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1. Zer dira errutinak? 

Errutinek umeen beharrak eta interesak kontuan hartzen dituzte, erantzun 

egokia eman ahal izateko. Errutinen bidez eta hainbat estrategia erabiliz, 

ikaskuntza berriak bereganatuko dituzte. 

Irakaslea errutinen arduraduna izango da, eta lana beti umeen ezaugarriak 

kontuan hartuta egingo du. Irakaslearen eta umearen artean hainbat ekintza 

sistematiko gertatzen dira, eta irakaslearen helburua hau izango da: 

- elementuen artean oreka lortzea 

Errutinak Haur Hezkuntzan landuko dira, eguneroko jardueren bidez. Horiek 

umearen eta helduaren eguneroko bizitza arautzen dute, eta umearengan 

helburu batzuk lortzea ahalbidetzen dute. Adibidez: 

- segurtasuna lortzea 

- ekintzen sekuentziak antzematea 

- ekintza baten ondorengoa aurresatea 

Arestian aipatutako guztia berresteko, hona hemen R. Driekurs-en hitzak:  

Errutinek bizitzari dimentsioak eta mugak ematen dizkiote, eta, konparazio bat 

eginez, hau esan genezake: errutinak  etxeko paretak bezain garrantzitsuak 

dira. Errutinek ziurtasun sentsazioa ematen dute. Ezarrita dagoen errutinak 

ordena finkatzen du, eta hortik askatasuna sortzen da. 

Errutinak oso ekintza antolatuak dira, eta esanahi sinbolikoa dute. 

Errutinetan denbora, espazioa eta erritmoa antolatzen dira, eta eskolako 

errealitatera daude egokituta. Gainera, eguneroko beharrei erantzuten diete: 

agurtzeari, jolasteari, solasaldiei, elkarrizketei… baina erabilera nolakoa den, 

aspergarriak edo aberasgarriak suerta daitezke. 

Umeek eskolan ordu asko ematen dituzte, eta, eskola gizarte txiki bat den 

neurrian, hainbat egoera sortzen dira: ikasteko egoerak, jolastekoak, lasai 

egotekoak, aktibatzekoak… Horietan guztietan errutinak etengabe sortzen dira, 

are gehiago, giro harmonikoa lortzen lagunduko dute. Haien bitartez, eta 

estrategia batzuk erabiliz, egunerokotasunari zentzua emango diote ahal den 

etekin handiena ateratzeko. 
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Laburbilduz, esan daiteke errutinek eskolako ekintza eta antolamendu 

guztietan hartzen dutela parte. 

2. Zer eskaintzen diote haurrari? 

- Segurtasuna. Momentu bakoitzean umeak badaki zein den ekintzen 

hurrenkera. 

- Lasaitasuna. Umeak badaki zer izango duen momentu bakoitzean. 

- Erosotasuna. Badaki ekintza bat egin ondoren zer datorren. 

- Plazera. Umeak egoera kontrolatzen du. 

- Autonomia. Ekintzak bere kabuz egiteko gaitasuna eta gogoa izango 

du. 

Errutinek erregulartasuna eta konstantzia eskaintzen dute. Baina hori 

guztia lortzeko, ezagunaren eta ezezagunaren arteko oreka, hau da, 

segurtasunaren eta erronkaren arteko oreka zaindu egin behar da. Beraz, 

baztertuta geldituko dira zentzurik  gabeko ekintzak, jarduera errepikatuak…  

 

3. Errutinen ezaugarriak 

  Izaera automatikoa dute 

Bi prozesu gertatzen dira: mekanizazioa eta errepikapena. Horiek arreta 

handia eskatzen dute, barneratzen joateko. Behin barneratuta, umeak 

segurtasuna lortuko du. 

 Identitate izaera dute 

Errutinek identitatea eraikitzen eta definitzen laguntzen diote haurrari. 

Horien bitartez, nork bere izaera erakusten du. Haur Hezkuntzan oso 

garrantzitsuak dira izaera definitzen hasteko. 

 Izaera integratzailea dute 

Arestian aipatu dugun bezala, errutinek mekanizazioa eta errepikapena 

eskatzen dute. Bada, horrek guztiak eroso eta ziur sentitzen lagunduko 

dio umeari: errutinen bidez, ondoren zer ekintza datorren aurreikus 

dezake eta horrek segurtasuna emango dio. 
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 Izaera autonomoa dute 

Errepikatu ahala, gainera, errutinak barneratzen doa umea. Behin 

barneratuta, ez du inoren babesik beharko ekintza horiek aurrera 

eramateko. Horrek segurtasuna eta lasaitasuna emango dio eta 

autonomoa izaten lagunduko dio. 

4. Nolako garrantzia dute umearen eguneroko bizitzan? 

Errutinen bidez, umeak arauak, balioak, ezagutzak eta ohiturak ikasten 

ditu eta, horien bitartez, segurtasuna lortzen du. 

Hori guztia lortzeko, Haur Hezkuntzan izaten diren errutinek 

sekuentzialak, egonkorrak eta malguak izan beharko dute. Gainera, modu 

sistematikoan aurkeztuko dira eta umeen erritmoak errespetatuta. 

Laburbilduz, esan genezake errutinen bidez gauza berriak ikasiko 

dituztela eta haien bizitzarako esanguratsuak izango direla. 

5. Irakaslearen esku-hartzea 

Irakasleak instituzioekin eta familiekin harremanak sustatuko ditu, umeak 

ahal den etekin handiena atera dezan. 

Oro har, esan genezake irakasleak animatzaile izan behar duela, eta, aldi 

berean, eremu didaktikoaren sustatzaile eta kudeatzaile. Animatzaile moduan, 

umeari hainbat ekintza eskainiko dizkio, ikaskuntza esanguratsuak lortzeko. 

Irakasleak umearengan kuriositatea eta motibazioa piztu behar ditu. Horrela, 

lehen aipatu dugun moduan, umeak lortuko dituen ikaskuntzak esanguratsuak 

izango dira. 

Ibilbide horretan, laguntzailearen rola izango du. Irakaslea beti laguntzeko 

prest egongo da. Umeari autonomia ematen saiatuko da. Horrela, umeari 

aukera emango dio bere esku dagoen guztia egiteko. Momentu oro erne 

egongo da irakaslea eta saiatuko da parte ez hartzen, beharrezkoa ez bada. 

Inguruari buruz hitz egiten badugu, maitasunezko eta osasungarria den 

giroa sortu beharko du. Irakasleak hori lortzen badu, umea eroso, alai eta 

seguru sentituko da, eta ikaskuntza errazagoa izango du. 

Irakaslearen eginkizunen artean behaketa ere sartzen da. Horren bidez, 

umeen harremanak, nahiak, jolasteko erak, gehien erabiltzen dituen 
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materialak… ezagutuko  ditu. Irakasleak behaketa lan hori eginez gero, ingurua, 

taldea eta umea bera ezagutzeko aukera izango du. 

Oso garrantzitsua da umeak erakusten dituen mezuei erreparatzea. Hori 

egiten badu, umearen interesei erantzuna emango die. 

Irakasleak umea babestuko du, baina babes handiegia eman gabe, 

umeak bere autonomia garatzeko aukerak murriztuko ditu-eta. Irakasleak ezin 

du ahaztu umearentzat eredu dela; adibidez, hizkuntza ikasten duenean. Beraz, 

jarrerak eta jokabidea zaindu beharko ditu,  hortik lortzen duen informazioa oso 

baliagarria izango baita aldaketak egiteko. 

Umearengan jarrera positiboak lortu beharko ditu: errespetua, 

kooperazioa eta askatasuna. 

Orokorrean, irakaslearen esku-hartzea puntu hauetan oinarrituko da: 

- Gaur egungo gizartearen eta umearen arteko lokarria izango da. 

- Umearen eta ezagutzaren arteko bitartekari-lana egingo du. 

- Eskolan daukan eginkizunaren bidez, bizitzaren estilo demokratikoa 

erakutsiko du. Horretan pedagogiak garrantzia handia hartuko du. 

- Irakasleak umeari estrategiak eskainiko dizkio, ezagutza eraiki ahal 

izateko. 

- Inguru segurua sustatu beharko du, umearen garapen sozio-

afektiboa bermatzeko. 

Curriculumaren oinarrizko puntu hauek hartuko ditu kontuan: 

 eskakizun sozio-afektiboak eta sozio-kognitiboak 

 edukien baloreak 

 proposatzen den metodologia 

 ebaluazioa (horren arabera planteatuko ditu lanak) 

 egokienak diren estrategiak aukeratzea 

 irakaskuntzaren gidaritza 

 hezkuntza-prozesuaren ebaluazioa eta 

autoebaluazioa 

 ume bakoitzaren jarraipena 

 gurasoen parte-hartzea 
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5.1 Irakaslea, bitartekari 

Irakaslea umearen garapen osoaren sustatzailea izango da. Horregatik, 

antolatzen dituen ekintzek umeen beharrak eta interesak kontuan hartuko 

dituzte. 

Bitartekari moduan, esperientzietatik ahal den etekin handiena ateratzen 

saiatuko da. Umeari hainbat egoera aurkeztuko dizkio. Aldi berean, hainbat 

estrategia eskainiko dizkio aurkeztutako egoerei aurre egiteko. 

Irakasleak xedeak argi eta garbi markatuko ditu eta horiek lortzeko 

irizpideak zehaztuko ditu. Horrek lagunduko dio jakiten umeek xede horiek lortu 

dituzten. 

Esan bezala, irakaslea  une oro adi egongo da, umeak ikaskuntza 

esanguratsuak egin ahal izateko. Ibilbide horretan zailtasunak agertzen 

direnean –urduritasuna, noraezeko sentsazioa…–, irakaslea agertuko da, eta 

bitartekari lana eginez, blokeo horretatik ateratzeko hainbat estrategia eskainiko 

dizkio. Horrela, umea izango da bere ikaskuntzaren arduraduna, eta sortzen 

diren ikaskuntzak esanguratsuak izango dira, berak ekoiztu baititu. 

Ebaluazioa egiteko, irakaslea ekintzetan oinarrituko da, eta ez hitzetan. 

Akatsa modu naturalean onartuko da, ikaskuntzaren prozesuaren zatia baita. 

Esan gabe doa, azken xedea lortzeko presarik ez badago ere, lorpenak 

prozesu osoan zehar antzematen saiatuko dela. Izan ere, ikaskuntza prozesu 

motela da eta, hortaz, erritmoak errespetatu egin beharko ditu. 

Irakasleak galderei garrantzia handia emango die. Galderek helburu 

jakinak dituzte, ez dira nola edo hala egiten, helbururik gabe. Bestalde, 

Irakasleak galdera egiten duenean ez du ikasle bakarra aukeratuko. Hori 

egingo balu, umearen antsietate-maila handituko litzateke. 

Horrelakoetan, irakasleak ez du autoritaterik erabiliko. Umeak esaten 

duena entzungo du eta lagunduko dio ikaskuntza berriak eta aldi berean 

esanguratsuak eskuratzen. Hori lortzeko, aldez aurretik dakiena eta ikaskuntza 

berriak erlazionatu beharko ditu umeak. 

5.2 Irakaslea, eredu 

Haur Hezkuntzako curriculumak, ikaskuntza esanguratsuak lortzeko, 

inguru emozionalari eta sozialari garrantzi handia ematen die, eta puntu hauek 

hartzen ditu kontuan: 
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- besteenganako konfiantza  

- ekimenerako gaitasuna 

- autonomia 

- enpatia 

- autokonfiantza 

Helduak umeari hainbat aukera emango dizkio, pentsatzeko, arazoak 

ebazteko, haien artean konpontzeko…. 

Horrek guztiak umearen ikaskuntza eta garapena ziurtatuko ditu. Eta 

ikaskuntza-prozesuan elkarrekintza baldin badago, honako helburu hauek 

lortuko dira: 

- giro intelektuala sortzea 

- jarrera behatzailea mantentzea 

- umearen iritziak errespetatzea 

- gauzak ondo egiten direnean aipatzea 

- sentimenduen azalpena onartzea 

- ikaskuntzaren prozesuak berrikustea 

- umeen beharrak eta interesak kontuan hartuta, hainbat estrategia  

eskaintzea 

- motibazioa sustatzea 
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5.3 Irakaslea, planifikatzaile 
Irakasleak orain arte aipatutako ezaugarri guztiak edozein momentutan 

beteko ditu. Adibidez: 

- Umea estimulatuko du, egin nahi duena aukeratu dezan. 

- Gutxi hitz egiten duten umeak estimulatuko ditu nahi dutena azal 

dezaten. 

- Ume batzuek ez dute jakiten zer egin edo zer aukeratu. Horientzat 

hainbat aukera planteatuko ditu. 

- Giro atsegina eta goxoa sortzen saiatuko da, umea eroso sentitzeko eta 

gauzak egiteko orduan konfiantza izateko. 

6. Aukeratutako errutina. Makinistaren lana: 

betebeharrak eta helburuak 

Makinista gelako arduraduna da, eta laguntza emango die irakasleari eta 

behar duten haurrei. Gelan tren bat egongo da. Trena bagoiek eta makinak 

osatuko dute. Haurrek bagoi bakoitzean toki bat daukate. Makinista egunero 

aldatuko da; beraz, haur guztiei egokituko zaie txandaka gelako arduradunak 

izatea. 

Eguneroko errutinak makinistak egingo ditu. Errutinak korroan egingo dira: 

makinista irakaslearen ondoan eseriko da, taldeari begira. Lagunak prest 

daudenean, bere lanak egiten hasiko da, tutoreak euskarri afektiboa eta 

laguntza emanda. Horrelako ekintzak egitea asko gustatzen zaie, seguru 

sentitzen direlako  eta aldi berean egun horretako protagonistak direlako. 

Makinistaren lana egunero egingo da; horrela, haurrek hizkuntza eta batez 

ere landutako esaldiak bereganatuko dituzte. 

Makinistaren lana erabiliz, honako helburu hauek lortu nahi ditugu: 

- mintzairaren bidez sentimenduak, nahiak, bizipenak eta ideiak 

adieraztea 

- taldearen aurrean hitz egiteko gai izatea 

- txandak errespetatzen ikastea 
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Hona hemen makinistaren betebeharrak: 

- Zerrenda pasatu. 

- Eguraldia aipatu. 

- Umeak zenbatu. 

- Sentimenduak azaldu: pozik, triste eta haserre. 

- Gertakizunak kontatu. 

- Egunean zehar egin beharrekoa aipatu. 

7. Makinistaren lana curriculumean oinarrituta 

Errutinak, makinistaren lana barne, curriculumean txertatuta daude. Haur 

Hezkuntzako curriculuma hainbat eremuk osatzen dute. Eremuak hauek dira: 

- norberaren ezaguera eta autonomia pertsonala 

- inguruaren ezaguera 

- hizkuntzak: komunikazioa eta adierazpena 

Hiru eremuak kontuan hartzen baditugu, eta proiektua aintzat hartuta, 

errutinak autonomia lantzeko, ingurua hobeto ezagutzeko eta hizkuntzetan 

aurreratzeko daude bideratuta. 

Errutinak, berriki aipatu dugun moduan, umeari autonomia emateko daude 

bideratuta. Umeek momentu bakoitzean zer egin behar duten baldin badakite, 

hobeto sentituko dira eta beren burua gero eta autonomoago ikusiko dute. 

Bigarren eremuari –ingurua hobeto ezagutu– erreparatzen badiogu, hau 

esan dezakegu: errutinek ezezaguna ikusten eta aurkitzen lagunduko diete, eta 

aldi berean ezaguna hobeto ezagutzen ere bai. Beraz, inguruaren ezagueran 

aurrerapenak egingo dituzte. 

Amaitzeko, aipatu beharrean gaude hizkuntzen eremuan ere errutinek 

garrantzi handia dutela. Komunikaziorako eta adierazpenak egiteko 

ezinbesteko tresna baita.  

Teknologia berrien erabilerak aparteko aipu berezia merezi du. Izan ere, 

hizkuntzak lantzean, teknologia berriak gero eta gehiago erabiltzen dira. Horiek 

erabilita, hizkuntza lantzeaz gain,Teknologia horietan umeak trebatu egingo dira 

eta erabiltzen hasiko dira. Izan ere, gaur egungo gizartean, teknologia berriek 

gero eta garrantzi handiagoa dute, eta horietan trebatzea ezinbestekoa da. 
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8. Nori zuzenduta dago? 

Proiektua hiru urteko umeekin lantzeko dago egina. Hiru urtekoen gelan 

hasten dira errutinak lantzen, eta oso garrantzitsua da horiek lehenbailehen 

antolatzea barneratu ahal izateko eta, kurtsoak pasa ahala, garatzen joateko. 

Errutinetan murgilduta eta makinistaren lanean oinarrituta, esan dezakegu 

egun teknologia berriak azaldu ere ez direla egiten horrelako lanetan. Adibidez, 

zerrenda pasatzean zenbat ume etorri diren jakiteko, belkroa eta kartulinak 

erabiltzen dira; eguraldia aipatzeko, gauza bera gertatzen da: kartulinak eta 

belkroa erabiltzen dira; umeen kopurua zehazteko, betiko arbela baliatzen da... 

Beste baliabiderik izan ezean, ondo dago betiko baliabideak (kartulina, 

belkroa…) erabiltzea. Baina, denok dakigunez, gure neska-mutilak 

informatikaren garaian jaio eta bizi dira, eta kontuan hartuta Eskola 2.0 

programa eskoletan ezarrita dagoela, horretarako materiala prestatzea 

ezinbestekoa da. Gainera, eskolak mini eramangarriz, arbel digitalez, eta 

abarrez  ondo hornituta daude. Hori guztia ikusita, bururatu zitzaidan R400 

ikastaroa baliatzea errutinak arbel digitalera pasatzeko. Eskoletan azken urte 

hauetan arbel digitalak ipini dira, eta konturatu gara ez diegula behar besteko 

etekinik ateratzen. Bada garaia hori aldatzen hasteko. Errutinak egunero egiten 

den gauza bat da, hortaz, eta esandako guztia kontuan hartuta, errutinak 

digitalizatzea erabaki dugu arbel digitalari ahalik eta etekin handiena 

ateratzeko. 

Horrekin, bi helburu lortuko ditugu. Alde batetik umeak teknologia 

berrietan trebatzea, eta bestetik lantzeko orduan modu atseginagoan egitea. 

Orain arteko metodologia oso antzekoa da kurtso guztietan. Errutinen lanketa 

“errutina” bihurtu da eta, beraz, aspergarria neska-mutilentzat. Egoera hori irauli 

nahian prestatu dut  lantxo hau. 
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Hona hemen landuko diren errutinak: 

- Neska eta mutilak zenbatu. 

- Eguraldia aipatu. 

- Hilabetea eta eguna aipatu. 

- Sentimenduak aipatu. 

- Egin beharrekoa aipatu. 

- Jantokiko janaria aipatu. 

9. Teknologia berriak. Notebooken erabilera 

Proiektua aurrera eramateko, eta orain arte esan dugun guztiari forma 

emateko, Notebook programa erabili dugu. Notebook programa arbel digitalean 

lan egiteko pentsatuta dago. Umeek erabiltzeko inolako arazorik ez izateko 

baliatu dugu  programa hori, ia-ia guztia ukimenaren bidez egiten baita. 

Txikiak direnean, motrizitate fina ez dute oso landua, eta trebetasun hori, 

urteak pasa ahala, landu beharko dute beste lan batzuk egin ahal izateko. 

Horregatik, Notebook programa oso ondo datorkie, gauzak ukituz lan egin 

baitezakete. Horrez gain, programa horrek bolaluma hartzeko eta 

grafomotrizitatea lantzeko aukera ere ematen du. Agidanez, erraztasun guztiak 

ematen dizkie umeei, teknologia berrietan trebatzeko eta aldi berean ikasteko. 

Programa arbel digitala erabiltzeko pentsatuta dago. Gaur egun eskola 

guztietan ditugun arbel digitalak behar bezala aprobetxatzeko, umeek arbel 

digitalean hainbat lan egin dezakete. Horretan, pantaila batzuk aurkituko 

dituzte, eta pantaila bakoitzean ariketa bat. Hortaz, lana aurrera eramateko eta 

ondo egiteko, oso beharrezkoa ikusten dut ariketa bakoitzean zer egin behar 

duten azaltzea. 

Pantaila guztietan musika dago. Baina musika aukerakoa da, alegia,  ez 

dugu une oro pizturik izan beharrik: hainbat unetan musika entzutea 

beharrezkoa ikus dezakegu, baina agian beste une batzuetan ez dugu behar 

hori ikusten.  

Oraintsu esan dugun bezala, musika aukerakoa da. Hala ere, musika 

txertatu dugu uste dugulako umeentzat oso erakargarria dela. Horrela, umeak 
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gure errutinetara erakarriko ditugu eta, bide batez, beste aukera bat izango 

dugu umeei jakinarazteko zer egin behar duten momentu bakoitzean. 

Musika entzuteko, marrazkiak edo kontzeptuak ukitu behar ditugu. 

Lehenengo pantailan, tren baten marrazkia dago. Horren izkina batean 

bozgorailuaren irudi txiki dago bat. Hor sakatuz hasiko da musika. 

Bigarren pantailan, beste bozgorailu txiki bat aurkituko dugu. Hori ukituta 

hasiko da musika. 

Hirugarren pantailan, irudien gainean sakatuta hasiko da musika. Musikak 

irudi bakoitzari egiten dio erreferentzia; beraz, irudi bakoitzean dagoen musika 

ezberdina izango da. 

Laugarren pantailan, hilabete bakoitzaren gainean ukituz lortuko dugu 

musika abiaraztea. Musikak urtaro bakoitzari egiten dio erreferentzia. 

Horregatik, hilabete batzuek musika bera izango dute. 

Bosgarren pantailan, irudiak ukituz entzungo dugu musika. Irudi hauetan 

txertatuta dagoen musika ezberdina izango da, sentimenduak ezberdinak 

baitira. 

Seigarren pantailan, bozgorailu txiki bat aurkituko dugu, eta hor sakatuz 

hasiko da musika. 

Zazpigarren pantailan, irudiak ukituz abiaraziko dugu musika. Abesti 

ezberdinak izango dira, bi kontzeptu ezberdinak baitira. 

Zortzigarren pantailan, irudia ukituz entzungo da musika. 

Bederatzigarren pantailan, bozgorailu txiki bat aurkituko dugu, eta hor 

sakatuz hasiko musika da. 

Hamargarren pantailan, irudia ukituz hasiko da musika. 

Lehenengo pantailako helburua egun horretako makinista nor den jakitea 

da. Irakasleak, goian agertzen den karratuan, umearen izena idatziko du. 

Hasieran, bagoietan agertzen diren argazkiak mugitu gabe, irakasleak umeei 

galdetuko die ea badakiten makinista nor izango den. Horrela, umeek 
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hipotesiak egingo dituzte eta ikaskuntza esanguratsuak egiten joango dira. 

Jarraian, eta irakaslearen laguntzarekin, egun horretako makinista nor den 

asmatuko dute. Behin asmatuta, makinistak berak bagoietan agertzen diren 

argazkiak tokiz aldatuko ditu, eguneko ardurak eta zereginak argi geldi 

daitezen. 

Bigarren pantailako helburua umeak zenbatzea da. Makinistak mutilak 

zenbatuko ditu eta, bolaluma hartuta, mutilaren azpian dagoen karratuan 

zenbat mutil dauden idatzi. Neskekin gauza bera egingo du. Amaitzeko, zenbat 

neska eta zenbat mutil dauden zenbatu beharko du, eta guztira zenbat dauden 

idatzi. 

Hirugarren pantailako helburua eguraldiarekin lotuta dauden hainbat 

kontzeptu ikastea da. Hemen, eguraldiarekin zerikusia duten hainbat kontzeptu  

agertzen dira. Umeek, zeruari begira, eguraldia ikusiko dute, eta horren 

inguruan marrazki bat edo beste bat aukeratuko dute eta karratuaren barruan 

ipiniko. Aldi berean, marrazkiaren gainean izena agertzen da. Beraz, izena 

hartu beharko dute eta arrastaka puntuen gainera eraman. 

Laugarren pantailako helburua hilabeteak eta egunak lantzea da. 

Pantaila horretan hilabeteak agertzen dira. Umeek, gauden hilabetea hartu,  eta 

karratuan ipiniko dute. Horrekin lotuta, hilabetearen azpian dagoen karratuan, 

eguna jartzen duen karratuan, egunaren zenbakia idatziko dute. Horretarako, 

bolaluma erabiliko dute. 

Bosgarren pantailako helburua sentimenduak adieraztea da. Makinistak 

egun horretan zelan dagoen adieraziko  du. Horretarako, pantailan hainbat irudi  

agertuko dira, eta bera zelan sentitzen den adierazteko irudi bat edo beste bat 

aukeratuko du. Behin irudia aukeratua, karratuaren barruan ipiniko du, eta 

goian, karratu zuzenean, irudiaren izena jarri beharko du. 

Seigarren pantailako helburua egunaren sekuentzia aipatzea da. Umeek 

asteko egunak ezagutu beharko dituzte, eta horrekin batera, egun horretan zer 

egin behar duten. Pantaila horretan, asteko eguna aukeratuko dute eta goian 

dagoen karratura eramango dute arrastaka. Halaber, egun horretako zeregina 
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zein den kontuan hartuta, horri dagokion irudia hartu eta beheko karratura 

arrastaka eramango dute. 

Zazpigarren pantailako helburua da jakitea eskolara zenbat ume etorri 

diren eta nor diren. Horrekin batera, euskarazko hainbat egitura ere ikasiko 

dituzte. Pantaila horretarako gure gelako umeen argazkiak eskaneatuko ditugu 

eta bertan itsatsiko. Horrela, makinistak bere gelako umeen argazki guztiak 

izango ditu eta ume bakoitza etxean edo eskolan kokatuko du. Ipini baino 

lehen, hurrengo galdera egingo du: 

 - Aritz etorri al da? 

Gelan badago, honako hau erantzungo du: 

- Bai, hemen nago. 

Ez baldin badago, gelakoek hau esango dute: 

- Ez, ez da etorri. Etxean dago. 

Zortzigarren pantailako helburua egun horretan zer bazkalduko duten 

jakitea da eta baita euskaraz hainbat kontzeptu ezagutzea ere. Irakasleak 

umeei galdera batzuk egingo dizkie, ea asmatzen duten zer dagoen jateko. 

Behin asmatuta, makinistak irudiak hartuko ditu eta argazki bakoitza bere tokian 

ipiniko du. 

 Bederatzigarren pantailako helburua da jakitea errutinak egin eta gero 

ume bakoitza non jolastuko den. Horretarako, umeen argazkiak eskaneatuta 

egongo dira, eta makinistak ume bakoitzari galdetuko dio non jolastu nahi duen. 

Ume batek aukeratzen badu beteta dagoen txoko bat, horretan ezin izango da 

jolastu eta beste txoko bat aukeratu beharko du. 

 Hamargarren pantailako helburua grafomotrizitzatea lantzea da. Pantaila 

horretan, makinistak bere izena idatzi beharko du pantailan dauden hizkiak 

hartuta. Ondoren, makinistaren izenaren lehenengo hizkiarekin hasten diren 

gauzak aipatuko dituzte umeek, eta irakasleak haiek esandakoa apuntatuko du. 
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