzeko
oraintxe dugu aukera
Euskadi askatzeko
oraintxe dugu aukera.
Gontzal Mendibil eta Xeberri
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