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TXANELA 6: LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOAREN GIDAREN 
ZIRRIBORROA 
 

“BILAKATU ZEN BIZIGAI” 
 

Ongi etorri 6. mailara, irakasle! 
Gida honetan eta ondorengoetan ere dagoeneko aski ezagunak izango dituzun hainbat 
azalpen aurkituko dituzu, garrantzitsua iruditu baitzaigu hainbat alderdiren garrantzia 
azpimarratzea edota lantzeko jarraitu beharreko prozesua berriz ere gogora ekartzea. 
 
Oharra: Unitate didaktiko honetan, hurrena datozenetan baino jarduera gehiago 
aurkituko dituzue. Hori dela eta, argibide batzuk eman nahi genizkizueke: 
 
 

Txanela proiektua eskuzabala da jarduerak eskaintzeko orduan, baina horrek ez 
du esan nahi bertan agertzen diren jarduera guztiak egin behar direnik. Inondik inora ere 
ez. Hainbat arrazoi direla eta (ikastolak berezkoak dituen urteroko ekintzak, ikasleek 
etxetik ekarritako materialari eskaini beharreko arreta eta denbora...), ezinezkoa da 
jarduera guztiak egitea (ez unitate honetan, ez eta besteetan ere); beraz, behar-
beharrezkoa da aukeraketa egitea. Proiektuak nahi duena da irakasleak esku artean 
proposamen zabala izan dezan bideratzea eta, taldearen beharren eta premien arabera, 
jardueren aukeraketa egiteko aukera eskaintzea. 
 

Urtero, ikasturte hasieran, lehenengo unitatea lantzen ari garen neurrian, gelaren 
antolaketa ere martxan jartzen da. Unitate honetan, gelaren antolaketarako hainbat 
proposamen azaltzen dira. Halere, jarduera hauek guztiak ez daude unitate honek 
dirauen bitartean egin beharrik. Nahi izanez gero, ikasturtea aurrera doan heinean 
eman diezaiekezue hasiera, eta noiz bukatu dinamikaren baitan erabakiko duzue. 
 
Unitatearen gaia eta haria: Lurra: osaera, geruzak, bere itxuraldaketan eragiten duten 
prozesuak eta erliebearen interpretazioa (Sestra-kurbak eta mapa topografikoak). 
 
Proiektua(k): Lurraren inguruko ezagutza zabaldu eta informazio- eta sintesi-
prozedurak erabiltzeaz gain, abentura-nobelak eta ipuinak irakurri, sortu eta idatzi. 
 
Urte osorako proiektuak: Txokoak: “Ipuinen txokoa”, “Liburutegia”, “Txoko zuria”, 
“Konpositoreen txokoa”, “Gutunen txokoa”, “Erranak erran txokoa” eta “Albisteen 
txokoa”. Hemen edo han, gure Txanelan! 

 
Aukerako irteerak: Herriko eta inguruko harriei behatzea; Oteiza museoa, Txillida-
Leku, Zumaiako “flysch”-a; haitzuloak; inguruko muinoekin batera sestra-kurbei 
behatzea. 
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EUSKAL DIMENTSIOA 
 
Hizkuntza 
eta 
literatura 

“Mundua, mundu zabala”, “Lurrak biltzen gaitu”, Bitoriano Gandiaga. 
“Txirritaren ateraldi eta bertsoak”, “Bertsolari eta bertso klasikoak”, 
Joanito Dorronsoro eta Pello Esnal. 
Bertso eta bertsolari klasikoak: Xenpelar, Bilintx, Otaño, Xalbador, 
Txirrita. 
“Spartacus”, J. M. Olaizola “Txiliku”. 
“Harriek badakite”, J. I, Goikoetxea “Gaztelu”. 
“Harri eta herri”, Gabriel Aresti. 
Euskaldun berriak: Gabriel Aresti, Xabier Paiaren bertsoak. 
“Iturri zaharretik”, J. A. Artze. 

Musika eta 
gorputz-
motrizitatea 

“Izarren hautsa”, Xabier Lete. 
“Lur planeta”, Joxean Ormazabal eta Imanol Urbieta. 
“Androkanto”, Luis Romero-Oskarbi. 
“Euskaldun berriaren balada”, Jon Sarasua-Oskorri. 
“Urak dakarrena”, J. A. Irigaray-B. Lertxundi. 

Ingurumena Euskal Herriko lurra azaleratzearen bilakaera. 
Zumaiako “Flysch”-a. 
Euskal Herriko haitzuloak. 
Harria euskal kulturan. 

Arte 
plastikoak 

Euskal eskultoreak. 

 
 
UNITATEEN EGITURA 
 
Hasierako jarduerak: 

- Azalari behatzea. 
- Komikia. 
- Aurre-ezagutzak. 
- Proiektuaren aurkezpena. 
- Ikasnorabidea. 

 
Garapeneko jarduerak: 

- Gaia atalka lantzeko jarduerak. 
- Gaia landu ahala beste batzuen artean unitate guztietan aurkituko dituzuen 

konstanteak: 
+ Ingeleseko orria. 
+ Lagunartean. 
+ Ipuina irakurri aurretik eta irakurri ondoren. 
+ Liburu artean. 
+ Hiztunak eta hizkuntzak. 
+ Artelana. 
+ Bueltako komikia. 
+ Hitz errota. 
+ Kanta-kantari. 
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Sintesia: 
- Ikasitakoa eta egindakoa berrikusteaz gain, ebaluatzeko eredu gisako jarduerak ere 

aurkituko dituzue. 
 
 
Sekuentzia tematikoaren laburpena: 
 
BILAKATU ZEN BIZIGAI 

• Planetaren bilakaera 
• Kontinenteen jitoa 

 
GURE PLANETAREN OSAKETA  

• Lurra espaziotik 
• Atmosfera eta bere geruzak 

- Atmosfera kaltetzen duten eragile nagusiak 
• Lurraren geruzak. Maketa bidez irudikatu 

- Harriak eta mineralak.  
- Euskal Herriko harriak. 
- Harria eta kultura-adierazpenak. 

 
LURRAREN ITXURALDAKETAN ERAGITEN DUTEN PROZESUAK 

• Barneko eragile geologikoak: 
- Lurraren geruzak eta barne indarrak: tolesturak eta failak, sumendiak, energia 

geotermikoa, lurrikarak eta itsasikarak, sismografoa. 
- Prebentzioa: ebakuazio-planak. 

• Kanpoko eragile geologikoak: 
- Eguratseko fenomenoak (higadura, garraio- eta jalkiera-faseak): haizea, ura 

(itsasoa, ibaiak, glaziarrak, lurpeko urak). 
- Bizidunek eragindako aldaketak. 

• Ahalegina eta konstantzia ikas-ohituretan eta lagunartean. 
 
MAPETAN ERLIEBEA INTERPRETATZEN 

• Sestra-kurbak eta mapa topografikoak. 
- Maketa eraiki mapa topografikoan oinarrituta. 
- Profil topografikoak: profila eraiki mapatik abiatuta. 
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IKT jarduerak 
 

Duela zenbait urte hasita, Ikastolen Elkartea hezkuntza eremuko I+G+B 
egitasmoak eta proiektuak garatzen ari da. IKT (Informazio eta Komunikazio 
Teknologiak) alorrean hainbat urtetako eskarmentua metatua du, euskarazko eta euskal 
kulturan ardaztutako software kurrikularra eta aisialdikoa ekoiztean aitzindaria izanez. 
Horren lekuko dira, besteak beste: 

• IKASYS Ikastolen Elkarteak garatutako hezkuntza alorreko proiektu 
berritzailea. IKASYS proiektuak konpetentzien garapenerako beharrezkoak 
diren baliabideen sistematizazioa du helburu nagusia; horretarako, trebakuntzan, 
memorizazioan eta ulermenaren garapenean oinarritutako tipologia askotariko 
jarduera sorta handia eskaintzen du. 

• Txanela webgunea (www.txanela.net). Lehen Hezkuntzarako IKT 
konpetentziak hainbat konstanteren inguruan lantzeko eta garatzeko bidea 
aurkituko da Txanela webgunean. Lehen Hezkuntzako irakasleei zuzendurik, 
arloz arloko eta mailaz mailako jarduerak aurkezten dira. Oraingoz, “Txanela 
Globalizatua” deritzan arlo multzoan (Euskara- Ingurunea-Plastika) txertatu dira 
IKT jarduerak. 

• Ostadar webgunea (www.ostadar.net). Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
irakasleei eta ikasleei zuzendurik, arloz arloko eta mailaz mailako jarduerak 
aurkezten dira han. Irakasleari, gida didaktikoa jardueraz jarduera zehaztuta 
eskaintzeaz gain, IKT jarduerak egiteko eta gidatzeko zehaztapen guztiak 
ematen zaizkio. Ikasleari, IKT jarduerak proposatzeaz gain, haiek egiteko behar 
dituen baliabideak ematen zaizkio. Oraingoz, Ostadar proiektuko hiru arloetan 
txertatu dira IKT jarduerak: Naturaren Zientziak, Gizarte Zientziak eta Euskara 
eta Literatura. 

 

* * * * * * * * * * * 
 

Virtusbooks plataforma 

IKASELKAR argitaletxeak (Ikastolen Elkarteak eta Elkar argitaletxeak sortua) 
2011-2012 ikasturtetik aurrera beste aukera bat eskainiko du. Beste baliabide bat 
eskaintzen da teknologia berrien eta IKT jardueren arloan. Virtusbooks 
(http://www.virtusbooks.com/) plataformaren bidez zoom-liburua eskaintzen zaie 
irakasleei eta ikasleei, ohiko ikasliburuen osagarri. Zoom-liburu horretan hainbat 
baliabide txertatu dira: bideoak, audioak, fitxategiak, estekak... Txanela webgunean eta 
Osdadar webgunean dauden hainbat IKT-jarduera ere gehitu zaizkio. Horrela, 
irakasleak gune berean izango ditu Txanela proiektuak (Ostadar proiektuak) dituen 
baliabide guztiak, hainbat proiektagailu, erreproduzitzaile, etab. erabili beharrik gabe. 

Hurrengo orrialdean agertzen den taularen bidez irakasleak jakingo du zein 
jardueratan izango duen baliabide digitaletara jotzeko aukera. Bestalde, irakasleak berak 
ere erantsi ahal izango ditu baliabideak, gero ikasleek arbel digitalean edo bakoitzaren 
ordenagailuan ikus ditzaten. 
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JARDUEREN ANALISIA 
 
1. Ikasturte berriari ongi-etorria eman 

Lan egiteko era: Talde handian/Talde txikian 
 

Dagozkion aurkezpenak egingo ditugu eta ongi etorria emango diogu 
ikasturteari. Litekeena da ikasle berririk ez izatea eta ikaskideak ezagunak izateaz gain, 
irakaslea ere iazko berbera izatea aurten. Hala ere, langai berriekin hasi aurretik, 
memoria freskatu eta aurreko urtean egindakoak (proiektua, irteera, landutako gaiak...) 
gogora ekartzea proposatzen dizuegu. Irakaslea edo ikasleren bat berria balitz, hari 
zuzenduko genioke informazioa. 

Gogoan izan, Txanelarekin jardungo duten azken urtea dutela aurtengoa, 
datorren ikasturtean DBHko ikasketekin hasiko baitira. Hori dela eta, ikasturte honetako 
azken unitatean, etapa guztiari begiradatxo bat emateko aukera izango dugu eta urte 
hauetan zehar eurek egindako garapenari eta ibilbideari so egingo diogu. 
 
 
2. Gelaren antolaketa: Txokoak 

Lan egiteko era: Talde handian/Talde txikian 
 

Ikasleekin batera gela antolatu (txokoak, etab.) eta eguneroko ekintzak 
zerrendatzearekin batera eta, horrela badagokio, ordutegiak, etab. aurkeztearekin batera, 
arduren banaketa egiten hasiko gara. 

Elkarrizketaren bidez gogora ekarriko dugu aurreko urtean nola antolatu genuen 
gela, zein txoko jarri genituen martxan, arduren banaketa, etab., horrek bidea irekiko 
baitigu aurten gelaren antolaketa martxan jartzeko. 

Ondorengo koadroetan, txoko bakoitzaren funtzionamendu eta antolamenduari 
buruzko laburpentxoa duzue. 
 

 
IDAZLEEN TXOKOA 

Edozein testu mota ekoizteko (ipuinak, olerkiak, txisteak, eskutitzak, etab.) 
lagungarri izan dakigukeen edozein informazio landu ahala, kartulinatan idatzi eta txoko 
honi dagokion espazioan itsatsiko dugu, ikasleek euren testuak ekoizteko orduan, behar 
dituzten erreferentziak, bertan, begien bistan izan ditzaten. 
 
 

TXOKO ZURIA 
Gelan, ikasleek TXOKO ZURIA izenez ezagutzen duten espazio bat utziko 

dugu. Txoko hau gai bakoitzean landuko ditugun proiektuei espazio bat eskaintzeko 
pentsatua dago. Edozein motatako materiala izan daiteke baliagarri eta aproposa txoko 
hau hornitzeko eta erabiltzeko (bideoak, liburuak, argazkiak, marrazkiak, aldizkariak, 
panpinak, artelanak, posterrak...), betiere, gaiarekin zerikusia dutenak. Urteek erakutsi 
digute txokoa gainezka egoten dela eta ikasleentzat oso motibagarria dela, edozein 
mementotan informazio bila bertara jotzeko aukera polita ematen baitu. 

Dagoeneko, martxan jarri duten irakasleen balorazioetan, aniztasunari eta 
erritmo desberdinei erantzuteko oso baliabide aproposa dela jaso ahal izan dugu. Lanak 
azkarrago burutzen dituzten ikasleek txoko honetara jotzeko ohitura garatu omen dute, 
eta gaiaren inguruko informazioa, literatura, etab. irakurtzen eta horri behatzen ari diren 
bitartean, irakasleak mantsoago dabiltzan ikasleei kasu egiteko aukera izaten omen du.  
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LIBURUTEGIA 
Gelako liburutegia antolatzeari garrantzi handia eman izan diogu beti, 

funtsezkoa da txoko hau. Gure proposamena ahal duzuen liburutegi zabalena jartzea da 
(gela bakoitzean ipini ezin bada, espazio komuna baina gertuko bat izan daiteke), eta 
bertan komikiak, ipuinak, informazio liburuak, hiztegiak, aldizkariak eta egunkariak 
ipiniko ditugu. 

Egunero-egunero, etxera joan baino bost edo hamar minutu lehenago, gelako 
liburuak hartzeko aukera emango diegu ikasleei. Horretarako, haur bakoitzaren 
liburutegi-fitxa prestatuko dugu, etxera eramaten dituen liburuak apunta ditzan. 

Liburutegia (nola txoko zuria) hornitzeko, ikasleek etxetik liburuak ekar 
ditzakete. Izena jar diezaietela, epe bat pasa ondoren bueltan eraman ditzaten. 

Liburuen erabilerari buruz hainbat aholku ematea ere garrantzitsua da. Balio 
ekonomikoaz eta afektiboaz (gozamena, oroimenak, kontsultarako eduki ahal izatea...) 
hitz egin, eta nola zaindu behar ditugun ere guztien artean hitz egin (eskuak garbitu, 
poliki ibili, bertan ez idatzi eta ez margotu..., adibidez). Etxera eramanez gero, bertan 
behar adina denbora eduki, baina ez gehiago... 

Txoko hau ustiatzeko, hainbat proposamen aurkituko dituzue unitateetan zehar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZER BERRI 
Zerbaiten berri eman diezagukeen gutun (gurasoek bidalitakoak, ikastolara edota 

gelara heltzen zaizkigunak...), albiste edo iragarki (herriko ikuskizun, txapelketa...) 
itsasteko espazioa da txoko hau. 

Txokoa antolatzeko, koloretako kartulina handiak aerofix-ekin forratzen 
baditugu, zinta eransgarria errazago kendu ahal izango dugu, eta kartulina gehiago 
erantsiz, txokoa handitzeko aukera emango digu. 

Ziklo honetan ere jarraituko dugu irakasle eta familien arteko erlazioa idatzien 
bidez bultzatzen, hizkuntza idatzia era funtzionalean lantzeko, hau da, komunikatzeko 
tresna gisa. 

Txoko honek, tokirik edukiz gero, behintzat, beste aukera bat eskaintzen digu: 
GURASOEKIN eta GURASOEN ARTEAN komunikatzeko aukera. Gela bakoitzak ez 
du derrigorrez berea eduki behar, gurasoentzako informazio orokorra jartzeko kortxo 
bat ere egokia izan daiteke, hainbat gauza jartzeko: menua, irtenaldiak, festarako 
gonbiteak eta beharrak, hezkuntza aldizkarietako artikulutxoak, gurasoen ekarpenak... 

 

GURE KONPOSITOREEN TXOKOA 
Txoko hau urtean zehar lantzen ditugun musikako entzunaldien inguruan 

egindako lanarekin (obrari eta egileari buruzko datuak, nahiz entzunaldia dela medio 
osatutako hainbat lanen ekoizpenak) hornituko dugu. 
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PRENTSA TXOKOA 
Beste espazio bat PRENTSA TXOKOA izatea proposatzen dugu. Aurreko 

txokoetan bezala, izena txartel batean jarri. 
Irakasleak egunero EGUNKARIA gelara ekarriz jarraituko du, eta liburutegian 

Euskal prentsaren tokia edukiko du, nahi duten ikasleek ikus edo irakur dezaten. 
Komenigarria da egunkariarekin batera euskaraz argitaratzen diren beste aldizkariak ere 
edukitzea: herri aldizkaria, ikastolako haur/helduek argitaratzen dutena, Argia... 

Albisteren batek interesa pizten badigu, moztu, irakurri, eta Albisteen txokoan 
itsatsiko dugu. Jarduera honek, hainbat gairi buruz hitz egiteko aukera emango digu. 

Era berean, lantzen ari garen gaiekin zerikusia duen edo, besterik gabe, bere 
interesa piztu duen edozer albiste ekartzera ere animatuko ditugu ikasleak. 

Txoko hau ustiatzeko, unitateetan zehar hainbat proposamen aurkituko baduzue 
ere, hirugarren unitatean modu berezian lantzen da, proiektua prentsa aztertu eta 
albisteak sortzea denez, ezinbestekoa izango duzue txoko hau ondo horniturik izatea. 

 
 
 

 ERRANEN TXOKOA 
Unitateetan zehar (komikietan, ipuinetan, lan-koadernoetan...) hainbat 

jardueratan aurkezten diren esamolde eta esaera guztiak kartulinatan idatzi eta 
ERRANEN TXOKOAN jarriko ditugu. Edozein unetan, esaera batek adierazten duen 
egoera erreal bat gertatzen denean, bertako esaerari erreferentzia eginez erabiltzeko 
aukera aprobetxatuko dugu. Esamoldeekin ere beste hainbeste egingo dugu, irakasleak 
bere eguneroko jardueran erabilitako ahozko hizkuntzan bat edo beste txertatzen 
saiatzen bada, bere aho-hizkuntza aberasteaz gain, ikasleentzat ere eredu bikaina 
izango da, ez baita nahikoa behin edo birritan lantzea, norbere erabileran txertatzeko. 
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HEMEN EDO HAN, GURE TXANELAN! 
“Hemen edo han, gure Txanelan” unitatez unitate osatuz joango garen urte osoko 

proiektua da; hala ere, unitate bakoitzeko zatiak nortasun propioa izango du. 
Aurreko mailetan koaderno erraldoi bat izatea proposatu izan dugu, argazki 

bilduma berezia. Bertan, unitate bakoitzean egindako proiektuaren fase ezberdinetako 
argazkiak jarri eta argazki bakoitzak bere azalpena izango du. Koaderno honek urte 
osoan zehar jarraitutako ibilbidea erakutsiko digu. Gure ikasketetako bizipenak argazki 
bidez adieraziko dira, azalpenez osatuta. Azalpen horiek ez dira zertan formalak izan, ez 
gara azalpen-liburu bat osatzen ari, gure oroimen-albuma baizik. Azalpenak formalak ez 
izateak ez du esan nahi zuzen adierazita eta ulertzeko moduan egon behar ez dutenik, 
kontuan izan behar baitugu, guretzat izateaz gain, hainbat jendek ikusi eta irakurtzeko 
aukera izango duela, guraso izan nahiz ikastolako beste kide izan. 

 
Album hau osatzeko prozedura hurrengo hau izan daiteke: 
 

- Presta ezazue albumaren azala, agian, txanelaren irudia jar dezakezue 
bertan. 

- Ondoren, taldetxoetako batek presta dezala, era kolektiboan, gai honi 
dagokion azala, teknika ezberdinak erabil ditzakezue horretarako. 

- Taldetxoetan bilduta, taldekideek egokitu zaien argazkiaren oinean idatzi 
behar duten azalpentxoan adieraziko dituzten ideiak adostu ondoren, 
azalpenaren zirriborroa idatzi, zuzendu eta orri zuri batean txukun-txukun 
idatziko dute. Gero, albumean argazkia eta azalpena kokatuko dute. 

 
Nolanahi ere, gero eta eskuragarriagoa den argazki-kamera digitala badugu, 

baliabide honek lan hori modu errazean beste euskarri batzuetan egiteko aukera ere 
zabaltzen digu. Gogoan izan, adibidez, gure ikasleek bosgarren mailan aurkezpen 
sortzaileak egiten ikasteko lehen urratsak egin zituztela eta urte osoko proiektu hau 
aitzakia polita izan daitekeela horretan pixka bat sakontzeko eta, batez ere, ikasitakoa 
aplikatuz, ez ahazteko. 

 
Urte osoko proiektu honek gure memoria etengabe freskatzen lagunduko digu, 

eta egindako lanaz kontzientzia handiagoa izatean, harro sentitzen ere lagun diezaieke 
ikasleei. 
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3. Ikasmaterialen analisia 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Karpetaren eta unitate didaktikoen azalak 

 
Lehen unitateari heldu aurretik, unitateen karpetari begirada bat botako diogu. 

Azalaren atzeko aldean, gaien izenburuak aurkituko ditugu eta, unitateen atzeko aldean 
bezalaxe, baita erabiliko ditugun beste baliabideen ikonoak ere. Ikasleek dagoeneko 
ezagutzen dituzte; beraz, egizue, guztion artean, errepasotxo bat. Tarte bat eman 
ikasleei, ondoren, unitateei gainbegirada botatzeko. 
 
 
4. Azalari behatzea eta elkarrizketa 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Unitate didaktikoaren azala 

 
Beti bezala, lehen unitatearen azalari behatuz hasiko gara lanean, aurreikuspen-

estrategiak landu eta haurrak motibatzeko asmoz. Elkarrizketa bideratzeko, Tough-en 
hizkuntza-funtzioetan oinarrituko gara, elementuak izendatuz, euren artean erlazionatuz, 
esandakoa arrazonatuz eta iragartzeari bidea emanez. 
 

- Zer adierazi nahi du izenburuak? 
- Izenda itzazu irudian agertzen diren elementuak. Ezagunak al dituzu? 

Zerikusirik ba al dute batak bestearekin? 
- Zer erlazio dago irudien eta izenburuaren artean? 
- Zeri buruzkoa izango dela uste duzu unitate hau? Justifikatu zure erantzuna. 

 
Elkarrizketa bukatzean, ikasleek euren izena idatziko dute unitatearen hirugarren 

orrialdean. 
 
 
5. Komikia: “Hainbat legoatako bidaia” 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
 Materiala: Ikaslearen liburua, 4. eta 5. or. 

 
Bosgarren mailan aurkeztu genituen pertsonaiak izango ditugu aurten ere bidaia-

lagun. Galde iezaiezue ikasleei haiei buruz: zer gogoratzen duten, zein duten 
gustukoena… 

 
Jules Verneren nobela aitzakiatzat hartuta helduko diogu gai berriari. Uxue 

erabat murgilduta dago abenturazko nobelaren irakurketan eta ez da inguruko ezertaz 
jabetzen. 
 

Tarte bat utziko diegu ikasleei komikia bakarka irakurtzeko. Adieraz iezaiezue, 
beti bezala, komikian hitza bezain adierazgarria izan daitekeela irudian bertan ager 
daitekeen edozein xehetasun; beraz, eman iezaiezue behar beste denbora horri sakonki 
beha diezaioten. 
 

Hiztegia argitu beharrean ere aurki gaitezke. “Zer esan nahi du eskifaia hitzak? 
Asma ote dezakegu testuinguruari behatuz? Hiztegian egiaztatuko al dugu?”. 
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Taldean, komikiaren inguruko elkarrizketa eragingo dugu eta Tough-en 

hizkuntza-funtzio bat edo beste martxan ipiniko. Hona hemen elkarrizketa-gai batzuk: 
 

Komiki honetan etengabe egiten dira J. Verneren nobelako pasarte eta 
pertsonaiei buruzko aipamenak. Ezagutzen al dute nobela? Eta Nemo kapitaina? 
Eta Nautilus ontzia? Atlantida? Platon? Nola ezagutu duzue, komiki formatuan, 
nobela formatuan, filma edo marrazki bizidunak ikusita? Zer gertatzen da 
bertan? 
 
Zer garaitan kokatuko genituzke gertakariak? Garaikidea al da? Zertan 
oinarritzen zarete hori erantzuteko? 
Gustatuko al litzaizuke horrelako bidaiaren bat egitea? Nora? Nola?… 
Jules Vernek imajinazio handia zuela eta igarlea zela esan ohi da. Zergatik ote 
da? 
 
Bestalde, Uxue erabat murgilduta, kontzentratuta dago testuarenn irakurketan. 
Zuri ere horrelakorik gertatzen al zaizu? Zertan ari zarela gertatzen zaizu? 
Noiz? Non? Kontzentratzeko gaitasun hori ona dela iruditzen al zaizu? 
Zertarako? Jar itzazu adibideak. 

 
 

Jarraian, Tough-en hizkuntza-funtzioen sailkapena duzu. Ezaguna baduzu ere, 
berrikus ezazu. Gogoratu, komenigarria dela hizkuntza-funtzio guztiak lantzea, baina 
horrek ez du esan nahi jarduera bakar batean funtzio guztiak martxan ipini behar 
dituzuenik, jardueraren arabera, bat edo beste aukeratu eta landu baizik. 
 
 
TOUGH-EN HIZKUNTZA-FUNTZIOEN SAILKAPENA; 3., 4., 5., 6. ETA 7. 
ATALAK 
 

Tough-ek hizkuntza-funtzioak zazpi ataletan banatzen ditu. Ereduan, 3., 4., 5., 6. 
eta 7. atalak besterik ez daude, aurreneko biak gelako eguneroko harremanean garatzen 
baitira. Funtzio asko direnez, hainbat saiotan lantzea aholkatzen dugu, egoera edo irudi 
bakoitzaren inguruan egokienak aukeratuta. 
 

Funtzio horiek azalari behatzeko martxan ipintzen ditugunaren antzera, edozein 
horma-irudi, komiki, marrazki, gelako egoera eta abarretan martxan jartzeko aukera 
dugu. Gogoan izan behar dugu, hizkuntzan trebatzeko asmoz, erabili egin behar direla, 
eta egunero gelako bizitzako mila egoera (arazoak, liskarrak, deskribapenak, 
kontaketak...) egoki etorriko zaizkigula funtzio jakin bat martxan jartzeko. 
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3. ORAINGO ETA LEHEN BIZI IZANDAKO ESPERIENTZIEN KONTAKETA 

3.1. Partaideak izendatzea. 
3.2. Xehetasunak aipatzea. 
3.3. Izandako gorabeherak aipatzea. 
3.4. Gertakizunen sekuentziak aipatzea. 
3.5. Konparazioak egitea. 
3.6. Elkarrekin zerikusia duten gauzak ezagutzea. 
3.7. Gorago aipatutako ezaugarrietako batzuk erabiliz, azterketa egitea. 
3.8. Gertakizun baten esanahi nagusia ateratzea edo ezagutzea. 
3.9. Esperientzien esanahiei buruzko hausnarketak egitea, haurraren beraren 

sentimenduak barne. 
 
4. ARRAZOIBIDE LOGIKORANTZ 

4.1. Prozesu baten azalpena. 
4.2. Harreman kausalak eta menpetasunezkoak ezagutzea. 
4.3. Arazoak ezagutzea eta horien irtenbideak ezagutzea. 
4.4. Iritziak eta ekintzak arrazoitzea. 
4.5. Gertakizunei buruzko hausnarketa egitea eta ondorioak ateratzea. 
4.6. Hastapen edo printzipioen ezagutza. 

 
5. IRAGARRI 

5.1. Gertakizunen aurreikuspena eta horiei aurrea hartzea. 
5.2. Gertakizunen zehaztasunei aurrea hartzea. 
5.3. Gertakizun sekuentzia batzuk aurrez adieraztea. 
5.4. Arazoak aurreikustea eta horiek izan ditzaketen irtenbideak aurkitzea. 
5.5. Ekintza-maila alternatiboak aurreikustea. 
5.6. Ekintza edo gertakizunen ondorioak aurrez ateratzea. 

 
6. PROIEKTATU 

6.1. Besteen esperientzietarako proiekzioa. 
6.2. Besteen sentimenduetarako proiekzioa. 
6.3. Besteen erreakzioekiko proiekzioa. 
6.4. Bizi izan ez diren egoeretarako proiekzioa. 

 
7. IMAJINATU 

7.1. Bizitza errealean oinarritutako irudimenezko egoera bat kontatzea. 
7.2. Ameskerietan oinarritutako irudimenezko egoera bat kontatzea edo azaltzea. 
7.3. Asmatutako istorio bat kontatzea edo antzeztea. 

 
 

ERRANAK ERRAN txokoari hasiera eman nahian, komikian agertzen diren 
esamolde batzuen inguruan elkarrizketa sortuko dugu. Horietariko bakoitzaren esanahia 
argitu ostean, zein egoeratan erabiliko genukeen ere adostuko dugu. Gero, taldetxoetan 
egoera horiek antzezteari ekingo diogu. Hona hemen interesa eduki dezaketen batzuk: 
 

Piper egin; egunak joan egunak etorri, lasai, txo!; kasu zipitzik ez; lekuko izan; 
gatibu hartu; harrikada ederra duzu… 
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Bukatzean, esamoldeak kartulinatan idatziko ditugu eta dagokien txokoan itsatsi, 
gelako edozein elkarrizketaren baitan, egokia den bat edo beste erabiltzeko aukera 
aprobetxatuta. 
 

Solasaldiaren ostean, pertsonaien banaketa adostu eta, talde handian, ozen 
irakurtzeari ekingo diogu; hizkuntzaren baliabideei emango diegu garrantzia. 
Komenigarria da ikasleei gogoraraztea arreta berezia jarri beharko dietela elementu 
prosodikoei (intonazioa, etenak, bolumena...) ozen irakurtzean, testua zuzen irakurtzeaz 
gain doinuaren garrantzia azpimarratuz. 
 
 
6. Komikia dramatizatzen 

Lan egiteko era: Talde txikian 
 

Nahi izanez gero, komikiaren irakurketa dramatikoarekin bukatzean, edo haren 
alternatiba modura, komikia dramatiza dezakezue. Ikasleek, komikiko egoera 
antzeztuko dute, baina euren hitzak erabilita, eta tarteka inprobisazio txikiak eginda. 
 
 
7. Aurre-ezagutzak 

Lan egiteko era: Talde txikian/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 6. or. 

 
Jarduera honen bidez ikasleek unitateko gaiaren eta abentura-nobela eta ipuinen 

(proiektuaren gaia) inguruko aurre-ezagutzak martxan jartzeko eta partekatzeko parada 
izango dute. Talde txikietan burutuko dute elkarrizketa, irakasleak elkarrizketaren 
behaketa egin dezake eta talde-elkarrizketaren dinamikari buruzko hainbat datu jaso 
(ikus hizkuntzako etapa bukaerako helburuen eta ebaluatzeko irizpideen dokumentuan 
elkarrizketari dagozkien alderdiak). Behaketa hori aurre-ebaluazio gisa egingo dugu, 
gure ikasleek landu beharreko alderdiak detektatzeko saiakera gisa. 

 
Bestetik, talde txikietako elkarrizketa bukatzean, talde handian elkarren aurrean 

azalduko dugu hitz egindakoa. 
 
Ipuinei buruzko aurre-ezagutzei dagokienez, urteetako lanaren esperientzia 

kontatu ahal izango dute, idatzitako nahiz irakurritako edo entzundako ipuinei buruz 
hitz eginez. 
 

Ondoren, Lur planetari buruzko aurre-ezagutzak ekarriko ditugu gogora. 
 
 
8. Proiektua 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 7. or. 

 
Proiektuaren aurkezpena egiten den orrialdean, bonbilla handi bat agertuko 

zaizue proposatzen den proiektuaren argibideekin batera. Kasu honetan, gaiari buruz 
ikasitakoetatik eta abentura-nobeletan irakurritakoetatik abiatuz, ideiak sortu, abentura-
ipuinak idatzi, ilustratu, editatu eta jendaurrean aurkeztea da proposatzen dena. 
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Proiektua unitatea landu ahala burutzen joango zaretenez, hainbat orrialdetan, 
bonbilla txiki baten ondoan, proiekturako baliagarria izan daitekeenaren inguruko 
iradokizunak izango dituzue. Unitatearen garapenaren azken orrialdean, batzuetan, 
proiektua gauzatzeko orria aurkituko duzue, bertan bonbilla agertuko da 
koadernotxoaren bukaerako orriaren barruan, proiektuaren azken lanak egiteko unea 
heldu dela adieraziz. Bonbillaren ondoan, hura burutzeko bete beharreko urratsak ere 
aurkituko dituzue. 
 
 
9. Ikasnorabidea 

Lan egiteko era: Talde txikian/Talde handia 
Materiala: Ikaslearen liburua, 8. eta 9. or. 

 
Ikasnorabidearen funtzioa eta helburua ikasleak ikasten ari direnaz jabetzea da, 

ikasketaren auto-erregulaziorako tresna da, beraz. Landuko dutena aldez aurretik 
ezagutuz, eta landu ostean, ikasitakoari beste zentzu bat emateko aukera izango dute. 
Beraz, joan-etorrian erabiliko dugun tresna izango da, garapeneko jardueretan murgildu 
aurretik, lehenik, eta atal berri bat lantzera goazen bakoitzean, atala hasi aurretik eta 
hura bukatzean ikasnorabidera joz, bestetik. 

 
Unitatean, ingurune, hizkuntza eta arte-hizkuntza arloak era globalizatu eta 

integratuan lantzen dira. Ikasnorabideak arlo bakoitzean nagusiki lantzen diren edukien 
berri ematen digu, atalez atal, atal bakoitzeko kolore ilunean. Atal horretako kolore 
argian, berriz, proiektua garatu bitarteko arloetako edukien lanketa modu uztartuan 
adierazten da. 
 

Unitate bakoitzeko gaiaren sekuentzia tematikoaz jabetzeko, inguruneko atalaren 
goitik beherako irakurketa egitea aholkatzen dizuegu. Ondoren, atalez ataleko 
irakurketa horizontala egin. 

 
Ikasleek antzeko hainbat ikasnorabide ikusi dituzte bigarren zikloan. 

Aurtengoak, ordea, aldaketa txiki bat du: bloke bakoitzaren lehen lerroan edukiak arloka 
banatuta ikusiko dituzte eta azpian horien arteko uztarketaren inguruko informazioa. 
 
 
10. Txoko zuria 

Lan egiteko era: Talde handian 
 

Behin ikasleek argi dutenean zein den egingo duten proiektua eta baita proiektu 
hori burutzeko ikasiko dutena ere, txoko zuria hornitzen hasteko unea heldu da. Hau da, 
taldean hitz egin ezazue bakoitzak gaiarekin zerikusia duen zer elementu izan dezakeen 
etxean gelara ekartzeko. Materiala ekarri ahala, txokoan jarriko dugu. Komenigarria da 
ikasle bakoitzak berak ekarritako materiala talde handiari aurkeztea, gela guztiak 
txokoan dagoenaren berri izan dezan eta erabili dezan behar duenean edo egoki 
ikustean. 
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11. Etxekoentzako informazioa 

Lan egiteko era: Talde handian 
Aurreko ikasturteetan bezala, hirugarren hilabetea hasten denean, landuko diren 

gaien sekuentzia adierazten duen eskutitza bidaliko diegu gurasoei. (ikus web orrian, 
gidak, gurasoen atalean). Bide batez, Txoko Zurirako materiala eskatzeko 
aprobetxatuko dugu. Ikasleei adierazi zein den gutun horren edukia, eta dagoeneko 
ikasnorabidea pixka bat ikusi dutenez, egingo dugun lanaren berri eman etxekoei eta 
Txoko Zuria hornitzeko beharra adieraz diezaieten eskatu. 
 
 
12. Bilakatu zen bizigai 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 10. or./CDa, 1. pista 

 
Unitatearen hasierako jarduerak bukatu ditugu eta garapeneko jarduerei ekingo 

diegu, hau da, gaia atalez atal jorratzeari. Baina ezertan hasi aurretik ez ahaztu atal honi 
dagokion ikasnorabideko zatia irakurtzea. 

Lurraren eta bizitzaren sorrerari buruzko aurre-ezagutzak martxan jarriz hasiko 
dugu blokea. Eta horretarako, bosgarren mailan ikusitakoa dute liburuan. Irudiak eta 
irudi-oinak ez dira, beraz, berriak eurentzat. 

Sorrerari buruzko elkarrizketa burutu eta ziklo osoko gaiei izenburua ematen 
dien “Izarren hautsa” abesti ezaguna entzungo dugu berriro, oraingoan, Xabier Letek 
kantatzen duena. 
 
 
13. Abestien bilduma 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
 

Ikasturte hasiera denez, urte osorako proiektua izan daitekeena abian jartzeko 
unea baliatu dezakegu: hau da, era erraz batean, entzun eta ikasten ditugun abestien 
letrak bilduko ditugu, eta urte amaierarako txostentxo polita eduki dezakegu. Txanelan 
proposatzen diren abestiez gain, gustuko dituzten abestiak ere bertan jaso ditzakete. 

Horretan laguntzeko asmoz, hemen duzue lehen abestiaren letra, ikasleei 
banatzeko. 
 

IZARREN HAUTSA  
Xabier Lete  
 
Izarren hautsa egun batean 
bilakatu zen bizigai, 
hauts hartatikan uste gabean 
noizpait ginaden gu ernai. 
Eta horrela bizitzen gera 
sortuz ta sortuz gure aukera 
atsedenik hartu gabe: 
lana eginaz goaz aurrera 
kate horretan denok batera 
gogorki loturik gaude. 
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Gizonak badu inguru latz bat 
menperatzeko premia, 
burruka hortan bizi da eta 
hori du bere egia. 
Ekin ta ekin bilatzen ditu 
saiatze hortan ezin gelditu, 
jakintza eta argia: 
bide ilunak nekez aurkitu 
lege berriak noizbait erditu 
hortan jokatuz bizia. 
 
Gizonen lana jakintza dugu; 
ezagutuz aldatzea, 
naturarekin bat izan eta 
harremanetan sartzea. 
Eta indarrak ongi errotuz 
gure sustraiak lurrari lotuz 
bertatikan irautea: 
ezaren gudaz baietza sortuz 
ukazioa legetzat hartuz 
beti aurrera joatea. 
 
Ez dadukanak ongi ohi daki 
eukitzea zein den ona, 
bere premiak bete nahian 
beti bizi da gizona. 
Gu ere zerbait bagera eta 
gauden tokitik hemendik bertan 
saia gaitezen ikusten: 
amets eroak baztertuz bertan 
sasi zikiñak behingoz erreta 
bide on bat aukeratzen. 
 
Gu sortu ginen enbor beretik 
sortuko dira besteak 
borroka hortan iraungo duten 
zuhaitz adarska gazteak. 
Beren aukeren jabe eraikiz 
ta erortzean berriro jaikiz 
ibiltzen joanen direnak: 
gertakizunen indar ta argiz 
gure ametsak arrazoi garbiz 
egiztatuko dutenak. 
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14. Irakurgaiak: Olerkiak 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Irakurgaiak 6, 4. eta 5. or. 

 
Bitoriano Gandiagaren bi olerkik ematen diote hasiera, oraingoan, “Irakurgaiak” 

liburuari. Biek dute gure planetarekin, Lurrarekin, zerikusia, nahiz eta oso desberdinak 
diren. Gaian murgildu aurretik, irakur itzazue eta hitz egin bakoitzaren esanahiari buruz. 

Bila ezazue Gandiagari buruzko informazioa ere eta lor itzazue bere poesiak. 
 
 
15. Lur planeta beti berdina izan da? 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 11. or./DVDa/11. lan-koadernoa, 4. eta 5. or. 

 
Liburuko Lurraren mapei eta dagozkien oinei behatu ondoren, DVDa jarri 

aurretik, lan-koadernora joko dugu zeregina argitzeko. Lan-koadernoko ulermen 
galdetegia irakurri eta DVDa jarriko dugu. Ikasleei galdetuko diegu nahikoa izan duten 
galdetegia osatzeko behin ikusi eta entzutearekin. Horrela ez bada, jar ezazue berriz ere, 
lana osa dezaten. 

 
Galdetegia talde handian zuzendu ostean, ikus ezazue berriz ere DVDa. 

 
 
16. Eta Euskal Herria…? 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 11. or./DVDa 

 
Lehenago Euskal Herriaren azaleratzeari buruz jardun bagara ere, aukera 

paregabea dugu berriz ere gai horri heltzeko. Irakur ezazue jarduera eta ekin iezaiozue 
iragartzeari. Nahi izanez gero, DVDa berriz jar ezazue, oraingoan Euskal Herriaren 
kokapenari zehatzago behatzeko. 
 
 
17. Hitz elkartuak: hiztegi zientifikoa, jatorri klasikoko osagaiak 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka/Binaka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 12. or./11. lan-koadernoa, 6. eta 7. or. 

 
Ikasnorabidearen lehen zutabea, hau da, ingurunea arloari dagokiona, erabiliko 

dugu liburuan proposatzen den jarduera egiten hasteko. Ondoren, lan-koadernoko 
proposamena banaka nahiz binaka egiten saia daitezela. Bukatzeko, talde handian 
zuzendu. 
 
 
18. Ikaslearen koadernoa 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 12. or. 

 
Bosgarren mailan adierazi genuen bezala, koadernoa, aurten eta datozen urteetan 

ere, ikaslearen ezinbesteko lan-tresna da, sintesirako (definizioak, azalpenak, eskemak, 
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mapak...) nahiz hainbat prozeduratan trebatzeko (grafikoak...) erabiliko dutena. 
Horregatik, haren balioaz eta garrantziaz jabetuarazi behar ditugu, eta haren erabilpen 
zuzen eta egokian hezi eta ohitura onak finkatuko ditugu. 

 
Taldean, liburuko aholkuak irakurri eta burura datozkigun beste batzuk aipatu 

ondoren, koadernoaren erabilpenari dagozkion hainbat alderdi adostuko ditugu. 
 
Txukuntasunaren, ulergarritasunaren eta zuzentasunaren inguruan baduzue zer 

hitz egin, adibidez, argi dago koadernoan letra ulergarriarekin idatzi behar dela, gauzak 
idazten badira gero norbaitek irakurtzeko baita, irakasleak, beste ikasle batek, gurasoek 
edota ikasleak berak irakurtzeko. Irakurri beharrekoa ulertzen ez bada, alferreko lana 
izan daiteke idaztea. 

 
Txukuntasunari dagokionez, idatzitakoaren helburuaren arabera, txukun edota ez 

hain txukun idatz daiteke, hau da, ikasteko informazioa bada, ikasteko orduan eskertuko 
dugu txukuntasuna, atseginagoa egiten baita txukun idatzitakoa irakurtzea. Ipuina 
idazteko idazten ditugunak bat-bateko ideiak badira, orrialde batean edota DVDa ikusi 
bitartean hartutako oharren bat, ulergarritasunak lehentasuna badu ere, ez horrenbeste 
txukuntasunak, ezta zuzentasunak ere. Argitu eta adostu itzazue esandakoaren inguruko 
erabakiak. 
Bestetik, zuzentasunari dagokionez, honako hauek ere esan diezazkiekezue ikasleei, 
zuzentasunaren kezka sustatzeko eta norberak bere idatziak zuzen ditzan: 
 

“Hainbat lan-egoeratan, irakasleen ohar edo aginduen zain egon gabe, zeuk har 
dezakezu iniziatiba, eta idatzitakoaren zuzentasuna ziurtatu. 

- Testuak beste nonbaitetik kopiatzen dituzunean. 
- Ortografia akatsen bat izan dezaketen hitzen aurrean (“s” edo “z” duten 

hitzetan, kasu), sor daitezkeen zalantzak argitzeko hiztegira joz. 
- Aurrez landutako hizkuntzaren erabilera zuzenari buruzko arauak aplikatu 

nahi dituzun bakoitzean, arau horiek aplikatuz eta, beharrezkoa izanez 
gero, egin beharreko kontsultak eginez.” 

 
Behin erabakiak hartu ostean, ikasle bakoitzak bere koadernoa martxan jartzeari 

ekingo dio, kontinenteen jitoaren teoriari buruzko ideia nagusiak idatziz, adibidez. 
Horretarako, talde handian, adostu ezazue zer litzatekeen garrantzitsuena. 
 
 
19. Kanta-kantari: Lur planeta 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen lburua, 13. or./CDa, abestiak, 2. pista 

 
Entzun eta irakur ezazue, talde handian, gaiaren abestia, eta burutu ezazue 

liburuan proposatzen den elkarrizketa. 
 
Aurrerago, sumendiak lantzen ditugunean, abestiari so egingo diogu berriro. 
 
Txanela 6, “Musikako lan-koadernoa”ri hasiera emateko unea izan daiteke 

honakoa. 
 
Hona hemen kanta-bildumarako letra: 
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Kanta-kantari: LUR PLANETA  
Hitzak: Joxantonio Ormazabal 
Musika: Imanol Urbieta 
 
 
Munduan lur  
munduan ur 
munduan su. 
Mundua aldatzen 
ari zaigu. 
 
Sumendiak mendi gainetan 
gure mundu zabalean. 
Teide dago Kanarietan 
Vesuvio Italian 
Pinatubo Filipinetan  
Krakatau Indonesian 
eta Etna Sizilian. 
 
Loreak jo eta txikitu 
egin ditu kazkabarrak. 
Lur planetak berekin ditu 
uholdeak, lurrikarak. 
Ezin ditugu gelditu 
itsas ikara zakarrak 
eta tximista azkarrak. 

 
 
20. Liburu artean I 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 14. eta 15. or. 

 
Dakizuen moduan, LIBURU ARTEAN konstante bat da Txanelako unitate 

guztietan. Konstante horren helburu nagusia ikasleek irakurketa eta, bereziki, literatur 
eremuko testu eta liburuen irakurketa beraien atseginerako iturri bezala erabil dezaten 
lortzea da. Horretarako, unitatez unitate, hainbat liburu aurkeztuko da eta liburu horien 
inguruan hainbat irakurketa-proposamen egingo dira, zenbaitetan irakurzaletasuna 
sustatzeko teknika edo estrategia zehatzak eskainiz. Lehenengo unitate honetan, bi dira 
konstante horren baitan bildutako proposamenak. 
 

Irakur itzazue bi orrialdeak eta burutu bertako jarduera-proposamenak. 
 

Hona hemen beste ideia batzuk ere: 
 

• Bildutako nobelen izenburuak irakurketa-hipotesiak egiteko erabili, baita 
ideiak sortzeko ere. Adibidez: “Nire logelaren erdirainoko bidaia: Zer 
aurkituko dut bertan? Zer traba aurkituko ditut haraino iristeko?”... 
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• Bonbillan irakurtzearen garrantzia aipatzen da, idazteko ideiak eta ereduak 
aurkitzeko modu bezala, baita imajinazioa martxan jartzeko bitarteko bezala 
ere. Haserako komikiari erreferentzia egin dakioke hemen, eta hurrengo 
jardueran aipatzen den testua irakurrita, honako hauek komenta daitezke: 

 
“Zuk idatziko dituzun abenturetarako eredu paregabeak aurkituko dituzu 

haur eta gazte literaturako idazlan klasikoen artean. 
- Zein idazlerenak bezalako istorioak idatzi nahiko zenituzke? 
- Idazle edo nobela horietako istorioren bat imitatzen ahaleginduko 

al zara? 
- Nobela ezagunetako pertsonaien antzik izango al dute zureek?” 

 
“Badakizu, itzala eman nahi duenak, argia hartu behar omen du. Irakur 
ezazu ahalik eta gehien, eta, irakurri ahala, gustatzen zaizkizun 
pasarteak eta bururatzen zaizkizun ideiak jaso itzazu zure koadernoan; 
zure abentura-ipuinerako ideia bat baino gehiago eskuratuko duzu 
horrela”. 

 
Gelako liburutegia 
 

Lehenago egin ez baduzue, behintzat, oraingoa izan daiteke une egokia gelako 
liburutegia antolatzeko eta ikastolako liburutegia bisitatzeko ere. Araka itzazue bertako 
liburuak, talde txikietan, jabetzeko zer liburu mota dauden, gustukorik aurkituko ote 
duzun, etab. Gero, anima itzazue ikasleak nahi dutenean ipuin edo libururen bat etxera 
eraman dezaten euren aisialdian irakurtzeko. Horretarako, fitxak osatu beharko dituzue, 
eta bertan hainbat datu apuntatu: liburuaren izena, etxera eraman duen pertsonaren 
izena, hartutako egunaren data, entregatzeko egunaren data...; hori guztia talde handian 
adostu eta martxan jarri. 
 

Hitz egin ezazue euren arteko liburuen maileguak nola antola daitezkeenaz ere: 
gelako liburutegira etxetik liburuak ekarriz, batak besteari pasatuz, itxaron-zerrendak 
antolatuz… Liburuen trukaketa indartzeko modua izan daiteke eta eurek kudeatzeak 
motibazioan eragin dezake. 
 
 
21. Haur eta gazte literaturako nobela klasikoak 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Irakurgaiak 6, 6. eta 7. or. 

 
Irakurgaietan haur eta gazte literaturako nobela klasikoak irakurtzera tentatzeko 

hainbat pasarte dituzue. Bakarka irakur ditzatela eta, ondoren, bakoitzari buruzko 
elkarrizketa sor ezazue. 
 
 
22. Gure planetaren osaera 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka/Binaka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 16. eta 17. or./11. lan-koadernoa, 8. eta 9. or. 

 
Bloke berriari hasiera ematera goazenez, har ezazue tartea ikasnorabidera joan-

etorria egiteko. 
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Jarraian, 16. orrialdeko lehen jardueraren lehen zatia irakurri eta ulertu ondoren, 
bakoitzak bere koadernoan krokisa bilduko du eta, binaka jarrita, lagunari azalduko 
diote jasotakoa. 

Atmosferari buruzko informazioa duzue gero. Bakarka irakurri eta hausnartu 
ondoren, azal iezaiozue elkarri. 

Geruzen irudiaren behaketa bideratzea ere komenigarria da, alderdi hauek behatu 
ditzakezue, adibidez: geruzen lodiera, lurrazalekiko zein distantziatara dauden geruzak, 
altuerak eta tenperatura aldaketak (gora edo behera egiten duten), ozono geruza nola 
dagoen adierazita irudian. Bila ezazue hiztegi entziklopedikoetan Aurora Borealak zer 
diren ere. 
 

Hona hemen datu batzuk, behaketa lana bideratzeko: 
Troposfera: 12-16 km-ko lodiera duen geruza. 

• Altueraren arabera tenperaturak jaitsi egiten dira. 
• Atmosferaren gas kopururik handiena bertan dago, gas guztien % 85a, gutxi 

gorabehera.  
• Gas nagusien proportzioak hauek dira, gutxi gorabehera: nitrogenoa (% 78), 

oxigenoa (% 21) eta argona (% 1). 
 
Estratosfera:  

• 50 km-rainoko altuerara heltzen da. 
• Estratosferan altuera igotzean tenperaturek gora egiten dute. 

 
Ozono geruzaren inguruan: Ozono geruza bizidunontzat ezinbestekoa da. 

Oxigenozko hiru atomoz osatutako molekula da ozonoa; oxigeno molekula 
normal bat, aldiz, oxigenozko bi atomoz osatzen da. Ozonoz osatutako geruza 
mehe horrek xurgatzen ditu Eguzkitik datozen izpi ultramoreak. Izpi horiek 
neurri txikian ez dira kaltegarriak, baina Lurrera izpi ultramore gehiegi 
helduko balitz, kalteak sortuko lituzkete bizidunongan: aldaketa genetikoak, 
azaleko minbizia, itsumena edo beste zenbait gaixotasun. Lurrazalean bizitzea 
ia ezinezkoa izango litzateke. Estratosferan dagoen ozono-geruzak izpi asko 
xurgatzen dituen heinean, ez dira denak lurreraino iristen; horra hor geruza 
horren garrantzia. 

 
Mesosfera:  

• 30-km lodi da, eta 80 km-ko altueraraino iristen da. 
• Gora igotzen garen neurrian tenperatura jaitsi egiten da. 

 
Termosfera edo ionosfera:  

• Geruza oso lodia, 500 km-raino heltzen da. 
• Altueraren arabera tenperaturak igo egiten dira (ia 2.000 ºC-raino). 

 
Exosfera: 

• Zaila da geruza honek espazioarekin dituen mugak finkatzea. 
• Gora goazen neurrian tenperaturak jaitsi egiten dira eta oso maila 

baxuetaraino heltzen dira. 
 

Ikusitakoa laburbiltzeko, lan-koadernoko jarduerak burutuko dituzte ondoren 
eta, beti bezala, beren koadernoetan jasoko dute ikasi beharrekoa, jakina, lagunari ahoz 
azaldu ondoren. 
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23. Prentsako testua: Zer gertatzen ari da ozono-geruzaren zuloarekin? 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 17. or./Irakurgaiak 6, 8. or. 

 
Bakarka testua irakurri ondoren, iritzia emateari ekingo diote talde handian. 

Prentsaren txokoa antolatzeko unea izan daiteke honakoa eta datozen egunetan gaiari 
buruzko edozein berri ekar dezaten eskatzekoa ere bai (izan gogoan ikasnorabideak 
eskaintzen dituen aukera guztiak). 
 
 
24. Lurraren geruzak 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 18. or. 

 
Lurraren geruzen inguruko testua talde handian irakurri eta argituko dugu. 

Argitu ondoren, goian proposatzen zaiena beren koadernoetan bilduko dute. Osaketa 
ezagutzeaz gainera, plaken mugimendua dela eta azalpen txiki eta sinplista xamar bat 
aurkituko duzue bertan. Gaur egun, horren inguruko ikerketarekin jarraitzen dute 
zientzialariek eta teoria berriak daude horren inguruan. Nolanahi ere, era sinplista 
batean adierazi dugu adin honetako ikasleentzat nahikoa delakoan, eta oso konplexua 
bailitzateke gaian gehiago sakontzea. 

 
Geruzen sailkapenei buruz ere beste hainbeste esan daiteke.  

 
 
25. Maketa  

Lan egiteko era: Talde txikian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 19. or. 

 
Ulermena indartzeko proposatutako jarduera duzue aurreko orrialdean ikasitakoa 

maketa batean irudikatuz emandako hau. 
 
 
26. Jules Verneren irudimena. 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 19. or./Irakurgaiak 6, 9. eta 10. or. 

 
Jules Verne idazle ospetsuak, irudimena baliatuz, XX. mendeko aurkikuntzei 

aurrea hartu zien. Lurraren bihotzerainoko bidaia omen da oraindik burutu ez den 
bakarra. 

Irakurgaietako erreportajea irakurri aurretik, hitz egin ezazue taldean eta irakur 
ezazue proiekturen bonbilla. Has daitezela ikasleak, poliki, beren abenturazko ipuinaren 
kokalekuen inguruan pentsatzen eta ideia-zerrendak koadernoan osatzen. 

Erreportajea irakur ezazue eta, ondoren, talde-elkarrizketa burutu. Gogorarazi 
ikasleei prentsako berriak ere sormen-iturri izan ditzakegula, eta animatu prentsa 
arakatzera. 

 “Gertatu al da 2005. urtean prentsan iragarri zena?”. Galde dezatela horren 
inguruan. 
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27. Harriak 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka/Binaka/Talde txikian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 20. eta 21. or./Irakurgaiak 6, 11. or./11. lan-

koadernoa, 10. eta 11. or. 
 

Goiko olerkia irakurri eta haren esanahiaren inguruan hitz egin ondoren, 
harriaren aurre-ezagutzak martxan ipini eta jarduera girotuko dugu. 
 

Olerki osoa hau da, irakur iezaiezu ikasleei: 
 
HARRIEK BADAKITE  
J. I. Goikoetxea “Gaztelu”, 1970 
 
harriek badakite... eta ixildu egiten dira. 
 
harriek badakite basoan gerta ohi dana 
eta lur gaiñean, belar-izpietan, 
eta lurpean, lurraren erraietan, 
eta arnasten duten aidean 
eta karesatzen dituen aizean... 
 
harriek badakite 

—dena begi, 
dena belarri— 

zer nahi denaren berri... 
 
harriek badakite... eta ixildu egiten dira. 

 
Bestalde, jarduera honekin ikasleak Euskal Herriak harriarekin duen lotura eta 

kultura-mailan harriak izan duen garrantziaz jabetzea nahi dugu, historian zehar, lanean 
eta kirolean, eta baita artean ere. 

 
Esamoldeen haritik tiraka, lan-koadernoko proposamenari helduko diogu. Lan-

koadernoan, harri hitzarekin osatutako hainbat esamolde ezagutzeko jarduerak dituzue. 
Horrez gainera, harri hitza duten hitz konposatu eta eratorriak ere ezagutu eta haien 
esanahia ondorioztatzeko jarduerak ere badaude: lehenik, bakarka egin eta, gero, taldean 
azaltzekoak. 

 
Esamoldeak ERRANAK ERRAN txokoan jar itzazue eta gogoan izan beti 

daukazuela aukera taldetxoetan esamolde bakoitzari egokitzen zaion egoera bat asmatu 
eta hura dramatizatzeko. Dramatizaziorako taldetxoak osatzeko, Harri-orri-ar jolasa 
egin dezakete. Horretarako, Irakurgaiak liburura joko dugu, jolaserako proposamena 
irakurri eta martxan jartzeko. 
 

Irakurgaietan duzuenaz gainera, ikasleek dakizkiten beste jolas batzuk 
ezagutzeko eta jolasteko parada ere har dezakezue. Jolas horiei behatu, horietan 
erabiltzen diren esamoldeak euskaratu, egokitu edo zuzendu, beharrik baldin badute, 
behintzat. 
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Jarraian, ingurumenaren ikuspuntutik “harri”-aren definizioari eta horri buruzko 

azalpenari helduko diogu. Nahi izanez gero, euren koadernoan jaso ditzakete “harriari” 
buruzko azalpenaren ideia nagusiak. Gero, elkarrizketa sortuko dugu, irakurri eta 
behatutakoaren inguruan hitz egiteko eta bakoitzak horri buruz dakiena denen aurrean 
azaltzeko. Euskal Herriko harri-barietateari kasu egingo diogu. Betiere, jakin-mina 
asetzeko helburuarekin eta inondik inora ez “ikasteko” helburuarekin. Nolanahi ere, era 
horretako harriei behatzeko aukera izanez gero, balia ezazue. Deban, adibidez, herriko 
Gudarien enparantzan Euskal Herriko harri ezberdinez egindako hainbat monolito 
daude. Itsasoaren higadura aztertzeko, Zumaiara hurbiltzen bazarete, Debaraino joan 
zaitezkete bidaia aprobetxatuz, eta harriak ikusi. 

 
Bestalde, gure inguruan ohikoenak diren hareharria eta kareharria bereizteko 

paradarik ez galdu. Eta behaketa hori bideratzeko aukerarik egokiena, irteera batean 
gure ingurune hurbilean, harria tarteko, dauden askotariko eraikin (zibil zein erlijioso) 
eta ustiapenak aztertzea dugu. 

 
harri. iz. 1. Harkaitzaren materia solido eta gogorra da harria. Lurraren gainazal 
guztian aurkitzen da eta askotariko konposizio kimikoa dauka. Ez da metalikoa, 
baina kolorea ematen dioten metal-gatz eta -oxidoak eduki ohi ditu. Itxura 
batean antzeman ez arren, etengabeko aldaketa naturalen eraginpean daude 
harriak: izotzak, urak edo haizeak biribildu egiten ditu eta sakonera handietan 
daudenak eraldatu egiten dira tenperatura altu eta presio handien eraginez. 2. 
Material gogor horren puska, landua nahiz landugabea, eta eraikuntzan, 
bitxigintzan, etab.etan erabilia. Harria bota zion begira. Gure arbasoek harrizko 
etxeak egiten zituzten. Diamantezko harria ekarri zidan osabak Afrikatik. 
3. Txingor lodia, normalean, udako trumoi-erasoetan botatzen duena. Jasa handia 
eginez gero, harriak uzta osoa hondatzen du. 
4. Gorputzeko zenbait organotan eratzen den gatz-kristala. Giltzurrunetan, 
behazunean eta gernu-aparatuan eratzen dira harriak, normalean, eta oinaze 
handiak ematen dituzte. Medikuntzan, kalkulua esaten zaio. 
 
harkaitz. iz. 1. Haitza. 
 
haitz. iz. Harrizko masa nahikoa handia, lurraren gainetik edo ur-bazterrean 
goititzen dena. 
 
mineral. iz. 1. Minerala substantzia natural solidoa da. Mineralak lurrazalean 
edo lur azpian egoten dira eta arrokak eta harriak eratzen dituzte. Gehienak 
metalak lortzeko erabiltzen dira. 

 
Lan-koadernoko jarduerak denen aurrean azaltzen dituzuenerako hainbat ideia:  
 
Zer esan nahi du? 

- Harria baino gogorragoa (suntsiezina dela). Pertsona batez ari garenean, 
izaera sendokoa dela esan nahi da, kikiltzen ez dena eta zoritxarrei aurre 
egiten dakiena. 

- Harri eta zur gelditu. Aho zabalik geratu. 
- Harrizko bihotza izan. Sentiberatasunik ez duena, hunkitzen ez dena. 
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HARRI BATEK BERAK EZ DU PARETA EGITEN. 
HARRI BATEZ BI TXORI HIL: BIDE BATEZ BI GAUZA EGIN. 
HARRI ERABILIAK EZ DU GOROLDIORIK EGITEN. HARRI LABANEN 
GAINEAN HANKEA IPINTEN DAUENAK BETI JAUSI: arriskuetan 
dabilena erraz erortzen. 
AUSIKITZEN HARRIA, HORTZAK JAUSTEN: zeure kaltetan erasoko diozu 
zu baino gogorragoari. 
EZ DA HARRI GOGORRIK IGURDIEZ FINDUTEN EZ DANIK. 
TANTOKA, TANTOKA, HARRIA ZULATZEN. Lanik zailena ere, saiatuz gero 
bukatu egiten da. 
HARRIXEGAZ BURUE JO EDO BURUEGAZ HARRIXE, BETI BURUEN 
ZAURIXE. 
HARRIA BOTA ETA ESKUA GORDE. Traidorea izatea. 
HARRI BOTA ORDUKO PENTSEU NORA BOTA/HARRIAK BEGIRIK EZ. 
HARRIAREN GANEAN JARRI DINA, IPURDIAN ATERA DAI MINA: nork 
bere gaizki eginaren ondorioa jasan behar.  
Hitz konposatuak eta eratorriak: HARRESI, HARRESPIL, HARRIBITXI, 
HARRIDURA, HARRIGARRI, HARRIKA, HARROBI, HARROIN, 
HAITZULO, HARGIN, HARKAITZ, HAITZ, HARLANDU, HARLAUZA, 
HARMAILA, HARMAILU, HARPE (HAITZULO), HARRARTE, HARRASKA. 

 
 
28. Artelanak 

Lan egiteko era: Talde handian/Talde txikian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 22. orrialdetik 25.era/ CDa, abestiak, 3. pista 

 
Estua izan zen Aresti eta Gandiagaren arteko harremana, baita Gandiaga eta 

Oteitzaren artekoa ere. Txarteltxoan duzuen poema irakur ezazue. Hemen behean duzue 
testu osoa, testuingurua ulertzeko lagungarria. 

 
67an Oteitza etorri zen Arantzazura. [I] Horrelako pertsonaiarik agertzen 
denean, zuk badakizu, fraideok nola funtzionatzen dugun. Denak beragana. 
Laster hasi zitzaien denei. 
Oteitza: ¿Y tú qué haces? 
Gandiaga: Nik ezer ez. 
Oteitza: Badakit poesia idazten duzuna. 
Gandiaga: Ez, ez, oker zaude, ez da hala, nik idatzi, liburu bat egin nuen, 

eta orain ez dut gehiago idazten. Eta Oteitzak: 
Oteitza: idatzi beharra dago, inork ez du idazten herri honetan, mutuen herri 

bat da hau, idazten ez dakitenen herri bat, ahal duenak idatzi egin 
behar du, obligazioa dauka idazteko! 

Gandiaga: Eta han jarri zitzaidan behin, jarri besoak altuan eta... 
Oteitza: Jainkoarren!, herri gaisoen [sic] amorez: Idazteko! (1) 
Gandiaga: Oteitzagatik izan ez balitz, ez nuen idatziko, ez hau, ez gerokorik. 

Oteitzak ipini ninduen berriro idazten. Eta nik orduantxe nire 
barruan neukana idatzi nuen, betiko moduan. Status quaestionis. 
Non probatur: videtur. (2) 

 
Tailer batean nengoan, 
Oteitza baten ondoan, 
hitzak apalki entzun nizkion 
ta asmo bat hartu beroan: 
Agintzen dizut, egia, 
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idazten dudan guztia 
tailer hontara jasoko dizut 
gaurtik hemen dut saskia. 
 
Oteitza: Debo esta revelación definitiva al gran poeta franciscano Gandiaga; 
él me ha asistido en mis desalientos con sus breves pero diarias visitas al 
taller, él conoce este muro, ha vivido esta soledad, y ha escrito estas 
palabras (viviendo estas figuras las ha explicado). 
"La ley de fidelidad es más fuerte que la misma ley de la vida". Hauxe da 
Gandiagaren legea. 

 
Tiriki, tauki, tauki, 
mailuaren hotsa. 
Tiriki, tauki, tauki, 
mailuaren hotsa. 
Hamasei harri lantzen 
ari da Oteitza. 
Ai, oi, ai, 
ari da Oteitza. 
 
Tiriki, tauki, tauki, 
mailuaren hotsa. 
Tiriki, tauki, tauki, 
mailuaren hotsa. 
Mailua penazkoa 
harria gau beltza. 
Ai, oi, ai 
harria gau beltza. 
 
Tiriki, tauki, tauki, 
mailuaren hotsa. 
Tiriki, tauki, tauki, 
mailuaren hotsa. 
Etsipen kolpe bat da 
ukaldi bakoitza. 
Ai, oi, ai, 
ukaldi bakoitza. 

 
e n t z u n n a h i d u e n e n t z a t . . .  

"Entzun nahi duenentzat"... Holaxe hasten da Androkanto abestia [eta 
ematen du zer pentsatua!]. 

Hain zuzen, abesti hau Jorge Oteitzak Arantzazun duen 14 apostoluen 
eskulturari eta eskultore berari eskainia dago. 

 
ANDROKANTO 
Hitzak: Luis Romero 
Musika: Oskarbi 
 
Entzun nahi duenentzat 
hamalau Gorkaren 
Gorkaren irudiak salatzen 
Hamalau atetikan karrasi, 
hamalau harri ixil bilutsik 
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Harriaren hutsetik oihuka, 
harriaren tartetik kantari 
Nora zoazte gogorrak, 
oharrak a(d)itu gabe? 
 
Orain bertan bota det 
altzairuzko zintzela 
kantu zaharren baimena. 
Hau gure herri maitea, 
hau gure herri torpea, 
barr- barren daukaguna; 
hemen geldituko naiz 
aldi luze ilun hontan. 
 
Burni harri herria 
Aloñako irudiak 
biltzar baten josiak. 
Galtzen badegu Euskera 
Ama goi- mendikoa, 
galdu degu estiloa; 
noiz arte dago Jonas 
baliaren sabel(e)an. 
 
Entzun nahi duenentzat… 
 
Harri kanta isilean 
goien dira oihuka 
hamalau igarleak. 
Androkanto y sigo kantan 
ballet baten kantata 
ilbeltzaren egun bat 
ballet bat dantzatzeko 
hamalau atetikan. 
 
Entzun nahi duenentza... 
 
Hartu behar det zintzela 
kantu zaharren baimena 
noiz arte ez dakiat. 
Hau gure herri maitea 
hau gure herri torpea 
gaur ez da igandea 
ezta ere osteguna 
udaberri atsaldean. 
 
Noiz arte, noiz arte, 
noiz arte lo zorroan? 
Noiz arte iji – ajan? ( bis ) 
Nortasuna galduta? 
Ez degu behiñe ikasten 
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Arima malda beheran, 
Arima behin galduta 
Nor gera Euskaldunak? 

 
 
29. Bertsoz 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka/Binaka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 26. or./Irakurgaiak 6, 12. orrialdetik 15.era/11. lan-
koadernoa, 12. orrialdetik 15.era 

 
BERTSOZ jarduera ere konstanteetako bat dugu; beraz, unitate guztietan 

aurkituko duzue. Unitate bakoitzean bertsolaritzarekin erlazionatutako gairen bat 
aurkeztuko da konstante honetan eta, gai horretatik abiatuz, hainbat lan proposatuko 
dira. Kasu honetan, bertsolari klasikoak ikusiko ditugu. 

 
Harritik tiraka, Txirritarengana iritsi gara, hargina baitzen ofizioz. Liburuko 

sarrera irakurri ondoren, irakurgaietara joko dugu eta elkarrizketa burutuko dugu. 
 
Liburu klasikoez mintzatu gara lehen; orain bertsolari “klasiko” batzuk 

ezagutzeko aukera izango dugu. Irakurgaietan horiei buruzko informazioa eta bertsoak 
irakurri eta abestuz egingo ditugu lan-koadernoko jarduerak, banaka zein binaka, osatu 
aurretik. 

 
Hona hemen bertsoaren inguruko edozein zalantza argitzeko edo informazioa 

biltzeko erabilgarri izango duzuen helbide elektronikoa: www.bertsozale.com. Horrez 
gainera, hona beste erreferentzia interesgarri batzuk: 
 

• Pasadizo eta bertso zaharrak irakurri eta gero kontatu eta kantatzeko: Sendoa 
argitaletxeko “Txirrita Saila”. Hortik hartuak dira Txirritari buruzko ateraldi 
batzuk, eta Bilintx, Xenpelar eta Xalbadorrek ere badute bilduma horretan 
euren alea. 

 
• Horrez gainera, Txirritari buruzko bideoa, Irusoin eta ETBk ekoitzitakoa. 
 
• Bertsolarien informazioa eta, bereziki, bertso eta bertso sorta ezagunen 

azalpenaren eta testuinguruaren berri izateko: Joanito Dorronsororen 
Bertsotan 1789-1936 eta Bertsotan II 1936-1980, Gipuzkoako Ikastolen 
Elkarteak argitaratuak. 

 
• Lehendik, Txanelako materialetan emandako bertsolari horien bertsoak 

aipatu eta erreferentzia zuzenak eman. Baita egungo kantarien diskografian 
grabatuta aurki ditzaketenenak ere. Adibidez: 

- Xenpelarren “Ia guriak egin du”: Txanelako 5.2 unitatean eta 
Karidadeko Bentaren Amore, amore diskoan. 

- Bilintxen “Behin batean Loiolan”. 
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30. Hiztunak eta hizkuntzak 

Lan egiteko era: Talde handian/Talde txikian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 27. or./ CDa, abestiak, 4. pista/DVDa 

 
Dakizuenez, HIZTUNAK ETA HIZKUNTZAK jarduera hau ere konstanteetako bat 
dugu, hau da, unitate guztietan azalduko da, bakoitzean hizkuntzaren alderdi 
soziolinguistikoko eduki edo gairen bat jorratuz. Oraingoan, harriak eta Gabriel 
Arestiren “Harri eta herri” aitzakiatzat hartuta, euskaldun berrien inguruko hausnarketa 
bideratuko dugu. Helburua: euskara ikasten eta erabiltzen ahalegintzen direnen 
onarpena edo aitorpena. 

 
Hona hemen aipatzen diren edo aipa daitezkeen hainbat kontzepturen esanahia, 

hiztegiaren arabera: 
 

euskaldun. 1. Euskaraz dakiena, euskaraz mintzatzen dena. 2. (hed.) Euskal 
Herriko biztanlea. 

euskaldun berri. Beste ama-hizkuntza bat izanik, euskara ikasi duena. 
euskaldun zahar. Euskara ama-hizkuntza duen euskalduna. Edota: Haurtzaroan 

euskaldundu den pertsonari euskaldun zahar esaten zaio. 
ama-hizkuntza. Haurtzaroan ikasitako lehen hizkuntza. 
euskalduntze. Euskaldun bihurtzea. Alegia... euskara ikastea. 
alfabetatze. Hizkuntza bat mintzatzen dakienak hizkuntza horretan irakurtzen 

eta idazten ikasi, bere kabuz edo norbaitek irakatsita. 
alfabetzatze-euskalduntze mugimendu. Euskal Herrian 60ko hamarkadan 

sortutatako mugimendu soziala, helburua heldu erdaldunak euskalduntzea 
eta heldu euskaldunak euskaraz alfabetatzea duena. 

 
Abestien CDan dugun Jon Sarasuak idatzi eta Oskorrik abesten duen 

“Euskaldun berriaren balada” entzun eta haren mezuaren inguruan hitz egin ondoren, 
Xabi Paiak Bizkaiko Bertso txapelketa irabazi zuenean bere amari bota zion bertso 
hunkigarria entzungo dugu DVDan, bertsolariaren ahotik. 
 

Abestiaren letra ikasleei banatu nahi badiezue, hona hemen: 
 

Euskaldun berriaren balada 
Hitzak: Jon Sarasua 
Musika: Oskorri. 
Diska: Oskorri, “Badok hamairu” (ELKAR, 1992) / Oskorri, “25 kantu-urte” 
(ELKAR 1996) 
 
Barakaldokoa naiz eta 
daukat paro obrero, 
horregatik euskaltegira 
noa ni egunero, 
euskaraz bazekien nire 
bisabueloak edo 
baina ni roillo hontaz 
orain arte zero, 
goizero goizero 
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AEKn bezero, 
batzuetan ero, 
besteetan bero, 
baina ez dut milagro 
handirik espero. 
 
Goizean goiz hasi behar dut 
motibazio bila. 
Euskara ez da ingelesa 
baina ez dago hila, 
egun askotan pentsatzen dut 
hau dela inutila, 
Nik ez daukat kulparik 
ez banaiz abila, 
hau da hau makila, 
aditz klase pila, 
hitzak beste mila; 
“animo mutila” 
esaten dute baina 
ez da hain fazila. 
 
Ideia hau nire buruan 
ez dakit noiz hasi zen 
baina batzutan ez naiz hemen 
gehiegi dibertitzen, 
lau gauzak izen bat dute ta 
gauza batek lau izen, 
kokoteraino nago 
klaseak aditzen, 
pegatak ipintzen 
ta dirua biltzen... 
Nola sartu nintzen 
ez dut konprenitzen 
lan on bat bilatzeko 
ez badu zerbitzen. 

 
 
31. Lurraren itxuraldaketan eragina duten prozesuak 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka/Binaka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 28. or./11. lan-koadernoa, 16. eta 17. or. 

 
Multzo berria hastera goazen honetan, beti bezala, har ezazue tartea 

ikasnorabidera joan-etorria egiteko. 
 

Lurraren itxuraldaketan eragina duten prozesuak eskema baten bidez 
sintetizatzen hastea proposatzen da orrialde honetan. 
 

Bosgarren mailan (4. unitatea, 18. eta 19. orrialdeak), eskemen inguruko 
informazioa eman zitzaienean, erabilpena eta eskema mota desberdinak daudela adierazi 
zitzaien. Ekar ezazue informazio hura gogora. 
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- Zein eskema mota ezagutzen dituzu? Zertan bereizten dira: edukian ala hori 

aurkezteko moduan? Zein da zuretzat irakurterrazena? 
- Nola adierazi dira eskeman testuko ideia nagusiak? 
- Hitzez gain beste zer elementu erabili dira? Nola antolatu edo banatu dira 

orrialdean hitzak eta bestelako elementuak? 
 
Eskatu ikasleei eskemen abantailen inguruan hausnartzeko. Hona eskemak 

eskaintzen dizkigun abantaila batzuk: 
 

- Gaia osotasunean ikus dezakegu. 
- Atentzioa informaziorik garrantzitsuenean finkatzen laguntzen du. 
- Ikasketa aktiborako lagungarria da. 
- Memoriaz ikasten eta gogoratzen laguntzen du. 
- Denbora irabaz dezakegu. 
- Berrikusketa errazten du. 

 
Bestalde, ez dugu ahaztu behar guztiok ez dugula ikasteko eta gogoratzeko 

sistema berbera erabiltzen. Zenbaitek eskema ulertzeko eta gogoratzeko xehetasun 
gehiagoz hornitu beharko du; beste zenbaitek oinarrizkoena den sailkapenean 
oinarriturik, gaitasuna izango du gaia garatzeko. Horretaz ere hitz egin, baina era eta 
xehetasun kopuru jakineko eskemak aurkeztu, partekatu eta eraikitzea ahalbideratu eta 
ikasteko aukerak eskaini. 

 
Orrialdean proposatzen dena taldean patxadaz eta sakon irakurri eta aztertu, eta 

lan-koadernoko sekuentzia egin dezatela, ondoren, banaka. Bukaeran, talde handian 
elkarri azaldu. 

 
Lan-koadernoan adierazten den bezala, eskemako informazioa ahoz adierazten 

jakin behar dutenez, binaka jarri eta elkarri adieraz diezaiotela. Entzuleak hizlariari 
dagozkion zuzenketak egingo dizkio. 
 
 
32. Higadura, garraioa eta sedimentazioa, eta fosilak 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 29. or./Irakurgaiak 6, 16. or. 

 
Erdiko zikloan, nahiz bosgarren mailan, uraren eta ibaiaren inguruan jardun 

zutenean, higadura, garraioa eta sedimentazioa kontzeptuak zertxobait landu zituzten. 
Unitate honetan zehar haietan sakontzeko aukera izango dugunez, errepasotxo batekin 
hasiko gara. 

Bestalde, fosilei buruzko informazioa irakurriko dute irakurgaietan eta, ondoren, 
taldean argituko dugu kontzeptua. Hainbat etxetan fosilak edukitzen direnez, gelara 
ekartzeko eta behatzeko gonbitea luza dezakegu, baina behar den bezala zainduta. 
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33. Material gogor eta zurrunen eta material malguen portaera 

Lan egiteko era: Talde handian/Talde txikian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 29. or./DVDa 

Jarduera honen bidez ikasleak honetaz konturatu behar du: indar edo eragile 
beraren aurrean, material guztiek ez dutela portaera bera, zurrunek eta gogorrek 
hausteko joera izaten dutela eta bigun eta malguek tolestekoa. 
Hurrena datozen fenomenoak ulertzeko lagungarri izango zaien ideia da esperientzia 
honetan lantzen duguna. 
 
 
34. Barneko eragileak : tolesturak eta failak 

Lan egiteko era:Bakara/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 30. or./Irakurgaiak 6, 17. or. 

Aurreko orrialdeko kontzeptuarekin jarraituz, tolesturen eta failen inguruko 
informazioa duzue orrialde honetan. Nahikoa litzateke tolesturaren ideia eta faila edo 
hausturaren ideiarekin geratzea eta tolesturek eta failek erliebea itxuraldatzen dutela 
(mendikateen, arroilen edota haranen sorrerarekin erlazionatuz) barneratzea. 

Bakarkako irakurketa bultzatuko dugu, lehenik, eta ondoren, guztion artean, 
ideia nagusi horiek argituko ditugu. Ikasleek koadernoan bil ditzakete lehen aipatutako 
ideiak. 

Irakurgaietan Euskal Herriko faila baten inguruko informazioa duzue, baita 
bitxikeria bat ere. Irakur dezatela bakarka eta sortu elkarrizketa, ondoren. Lurrikarak 
direla eta prentsan Itoizko urtegiaren inguruko informazioa etengabe ari da ateratzen. 
Balia ezazue eta erlaziona ezazue Iruñeko failarekin. 
 
 
35. Esperientzia: tolesturak 

Lan egiteko era: Talde handian/Talde txikian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 31. or. 

Esperientzia honen bidez tolestura baten sorrera irudikatuko dugu eta geruzei 
behatuko diegu. Gure inguruan aukera asko ditugu (autobideak eta bestelako eraikinak 
tarteko) tolesturetan nahiz failetan dauden geruzak eta horien formari eta antolaketari 
behatzeko. Balia itzazue. 
 
 
36. Barneko eragileak: sumendiak 

Lan egiteko era:Talde handian/Bakarka/Binaka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 32. or. 

 
Lehen mailan izan zuten (“Diosauroen garaian” izeneko unitate didaktikoan) 

sumendiei buruz zertxobait jakiteko aukera, baina, batik bat, maketa edo simulazio bat 
egitera mugatu ziren. Oraingoan, egiatan, sumendiak zergatik sortzen diren ikusteko eta 
ikasteko aukera izango dute eta baita sumendi baten zatirik eta osagairik 
esanguratsuenen izenak ikastekoa ere (mantua, magma, gasak, kraterra, laba, tximinia, 
sumendi-konoa). 

Krokisean nahikoa lukete goian aipatu diren hitzak eta eurei dagozkien irudiak 
jartzearekin, liburuko krokisa zaila baita eurek erreproduzitzeko. Nolanahi ere beha 
iezaozue, liburuko fenomenoa osotasunean ikusi ahal izateko. 
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37. Sumendiak eta plakak 

Lan egiteko era:Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 33. or./DVDa/Irakurgaiak 6, 18. or. 

Maparen behaketa bultza ezazue eta ikus dezatela sumendiak plaken ertzetan 
sortzen direla. Ez dugu beste helbururik. 

Bestalde, fenomeno bolkaniko batzuk aurreko orrialdeko krokisean ikusi 
badituzte ere, horien inguruko informazio bilaketa bultzatuko dugu, ondoren, taldean 
partekatzeko. Ahal duzuela egin leku baliabide informatikoen erabilerari. 
 
 
38. Ingelesa: Documentary film on volcanoes 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 34. or. 

Sumendiei buruzko dokumentala ikusiko duzue ingelesez, baina urretik horien 
inguruko elkarrizketa burutuko duzue. Ikusi bitarteko ardurak hartuko dituzte ikasleek 
beregain eta, ikusi ondoren, elkarrizketa burutuko duzue. 
 
 
39. Irakurri aurretik 

Lan egiteko era: Talde txikian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 35. or./Irakurgaiak 6, 19. orrialdetik 24.era 

 
Unitate guztietan gaiari dagokion narrazio bat aurkituko duzue irakurgaietan, 

hau da, jarduera hau ere konstantea da. Ipuinari dagokion lanketa hiru zatitan egingo 
dugu beti: irakurri aurretik, aurre-ezagutzak edota aurreiritziak martxan ipintzeko, 
girotzeko, motibatzeko, ipuineko testua ulertzen laguntzeko, ipuinaren edukiari buruzko 
aurrerapenak edo hipotesiak egiteko, irakurketako helburua finkatzeko...; irakurri 
bitartean, ipuinaren ulermena bermatzeko; eta irakurri ondoren, sintesi- edo asimilazio-
estrategiak martxan jartzeko, edota gai jakin baten inguruan hausnartzeko eta horri 
buruzko iritzia adierazteko. Informazio hori guztia liburuan bertan adierazten da. 

Unitate honetan, irakurri aurretik edukiari buruzko hipotesiak egiteak duen 
garrantziari erreparatuko diogu. 

Horri buruz, ikusi: José Luis Polancos, “Libros y lecturas en la educación 
primaria”, Textos aldizkaria, 44. znb., 34. eta 45. or. “Leer no consiste únicamente en 
dar voz a los signos silenciosos de la página. Exige descodificar las palabras del texto, 
aportar conocimientos previos, recuperar lo implícito, confrontar nuestras ideas con 
las ideas de los otros.” (37. or.) 

Hausnarketa hori kontuan hartuta, zatikako irakurketa plantea daiteke, testuak 
aukerak eskaintzen dituen bakoitzean hipotesi berriak formularaziz ikasleei. Irakurraldia 
irakasleak berak zuzen dezake, aldiro ikasle bati ozenki irakurtzeko aginduz, eta 
gainerako ikasleak erritmo berean irakurtzera bultzatuz, isilean. Interesatzen den 
bakoitzean irakasleak irakurraldia eten egingo du eta galdera bidez hipotesi berriak 
formulatzera bultzatu ikasleak. Hona hemen adibide bat: 

 
• 20. orrialdeko lehenengo paragrafoaren amaieran (“Spartacus izeneko 

camping batera iritsi ginen, eta han aldatu zen dena.”): 
- Zertan aldatuko ote da Andoniren bidaia? 
- ... 
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40. Irakurri ondoren 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 36. or./11. lan-koadernoa, 18. eta 19. or. 

Testu bat ulertzea hitzen eta esaldien esanahia interpretatzea ere bada. Eta 
horretarako, testuingurua kontuan hartu behar da. Hausnarketa horren inguruan 
bideratuko da jardueraren lehenengo zatia, liburuko hasierako galderen bitartez sarrera 
eman, eta gero, lan-koadernoko ariketei bakarka erantzunez eta taldean denei azalduz. 

Bigarren zatian, berriz, protagonistari erreparatuko diogu, eta, bereziki, bere 
guraso eta arrebarekin duen harremanari. Hortik abiatuta, ikasleek euren senideekin 
duten harremana izango dugu hizpide. 

Protagonista narratzailea ere bada, eta horrek testua 1. pertsonan idatzita egotea 
eragiten du. Horri ere erreparatuko zaio, izan ere, ikasleek idatziko duten ipuinean 
kontuan izan beharreko edukia baita. 
 
 
41. Ipuineko protagonista(k) 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 36. or. 

Ikasleek idatzi behar duten ipuinaren kokalekuaz jardun gara lehentxeago. Orain, 
Spartacus ipuineko protagonistaren ezaugarriei erreparatu eta euren ipuinetako 
protagonisten ezaugarriak zehazteko eskatuko zaie ikasleei.  
 
 
42. Aditza. Ikusi didazu, ikusi zaitut 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: 11. lan-koadernoa, 20. orrialdetik 22.era 

Aditza definituko da eta esaldi bakunetan aditz-forma identifikatzeko eskatuko 
zaie ikasleei, baita aditz-forman islatzen diren NOR, NORK eta NORI elementuak 
esaldian aurkitzeko ere. 

Ondoren, aditz-formen erabileran egin ohi diren hainbat akatsen inguruan 
arituko gara ESAZU HORRELA konstantean: 

 
• NOR-K eta NOR-I-K aditz-formen arteko nahasketa (ikusi didazu/ikusi 

nauzu). 
• Bestelakoak: zenbaki komunztadura (badakizu/badakizkizu), *iruditzen 

dit/iruditzen zait, egin gara/egin dugu... 
 
 
43. Hitz-errota 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 37. or. 

 
Gure ikasleek bigarren zikloan iritzi-errotak antolatzen zituzten euren iritziak 

partekatzeko. Ziklo honetan, hitz-errota da haren oinordeko, hitzari lekua eginez, iritzia 
nahiz esperientziak kontatzeko. Jarduera hau ere konstanteetako bat da, eta unitate 
guztietan aurkituko duzue. Ikasturte honetako hainbat “Hitz-errota”, tutoretza gaiekin 
loturik daudenez, tutoretza orduan gara ditzakezue. 
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Taldean iritzi-errotak gogora ekarriz, irakur ezazue orrialdeko informazioa, hitz-
errotako gaia eta jarraitu beharreko prozedura zein den gogora ekartzeko; ondoren, jar 
ezazue aurtengo lehenengo hitz-errota martxan. Bukatzean, egin ezazue hitz 
egindakoaren sintesia eta baita balorazioa ere, denon artean. 
 

Zehazki, honako hau da unitate honetan proposatzen den gaia: literatura eta 
zinema. “Filmea ala liburua: zer nahiago, zer lehenago? Aukera bakoitzaren 
abantailak eta eragozpenak”. 

 
Bestalde, elkarrizketaren eta norberaren parte hartzearen prestaketari emango 

diogu garrantzia oraingo honetan: jarrera egokiak eta arauak gogora ekarri, 
elkarrizketaren haria edo gidoia adostu, zereginak banatu eta funtzioak adostu... 

 
Irakasle, beha iezaiezu hizkuntzako etapa bukaerako helburuei eta ebaluatzeko 

irizpideei, zehazki, elkarrizketari dagozkienei, eta erabil ezazu hitz-errota hori aurre-
ebaluazioa egiteko, ondoren datozen gaietan modu berezian jorratu beharreko alderdiak 
zein diren jakiteko oharrak hartuz. 
 

Ondorengo orrialdean, solaskideen parte hartzeari behatu eta berori balioesteko 
fitxa duzu, lehenengo hitz-errota honetan talde osoaren behaketa eta balioespena egingo 
baduzu ere, komeniko litzaizuke ikasle bakoitzeko horrelako fitxa bat izatea, eta haren 
lanaren jarraipena egiteko oharrak bertan idaztea. 
 
 

HITZ-ERROTA 
SOLASKIDEEN PARTE HARTZEARI BEHATU ETA BALIOESTEKO FITXA 

BEHATUTAKO IKASLEA: ......................................................................................................................  
 
Parte hartzea prestatu du? BAI EZ 
• Gaiari buruzko informazioa lortu du.   
• Iturri bat baino gehiagotatik lortu du informazioa.   
• Lortutako informazioa gogoratzeko idatziz ekarri 

du.   
• Bere iritziak idatziz prestatzen ditu. 

  

OHARRAK:  

BALIOESPENA: *oso ondo/asko *nahikoa *eskas antzean *gaizki/gutxi 
........................................................................................................................................................................  
 
Parte hartu du? BAI EZ 
• Besteen hitzak arretaz entzun ditu.   
• Lortu duen informazioa azaldu du, hori egitea 

tokatzen zenean.   
• Bere iritzia azaldu du, hori egitea tokatzen zenean.   
• Aurrez beste batek esandakoari buruzko bere 

desadostasuna edo adostasuna azaldu du.   
• Iritziak arrazoitu edo justifikatu ditu.   
• Moderatzaileak behartu duenean edo eskatu dionean 

bakarrik hitz egin du.   
• Berak horrela nahi zuelako, bitan baino gehiagotan 

hartu du hitza.   
• Beste norbaitek esandakoari buruzko argibide 

gehiago eskatu ditu.   

OHARRAK:  
  
  
  
  
  
  
  

BALIOESPENA: *oso ondo/asko *nahikoa *eskas antzean *gaizki/gutxi 
........................................................................................................................................................................  
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Elkarrizketarako arauak bete ditu? BAI EZ 
• Besteei hitz egiten utzi die, hizketa-txanda eten edo 

oztopatu gabe.   
• Hitza modu egokian eskatu dio moderatzaileari 

(eskua altxatuz edo beste keinu batez, baina besteen 
hizketaldia oztopatu gabe eta arreta galdu gabe).   

• Moderatzailearen baimenarekin bakarrik hitz egin 
du.   

• Besteek esandakoak (ideiak, iritziak...) errespetatu 
ditu.   

• Besteen adierazpidea (hitz egiteko modua, 
keinuak...) errespetatu du.   

OHARRAK: 
 

BALIOESPENA: *oso ondo/asko *nahikoa *eskas antzean *gaizki/gutxi 
........................................................................................................................................................................  
 
Egoki hitz egin du? BAI EZ 
• Gaiarekin zerikusia duten informazioak eta iritziak 

bakarrik azaldu ditu.   
• Informazioak eta iritziak modu ulergarrian adierazi 

ditu.   
• Besteek ondo entzuteko moduan, eta argi eta garbi 

ahoskatuz hitz egin du.   
• Hizkuntza zuzen erabiltzen ahalegindu da eta hitz 

egiterakoan egindako akats batzuk zuzendu ditu.   
• Esan duen zerbait ez dela ondo ulertu iruditu bazaio, 

saiatu da beste era batera adierazten.   
• Keinu, postura eta mugimendu egokiak erabili ditu.    

OHARRAK: 
 
 
 

BALIOSPENA: *oso ondo/asko *nahikoa *eskas antzean *gaizki/gutxi 
........................................................................................................................................................................  

 
 
44. Barneko eragileak: lurrikarak edo seismoak 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian/Binaka 
Materiala: Ikaslearen lburua, 38. or. 

 
Liburuan aurkezten den proposamena burutu ostean, ideiak garbi geratu ote 

diren argitzeko, egin ezazue talde-elkarrizketa eta azpimarra itzazu, irakasle, kontzeptu 
nagusiak. 
 
 
45. Esperientzia: lurrikara 

Lan egiteko era: Talde txikian/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 39. or. 

 
Ikasleak talde txikitan antolatuta utz itzazue bakarrik esperientzia honi aurre 

egiten. Bukaeran, liburuko galderei talde bakoitzak emandako erantzunak elkarri 
azalduko dizkiegu eta ideiak argituko. 
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46. Arrain katua ote da errudun? 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Irakurgaiak 6, 25. or. 

 
Zibilizazio ezberdinek, beste hainbat fenomenori bezala, hainbat azalpen eta 

justifikazio eman dizkiote lurrikaren fenomenoei. Irakur dezatela testua bakarka eta 
bukaeran elkarrizketa txiki bat antola ezazue. 
 
 
47. Sismografoa 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka/Talde txikian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 40. or. 

 
Lurrikara eta seismoa sinonimoak direla jabe daitezela ikasleak. “Sismografo” hitzaren 
etimologiari errepara iezaiozue talde handian. Bakarka informazioa irakurri ondoren, 
talde txikian argitu dezatela irakurritakoa, hau da, ulermena berma dezatela eta 
planifikatu eta egin dezatela sismografo sinple bat, jasotako informazioa eta beren 
sormena baliatuz. 
Ahozko elkarrizketari emango diogu bide “Euskal Herriko mugimendu sismikoak” gaia 
hizpide hartuta. Gogoratu, prentsan Itoitz inguruan gertatzen diren lurrikaren gaineko 
informazioa etengabekoa dela eta elkarrizketa bideratzeko egokia izan daitekeela 
informazio hori. 
 
 
48. Lagunartean: ebakuazio itxuratuak edo simulakroak 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 40. or. 

 
Hona tutoretzan lantzeko beste gai aproposa. Ikastetxearen ohituren arabera, bila ezazue 
une egokia ebakuazioa garatzeko. Nolanahi ere, ekintza horiek era antolatuan egitearen 
garrantzia azpimarratzeko une aproposa duzue honakoa. 
 
 
49. Kanpoko eragileak 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 41. or. 

 
Lehenago ere jardun dute kanpoko eragileek lurrazalean sortzen dituzten aldaketen 
inguruan. Beraz, orrialde honetan, lehenik eta behin, aurre-ezagutzak jarriko ditugu 
berriz ere martxan, eta, ondoren, kanpoko eragileei dagokien eskemaren lehen atala 
bilduko dute bakarka beren koadernoan.  
 
 
50. Haizea 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 42. or. 

 
Kanpoko eragileek duten eraginaren hiru faseak argi gera daitezela talde handiko 
azalpen, ekarpen eta elkarrizketa bidez. Ondoren, informazioa irakurriko dugu. 
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51. Haizearen eragina: esperientzia 

Lan egiteko era: Talde txikian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 42. or. 

 
Haizearen informazioa irakurri ondoren, horrek lurrazalaren itxuraldaketan duen 

eragina esperimentatu beharko dute ikasleek. Aztergaia eta materialak aurkezten zaizkie 
soilik, ikasleek haizearen informazioan irakurritakoarekin froga ezberdinak egin 
beharko dituzte, haren portaeraz eta eraginaz jabetzeko.  

Esperientzia horren bidez, garraioa eta sedimentazioa frogatu ahal izango dute; 
higadura, berriz, ez, zailagoa baita. Hitz egin ezazue, beraz, ondorio horiez guztiez eta 
baita esperientzia nola egin dutenaz ere, zer zailtasun aurkitu dutenaz eta zer frogatu 
ahal izan dutenaz eta zer ez. 

Ondoren, esperientzia nola egin daitekeen azaltzen zaizue; hala ere, utz iezaiezue 
ikasleei euren sormena erabiliz esperimentatzen. Irakasleak talde ezberdinek egiten 
dutenari behatu eta, ikusten duenaren arabera, ideia bat edo beste ere luza diezaieke, 
beharrezkotzat jotzen badu. 

 
Nola egin: 
Ikasleek marrazkian agertzen den muntaia egingo dute eta ile-lehorgailua 

oholetik metro batera jarri eta martxan izango dute minutu erdiz. Zer gertatu da? 
Denbora, distantziak eta material kantitateekin jokatzeko esan iezaiezue. 
Esperientzia egin ostean, elkarrizketarako izan daitezkeen aukerako galderak 

dituzue hauek:  
- Azal ezazue zer izan den egin duzuena eta zer ondorio atera duzuen. 
- Hiru faseetatik zein frogatu ahal izan duzue, garraioa ala sedimentazioa? 
- Zergatik ezin izan duzue frogatu higadura? Zer beharko litzateke hori 

frogatzeko?  
- Dunak sortu ahal izan dituzue? 
- ...? 

 
 
52. Ura: itsasoa eta ibaia 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 43. eta 44. or./DVDa/ CDa, abestiak, 5. pista 

 
DVDan Zumaiako itsaslabarrak azalduko dira. Aukerarik baduzue, bertatik 

bertara ikusteko aprobetxa ezazue. “Algorri, Zumaiako Natur Baliabideen Interpretazio 
Zentro”ra dei dezakezue, irteerak antolatzen baitituzte, itsasotik labarrak ikusteko 
azalpen eta guzti. 
 

Ibaien ibilguei buruzko informazioa ulertzeko, irakasleak azalpen batzuk eman 
beharko ditu, edota hiztegietara ere jo dezakezue hainbat hitzen esanahi bila. Hemen 
behean dituzue, ziurrenik, ikasleentzat berriak izango diren bi: 
 

Meandroak: Ibai baten ibilguak egiten duen bihurgunea, non ertz ahurrean 
higadura eta ganbilean sedimentazioa gertatzen den. 

 



 41 

Harri sedimentarioak (hareharria, buztina…): hareaz, legarrez, buztinez edo 
higaduraz sortutako beste edozein harri puskaz osaturik daude. Horiek geruzatan 
metatzen dira, aintzira, ibai eta itsasoetan. Geruzak bata bestearen gainean 
pilatuz doazen heinean, partikulak trinkotu eta zementatu egiten dira harri 
sedimentarioa osatu arte. 
 
CDan abestia entzun eta kanta ezazue. Zer adierazten du abestiak? Zer erlazio 

dauka lantzen ari garen gaiaren atal honekin? 
Abestien bildumarako letra:  
 
1.5 URAK DAKARRENA 
Hitzak : J. A. Irigaray 
Musika: Benito Lertxundi 
 
Urak dakarrena 
urak daroa, 
lurrak emandakoa 
lurrean gelditzen da. 
Eta gu hemen, 
beti gu hemen. 
Zuhaitzak bezala lurrean, 
kantuak bezala haizean, 
muinak bezala erroetan, 
ura bezala itsasoan. 
 
Urak dakarrena 
urak daroa, 
lurrak emandakoa 
lurrean gelditzen da. 
Eta gu hemen, 
beti gu hemen. 

 
 
53. Ibaiak eta abentura. Mark Twain 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 44. or. 

 
Abentura baten osagaiez hitz egin ondoren (norbaiti egindako bihurrikeriak, 

lagunekiko borrokak, lehen amodioak, pirata izateko ahaleginak, gaizkileen 
maltzurkeriak, altxor ezkutuak...), ikasle bakoitzak bere abentura-ipuineko arazoa eta 
gertaera nagusiak erabaki eta zerrendatuko ditu. 
 
 
54. Ura: Glaziarrak eta lurpeko urak 

Lan egiteko era: Talde handian/Binaka/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 45. eta 46. or. 

Konparazio-testu bat idaztea eskatzen zaie ikasleei. Talde handian, lehenik, argi 
ezazue zer den konparazio-testu bat (berdintasunak-desberdintasunak-antzekotasunak 
aipatu eta erlazionatzea) eta zer hizkuntza baliabide erabiltzen diren testu horiek 
osatzeko (batak zein besteak, biek, ordea, berriz…). 
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Ondoren, testua lasai-lasai irakur dezatela, banaka nahiz binaka, eta aldera 

dezatela ibaiaren inguruko informazioarekin. Irakurtzen ari diren bitartean, elementu 
komunen zerrenda, desberdintasunen zerrenda, hainbat xehetasun… idatz ditzatela 
paper batean, azkenik, testu bihurtzeko. 

 
Lurpeko uren inguruko informazioa irakur dezatela, ondoren, hurrengo jarduera 

egiteko eta ulertzeko gakoak bertan azaltzen baitira. 
 
 
55. Lurpeko urak. Esperentzia: iturburua 

Lan egiteko era: Talde txikian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 47. or. 

 
Aurreko jardueran jasotako informazioa era praktikoan ikusteko aukera dute. Talde 
txikitan, egin dezatela esperientzia (planifikatu-burutu). Ondoren, koadernoan jaso 
dezatela informazio garrantzitsuena; hau da, lurpeko uren portaera eta iturburuen sorrera 
adierazten duena. 
 
 
56. Haitzuloak 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 48. or./DVDa 

 
Informazioan haitzuloak nola sortzen diren eta bertako elementuei buruzko 
azalpentxoak dituzue. Bertatik bertara ikusteko aukera izanez gero, gelan ikasitakoa 
indartzeko erabiliko dugu. Hau da, lehenik, fenomenoa ulertu eta ondoren, ikusi eta 
bertan azalpenak indartu. Prozesua alderantziz ere egin daiteke eta tarteka horrela egitea 
ere komeni da, baina aurretik zerbait jakinda, irteerari zuku handiagoa atera 
diezaiokegu. 
Bestalde, DVDaren bidez ere, haitzuloei buruzko informazioa jasotzeko aukera izango 
duzue. 
 
 
57. Bizidunak eta lurrazalaren aldaketak 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 49. or. 

 
Liburuko irudiak eta irudi-oinak baliatuz, eta gizakiaz bestelako bizidunek 

lurrazala nola aldatzen duten adieraziz, azalpen-testutxo bat idatziko dute euren 
koadernoetan.  
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58. Lagunartean: Edabe magikoa. Entzunaldia 

Lan egiteko era: Talde txikian/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 50. or./CDa, abestiak, 6. pista 

 
Talde txikietan eta liburua eskuan, gidoiari jarraituz, hitz egin dezatela. 

Ondoren, talde handian, taldeko bozeramaileen bidez hitz egindakoa partekatu egingo 
dugu. Bozeramaile bakoitzaren ardura izango da bere taldean esandakoak biltzea eta 
talde handian adieraztea. 

 
Talde-elkarrizketan azpimarra eta hitz egin ezazue bi kontu hauez: 

Ikasteari eta lagunarteari eskainitako denboren inguruan: kantitatea eta kalitatea. 
Zeri esaten diogu kalitatea? Jar ezazu adibide bana. Zer da kantitatea? Zein da 
garrantzitsuagoa? Zergatik? …? 
 

Ondoren, “Entzunaldia”ren gainean lan egingo dugu. 
 

Maila honetan ere, ikasleek Haur Hezkuntzan Urtxintxarekin hasi zuten bideari 
jarraituz, musikako entzunaldiak lantzeari ekingo diogu. Horregatik, une egokia da hau 
gure konpositoreen txokoa martxan jartzeko. Bertan, urtean zehar landutako 
entzunaldiei buruzko informazioa itsatsiko dugu. Gure konpositoreen txokoan jarriko 
ditugun datuak honako hauek izango dira, batik bat: 
 

- Konpositorearen izena, argazkia eta biografia. 
- Entzunaldiaren izenburua. 
 
1. Gure konpositoreen txokoa: Urtero bezala, konpositoreen txokoa prestatuko 
dugu eta, ondoren, hura estreinatzeko, gure lehenengo entzunaldiaren inguruko 
informazioa bilatu (egilearen biografia, argazkia…) eta horri buruz hitz egiteko 
elkarrizketa sortuko dugu (zein den bere jaioterria, non dagoen, zer musika mota 
idatzi zuen, zer den suite bat...). Informazio hori ikasleek ez dute zertan ikasi, 
informazioa bilatu, ezagutu, aurreko urteetan landutakoarekin erlazionatu, 
antzekotasunak bilatu, musika mota berri bat entzun, horrekin sentsibilizatu… 
eta bestelako hainbat prozedura lantzeko jarduera baitugu, musikaz gozatzen 
duten bitartean, jakina! 
 
2. Musikaz lagundutako ipuina 
Irakasleak ikasleei irakurriko dien ipuina hemen behekoa da. Ipuina kontatu 
ostean, ipuinean entzundakoan oinarrituta, CDko entzunaldia entzuteari ekingo 
diogu: ALBENIZ. Suite espainiarra. Gaztela (Seguidilla). 
 
Musikaren erritmoak eta izaerak erraz lagunduko die ikasleei konstantziaren 

ideiarekin bat egiten. Bukatzean, elkarrizketa sor dezakezue, esperientziaren inguruan 
hitz egiteko eta baita liburuan proposatzen den jarduera osatzeko ere.  
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   “XAKELTXOAK ESNEGAINETAN” 
 
“Baziren behin, esnegainez beteriko ontzi batean erori ziren bi xakel. Berehala 
hondoratzen hasi ziren: ezinezkoa baitzen igeri egitea ore hartan. Hasieran, xakel biek, 
hankak indarrez astinduz, ontziaren ertzera iristea lortuko zutela uste izan zuten, baina 
alferrikakoa izan zen, ez baitzuten iristerik lortu. Esnegainean mugi eta mugi ari 
baziren ere, hondoratu egiten ziren. Gero eta zailagoa zitzaien burua azaleratzea eta 
arnasa hartzea. 
Halako batean, euretako batek esan zuen: “Ezin dut gehiago. Ezinezkoa da hemendik 
irtetea. Gai honetan ez dago igeri egiterik. Hilko naizenez, zergatik luzatu 
sufrimendua? Ez dut ulertzen alferrikako esfortzua eginez hiltzeak zer zentzu duen”. 
Isildu zenean, igeri egiten saiatzeari utzi zion, eta berehala hondoratu zen betiko. 
Beste xakelak berriz, borondate handiagoa baitzuen, honela esan zion bere buruari: 
“Ez dago zer eginik! Gai honetan ezin da aurrera egin! Baina, heriotza gainean dudala 
jakinik ere, azken hatsa botako dut borrokan. Nire ordua baino segundo bat bera ere 
lehenago ez dut hiltzerik nahi”. Eta hankak astinduz jarraitu zuen, beti toki berean. 
Orduak eta orduak bota zituen zentimetro bat bera ere aurrera egin gabe. Baina, bat-
batean, hankak hainbeste astintzearen ondorioz, esnegaina gurin bihurtu zen. 
Zeharo harrituta, salto bat eman eta irristaka ontziaren ertzera iritsi zen eta beste salto 
batez, etxerako bidea hartu zuen. 
 
“LAS RANITAS EN LA NATA” M. Menapace, Cuentos rodados, ed. Patria Grande. 
 

3. Hausnarketa eta elkarrizketa. Gaia: Ahalegina eta konstantzia eskatzen 
duten gauzen aurreko jarrera. Irakasleak jarduera zein den adieraziko du, 
adibideren bat emanez.  

 
Jarduera: 
1. Ikasleek hiruko taldeak osatuko dituzte. Lurrean eseriko dira, korro bat eginez. 
Irakasleak kanpaia jotzen duenean, ikasle bakoitzak, isilean, normalean aurre 
egitea zaila suertatzen zaion egoera edo ekintza bat pentsatu behar du. Kanpaiak 
berriro jotzen duenean, banaka, taldekideei adieraziko die zein den egoera hori 
eta zergatik eta zertan suertatzen zaion zaila eta baita zein sentimendu dituen 
horrelako egoeretan ere. Gainerako kideek, euren txanda heldu arte, isilean eta 
arreta osoz entzungo dute haren esana. Ikasle bakoitzak hitz egiteko bi minutu 
izango ditu, eta denbora hori igarotzean, kanpaiak berriro joko du, hurrengo 
lagunaren hitz egiteko txanda dela adieraziz.  
Jarduera horrek ikasleei lagun diezaieke ulertzen, egoera eta ekintza ezberdinak 
badira ere, denok bizi ditugula bizitzan gainditu beharreko zailtasun uneak. 
Kanpotik ikusita, egoerak ezberdinak izango dira, ekintzak ere bai, niretzat zaila 
dena zuretzat oso erreza izan daiteke…, baina gauza batean denok gara berdinak: 
zailtasun baten aurrean, gu eta zailtasuna (edozelako izaera izanik ere) gaude, eta 
horri aurre egiten entrenatu behar dugu. 

 
Zer jarrera duzue, normalean, egoera zail horien aurrean? Etsi edo amore eman 
beharrean ez al da ekitea bidea? 

 
- EZINA, EKINEZ EGINA!  
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- EZ DA HARRI GOGORRIK IGURDIEZ (IGURTZIAZ) FINDUTEN 
(FINTZEN) EZ DENIK! 
 
Zer adierazten dute bi esamolde horiek? 
 
Ados al zaude hemen beheko esaldiek adierazten dutenarekin? 

 
- Borondatea da bidea, benetako nahiak jartzen du martxan ekitearen motorra.  
- Konbentzimendu ezak gure baitan mugak ezartzen ditu, muga horiek guk 

geuk jartzen dizkiogu geure buruari. Horiek deuseztatzen eta egoera 
berdintsuaren aurrean berriak ez jartzen ahalegindu behar dugu. 

- Beldurrarekin, lotsarekin, edo bestelako sentimenduak izanik ere, gauza 
asko egin daitezke. Sentimenduak ez dira gauzak egiteko oztopo, garen 
modukoak garela (serioak, alaiak, lotsatiak, beldurtiak…), sentimenduak 
onartu eta horiekin batera bizitzen ikasi behar dugu, entrenamendu kontua 
besterik ez da. 

 
 
59. Mapetan erliebea interpretatzen 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 51. or. 

 
Mapetan erliebea nola adierazten den behatuko dugu berriz ere. Liburuan 

jartzen duen bezala, 5. mailan zertxobait jardun zuten, eta, oraingoan, zertxobait 
gehiago sakonduko dugu. Gogoan izan ikasle askorentzat ez dela erraza mapa 
topografikoen interpretazioa; beraz, lasaitasunez hartuko dugu gaia: landu bai, baina 
zailtasunak izan daitezkeela aurretik onartuta eta DBHn berriz ere landuko dutela 
jakinda. Sekuentzia luze samarra antolatu dugu, aukera bat baino gehiago eskaintzeko 
asmoz. Landu iezaiozue elkarri eta, batez ere, zailtasunak eta abar taldean partekatu. 
 
 
60. Altitudea 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 51. or. 

 
Garrantzitsua deritzogu kontzeptu hori argituz joateari erliebea lantzen ari 

bagara. Altuera eta altitudea beti gauza bera al da? Jar ditzatela hitz bakoitzari egoki 
zaizkion testuinguru eta esaldien adibideak. 
 
 
61. Sestra-kurbak  

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikasllearen liburua, 51. eta 52. or. 

 
Ahozko lehen jardueran proposatzen dena erantzun ahal izateko, beharrezkoa 

izango da hurrengo orrialdeetako jarduerak burutzea. 
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62. Maketa  

Lan egiteko era: Talde txikian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 52. or. 

 
Jarduera hau burutzeko, dezente pentsatu beharko dute ikasleek. Baina utzi 

denbora talde bakoitzak nola egingo lukeen pentsatu eta adierazteko. Paper gardenak 
edo tipula-papera edukitzeak ere lagun dezake. Baina, ziurrenik, biderik errazena 
fotokopia batetik sestra-kurba baxuenaren profila (irudia) moztu eta haren ertza 
kortxoan markatuz abiatzea litzateke. Behin hori eginda, berriz ere moztuz, bigarren 
kurba baxuenaren ertza utzi agerian eta kortxoan marraztu, eta horrela kurba guztien 
marka egin arte. Gero, beste fotokopian dauden bezala, bata bestearen gainean jarri 
kortxozko xaflak (markatutako ertza moztu ondoren), eta fotokopian bezala kokatu 
ditugula egiaztatu ondoren, kolarekin itsatsi. Kortxoa nahi dugun moduan margotu 
(inguruaren arabera) eta apain dezakegu (zuhaixkak, adaxkak, haitzak –harritxoekin–, 
eraikinak –inguruan baleude–…). 
 
 
63. Profil topografikoak 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 53. or./11. lan-koadernoa, 23. eta 24. or. 

 
Irakur ezazue eta egin, pausoz pauso, liburuan adierazten dena. Ondoren, lan-

koadernoan baliatu horretan trebatzeko aukera. 
 

Trebatze-lanak eginda, irteera prestatu eta egin. 
 
 
64. Bueltako komikia: Versaillesen 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 54. or. 

 
Tarte bat emango diegu ikasleei komikia bakarka irakurtzeko eta horri 

behatzeko. Gero, elkarrizketa sortuko dugu, hainbat gairen inguruan hitz egiteaz gain, 
Tough-en hizkuntza-funtziotako batzuk martxan ipintzeko. Izenburuak eta baita azken 
binetak ere 6. mailako 2. unitatearekin erlazioa dute. Zergatik ote da? 
 
 
65. Ipuinak idazten 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 55. or./Lan-koadernoa, 25. orrialdetik 29.era 

 
Hasteko, orain arte jasotako ideiak berrikusi, taldekideekin partekatu eta osatuko 

ditu ikasle bakoitzak. 
 
Segidan, idazketa-prozesuan ematen diren ohiko urratsak gogora ekarriko 

ditugu, taldean hitz eginez. Prozesuko zein urrats bete dituzten eta orain zer egitea 
dagokien ohartarazteaz arduratuko gara. Garrantzitsua da ikasleak jabe daitezen testu 
bat idaztea ez dela bat-batean burutzen den zeregina, urrats batzuk eman beharra 
dagoela. 
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Planifikazio unean gaude, beraz, eta zirriborroak idazten hasi aurretik bada 

egiteko dugun hainbat zeregin, besteak beste: hartzailea eta helburua aurreikustea, eta 
horrek testuan izan dezakeen eragina zehaztea; sortu eta bildutako ideia guztien artean 
interesatzen zaizkigunak aukeratu eta testu motaren arabera ordenatzea, hau da, 
ipuinaren eskema egitea. 
 

Ipuinaren zirriborroa edo lehenengo bertsioa idatzi aurretik, beste hainbat alderdi 
edo edukiri ere erreparatuko diogu lan-koadernoko jardueren bitartez: 

 
• Narratzaile mota: 1. eta 3. pertsonako pertsona-izenordainak eta aditz-formak. 
• Aditzaren denbora: orainaldia eta lehenaldia. 
• Pertsona eta denbora koherentzia. 
• Pertsonaien hitzen funtzioa eta horiek txertatzeko prozedurak. 
• Hitzak ez errepikatzeko baliabideak. 

 
Lan hau eginda, bakoitza bere koadernoan nahiz orri solte batean, ipuinaren 

gidoiari jarraituz, idazteari ekiteko prest izango dira. Ekin, bada! 
 
 
66. Zirriborroak berrikusten 

Lan egiteko era: Talde handian/Talde txikian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 56. or. 

 
Ipuinaren zirriborroa idatzita dutenean, berrikusketa egingo dute ikasleek. Horri 

ekin aurretik, ordea, taldean adostu beharko dituzte berrikusketa burutzeko urratsak eta 
irizpideak: zer alderdi edo edukiri erreparatu (unitatean landutakoekin kontrol-zerrenda 
osatu); elkarri nola lagundu; zuzenketa-markak nola erabili eta hobetzeko oharrak nola 
egin... Garrantzitsua da idazketa prozesuan, eta, bereziki, zirriborroen berrikusketan, 
elkarlanak duen garrantzia nabarmentzea eta ikasleei ikusaraztea.  
 
 
67. Proiektua gauzatzen  

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 56. or. 

 
Proiektua gauzatzeko, sortutako ipuinen aurkezpena egingo dute ikasleek. 

Aurrez, ordea, taldean adostu beharko dituzte aurkezpen horren xehetasunak, eta horien 
arabera burutzeko geratzen diren lanak, bakarkakoak nahiz taldekakoak, egin. Liburuan 
eskaintzen den gidoiak jarrai dakizkiekeen urratsen nondik norakoa argitzeko balio 
dezake. 
 
 
68. Sintesia 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 57. orrialdetik 60.era 

 
Unitate honetan hainbat eduki (kontzeptuzko, prozedurazko eta jarrerazkoak) 

landu dira. Horietako batzuk prozesuaren baitan behatu eta ebaluatu beharrekoak (ipuin 
idazketa, arte hezkuntzako hainbat lan, dramatizazioak, elkarrizketak...) dira, bertan 
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hartzen baitute zentzua. Baina badira beste batzuk unitate bukaeran ebalua daitezkeenak 
eta ebaluatuko ditugunak. Orrialde hauek ikasleei eta baita irakasleei ere lan horri 
errazteko pentsatutakoak dira. Unitatea landu ahala egindako lanari begiratzeko parada 
emango digute, hainbat balioespen egiteko, ikasleek eurek dakitenaz jabetzeko eta ez 
dakitenaz ohartuz errepasatu eta ikasi beharrekoa sakontzeko aukera emanez. 
 
 
69. Hemen edo han, gure Txanelan! 

Lan egiteko era: Talde txikian/Talde handian 
 

Talde handian, unitatea landu bitartean bildutako argazkiak antolatu eta haiei 
dagozkien azalpentxoak idatzi ondoren, gure albumeko lehenengo atala osatuko dugu. 
Album hori gelan begi bistan izan dezakegu, nahi dugunean bertara jotzeko. Edozein 
euskarritan dagoela ere, albumeko atal bakoitza bukatzen duzuenean, har ezazue 
denbora egindakoa lasai ikusteko eta hartaz gozatzeko. 
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Musikako lan-koadernoa 
 
1.1 GURE INGURUETAKO MUSIKA TRESNAK 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 1.1 fitxa/ CDa, jarduerak, 1. pista 

 
Aurreko urteetan ere honen antzeko ariketak egin ditugu. Entzumen-hezkuntza 

lantzeko prestatu ditugun ariketa hauetan adi egon behar dute ikasleek konturatzeko ea 
zein hots iristen zaien belarrietara. Lehenengo ariketa honetan, 6 musika-egoera 
aurkezten ditugu. Guztietan protagonista nagusia musika da. Egoera bakoitzean musika-
tresna batzuk entzungo ditugu. Horiek identifikatu eta hiru familia nagusietan kokatu 
beharko dituzte: haizezkoen familian, harizkoen familian edo perkusiozko musika-
tresnen familian. Ia adibide guztietan familia ezberdinetako musika tresnak entzungo 
ditugunez, arreta berezia eskatu beharko zaie ikasleei. 
 

Hauek dira CDan entzuten diren 6 proposamenak, entzunaldiaren ordenari 
jarraituz: 
 

1. Sutondoan kantari. Gitarra eta aipatutako bakar batean ere sailkatu ezingo 
den giza-ahotsa. Ea gai diren musikarekin zerikusirik ez duen beste hots bat 
aurkitzeko. (Kilkerrak) 

2. Galiziarren gaita-hotsak panderoen laguntzarekin. 
3. Oraingoan ere gitarrak eta ahotsak entzungo ditugu ijitoen eskutik. Eta 

eskuak aipatzen ditugularik, txaloak ere nabarmentzen dira. Zein familiatan 
kokatuko ote dituzte? Perkusioaren familian? 

4. Iruñeko San Fermin jaietan entzun daitekeen musikarik berezienetakoa dugu 
dultzainek eta danborrek egiten dutena. 

5. Eta Nafarroatik Donostiara. Han danbor-hotsak dira nagusi. Melodia, berriz, 
txarangetako haizezko musika-tresnen eskutik iritsiko zaigu. 

6. Eskola barnean, musikako klasean entzun ditzakegun hotsak aukeratu ditugu 
ariketa hau amaitzeko. Txirula eta perkusiozko hainbat tresna entzungo dira. 
(Triangelua, klabeak eta panderoa)  

 
Zenbait ikasleri arrotzak egingo zaizkio aipatu berriak ditugun hainbat musika-

pasarte. Herri txikietako ikasleek ez dute, ziurrenik, galiziarren festari gertutik 
jarraitzeko aukerarik inoiz izan. Beste batzuei urrutikoa egingo zaie San Fermin 
jaietako musika giroa. Fitxa hau lantzeko garaia aprobetxa dezakezue gaiari buruzko 
hausnarketa txiki bat egiteko. Herrialde bakoitzak ohitura bereziak ditu kulturaren 
esparruan, eta zer esanik ez musikaren inguruan. Animo, eta saiatu beste adibide 
batzuk aurkezten zuen ikasleei. 

 
 
1.2 TXIRULA JOTZEN IKASTEN: Txitxiri-bitxiri 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 1.2 fitxa/ CDa, jarduerak, 2. pista 

 
Aurreko ikasturteetako edukiari jarraiki, lan-koaderno honetan agertzen diren 

“Txirula jotzen ikasten” ataleko melodia guztiak CD batean bilduta aurkituko dituzue 
(Txanela 6 - Jarduerak). Honelako ariketa guztietan, lehen-lehenik entzungo duguna 
solfeoa da. Ondoren, zenbait kasutan, abestia. Eta azkenik, txirulaz jotako melodia. 
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Seigarren mailako ikasleekin ari gara eta gai dira lehenengo melodia hau baino 

gauza konplexuagoak interpretatzeko. Baina ikastaro hasieran gaudenez eta udako bero 
zakarrak ikasleen burmuinetan sarraskiak eragiteko ahalmen izugarria izaten duenez, 
aurreko urteetan ikasitakoa gogora ekarri eta patxada osoz martxan jarriko gara. 

 
Solfeoaren aldetik, inork ez luke zailtasunik izan beharko hiru notaz osatutako 

eta biko neurriko erritmo erraz eta errepikakor hau irakurtzeko. 
 
Kanta erraz hau aprobetxatuz, perkusiozko zenbait musika-tresna hartu eta 

orkestratxo bat egiteko aukera luzatzen dizuegu. Tresna hauek kanta osorako balio 
izango duen “ostinato” bat osatuko dute. Lau konpaseko modulu hau lau alditan 
errepikatu beharko da, abestiak dituen hamasei konpasak osatu arte. 

 
Gogoratu: ostinato = denbora guztian eskema bera errepikatzea. 
 

Perkusiozko hiru tresna aukeratu ditugu eta, bakoitzaren hots ezaugarriak kontuan 
harturik, zeregin jakin ba prestatu diogu bakoitzari. Klabeek eta triangeluek elkarrizketa 
bat mantentzen dute abesti osoan zehar. Klabeak hasiko dira bi beltz markatuz eta 
triangeluaren erantzuna iritsiko da, ondoren, zuria markatuz. Panderoaren lana askoz 
bihurriagoa da, izan ere, kortxeak markatu beharko ditu lehen 3 konpasetan eta 2 beltz 
laugarrenean. 
 
 
1.3 MUSIKA IDATZI ETA IRAKURRI EGITEN DA 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 1.3 fitxa 

 
Gai al gara musika irakurtzeko, komiki bat, joko baten argibideak, egunkari edo 

liburu bat irakurtzen dugun bezala? Eta gai ote dira ikasleak? 
Musika konposatzaileari bururatutako ideia edo melodia bat ez ahazteko modua 

paperean idaztea da. Gaur egungo teknologiei esker, ordenagailuetan gorde dezakegu, 
baina horiek ere, alditan, huts egiten dute. Bestalde, oraindik ere, musika idazteko erarik 
hedatuena pentagraman adieraztea da. Interpretearen zeregina, berriz, partituratik abiatu 
eta konposatzailearen ideiara iristea da. 

 
Ikasturte honetan zehar konposatzaile saiakerak egiteko aukera emango diegu 

ikasleei; baina, oraingoz, “txanelariak” direnez, euren maila apalean, interprete hutsak 
izango dira. Eta ez da gutxi. 

 
Ezagutzen al dugu gure inguru hurbiletik abiatu eta partitura baten aurrean hala-

holako aurpegia jartzen duen jenderik? Zenbatek sentitzen dute bekaizkeria edo inbidia 
partitura bat irakurtzeko gai den norbaiten aurrean? 

 
Lan-koadernoan aipatzen diren musikaren ezaugarriak, dagoeneko, barneratuak 

dituzte ikasleek, baina ez zaie gaizki etorriko errepaso gisa. 

Bestalde, ez legoke gaizki konposatzailearen eta interpretearen ezaugarriez 
hausnarketa txiki bat bultzatzea eta bakoitzaren ezaugarri bereziez eztabaidatzea. 
Ezagutzen ote dute konposatzaile edo musikagilerik? Zer musika mota sortzen dute? Ba 
ote dakite gustuko dituzten abestien sortzaileak zein diren?... 
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1.4 TXIRULA JOTZEN IKASTEN: “Ariketa” 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka/Binaka 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 1.4 fitxa/ CDa, jarduerak, 3. pista 
 
Izenburuak dioen bezala, orain aurkezten dugun hau ariketa bat besterik ez da. 

Lehenengo lau konpasek melodiaren funtsa daramate. Azken lau konpasek duten 
ezberdintasuna honako hau da: goiko pentagraman agertzen den nota bakoitzaren 
ondoren sol nota sartu dugula. Modu honetan, melodia askoz ere bihurriagoa bihurtu da, 
nota beragatik baino gehiago kortxea modura jarri dugulako. 
 

Bestalde, gainera, ikasleen trebetasuna eta abilezia agerian jartzeko aukera 
luzatuko dugu. CDan duzuen grabaketan, lehenik, solfeoa soilik entzungo da eta, 
ondoren, txirularekin hasterakoan, konturatuko zarete abiada azkartuz joango dela. Sei 
aldiz jarraian dago ariketa. Ikasleek ahalik eta saio gehienak egitea lortu behar dute, 
baina ez edonola, jakina, abiada zehatz bat mantenduz baizik. 

 
Ariketa hau lantzerakoan, honako prozedura hau proposatzen dizuegu: 
1. Erritmoa markatu, txaloak joz eta dilin, dan eta doon esanez. 
2. Erritmoa markatu, noten izenak esanez. 
3. Txirulaz jo. 

 
 
1.5 TXIRULA-JOTZAILEA 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 1.5 fitxa 

 
Orain artean txirulaz jotzen ikasi ditugun notak dira orrialde honetan agertzen 

direnak.  
 

Bigarren mailako azken hilabeteetan hasi ziren gure ikasleak txirula lantzen. 
Nahiko buruhauste izan zituzten Si, La eta Sol nota haiei soinu txukuna ateratzeko. 
Urteak aurrera doaz, eta beheko Do-tik goiko Mi arte iritsi dira eta tartean, gainera, nota 
bereziak ezagutu dituzte: nota aldakarituak. 

 
Orrialde hau errepaso txiki bat egiteko erabiliko dugu, baina ikasleek lantxo bat 

ere egin beharko dute. Hamaika txirula daude eta bakoitzak nota bat adierazten du. 
Txirula bakoitzean beltzez margotuta dauden zuloak dira tapatu behar ditugunen 
adierazle. Txirula bakoitzaren azpian notaren izena idatzi dugu, eta pentagraman, nota 
bakoitza dagokion tokian kokatu dugu. 
 

Behean, beste hamaika txirula daude, baina ordena aldatu dugu, eta ikasleen 
zeregina txirula bakoitzaren azpian notaren izena eta pentagraman duen kokapena 
idaztea da. 
 

Argitze aldera esango dugu hirugarren txirularen grafikoak atzeko zuloa erdi-
itxirik daukala, nahiz eta zenbait kasutan zulo osoa zabalik uzten den goiko Mi jotzeko. 
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1.6 MUSIKA IRAKURTZEKO HAINBAT ORIENTABIDE 
Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 1.6 fitxa 

 
Jakina da musika irakurtzea ez dela lan erraza. Partitura berri baten aurrean 

aurkitzen garenean, lehen-lehenik, gainbegiratu bat egitea komenigarria izaten dela esan 
ohi dugu. Nota aldakarituak, konpasa, zelula erritmikoak, notarik altuena eta baxuena 
edo ikurrak zein diren jabetzeak mesede egiten du, eta inoiz ez kalterik. 
 

Zerbaitekin hasi behar eta erritmoa aztertzea da lehenengo lana. Zati bihurriren 
batekin topo egiten badugu, behin eta berriro jardungo dugu trabak gainditu arte. 

 
Hitzak erritmikoki irakurtzea izan daiteke hurrengo urratsa. Bertsoa alde batera 

utzi eta notak irakurtzen hasiko gara. Hasieran, lasai jardun, izango dugu arintzeko beta. 
Nota bakoitza doinuz apaintzen saiatuko gara. Ezinezkoa bada, horretarako ditugu 
musika-tresnak: gure ikasleen kasuan, txirula, eta zuk, irakasle, gitarra edo pianoa edo 
beste musika-tresna melodiko bat baduzu, dudarik ez izan laguntzeko garaian. 
 
 
1.7 TXIRULA JOTZEN IKASTEN: Neskatil(a) xarmanta 

Lan egiteko era: Talde handian/Talde txikian 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 1.7 fitxa/ CDa, jarduerak, 4. pista 

 
Melodia edo kanta hau kanon moduan lantzeko pentsatua dago. Baina zeregin 

horrekin hasi aurretik, denok batera, segurtasun osoz melodia irakurri, kantatu edo 
txirulaz jo behar dugu, kanona solfeatuz, abestuz edo txirula joz egin baitaiteke. 
 

Ez duzue gure aholkuen beharrik izango antzeko kantak lantzeko, baina, bada ez 
bada ere, honako hau da guk gomendatzen dizuegun prozedura: 

1. Ikasle guztiek batera ikas dezatela melodia, bai txirulaz, bai kantatuta. 
2. Ikasleak bi taldetan banatuko ditugu, eta talde bakoitzak bizpahiru aldiz 

kanta dezala eskatu. 
3. Taldeei izen bana edo zenbaki bana jarriko dizkiegu, eta mezu garbiak 

adieraziko ditugu bakoitzari sarrera emateko.  
4. “Hasi BAT” esaten dugunean, lehen taldea hasiko da kantuan abestiaren 

hasieratik. 
5. Lehen taldea 2 zenbakia jartzen duen unera iristen denean, “hasi BI” esango 

dugu, bigarren taldea hasieratik has dadin. Modu horretan, talde bakoitzak 
berea kantatuz, bi melodia nabarituko dira, baina kanonerako prestatuak 
daudenez, ez dugu inongo arroztasunik sumatuko eta bai, aldiz, 
atsegintasuna. 

 
Bi melodien nahasketa atseginaren arrazoia harmonian datza. 

 
Prozedura berari jarraituko diogu kanona txirulaz egin nahi badugu. 

 
Kanona txirula erabiliz egiteak abantaila du kantatuz egitearekin alderatuta: 

talde bakoitzak berea kantatzea errazagoa izaten da, hitzik ez dago eta; beste taldeak 
eragiten dituen interferentziak txirulak ez baititu entzuten, guk bai, baina txirulak ez. 
Hala ere ezinbestekoa da arretaz jokatzea. 
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Kontuan izan “anakrusa” agertzen zaigula partituraren hasieran eta, bestalde, 

Fa# aurkezten dugula lehenengo aldiz maila honetan. Aurreko ikasturtetik erabili gabe 
daukagun nota hau zenbaitek ahaztuta izango duenez, lantzea komeni da. Nola jo behar 
den adierazi ondoren, partitura honetako azkeneko bi konpasak bereizi eta, behin eta 
berriro, gero eta azkarrago joko ditugu, gutxieneko txukuntasun bat lortu arte. Nahi 
izanez gero, aurreko urteetan erabilitako zenbait estrategia martxan jarriko ditugu, modu 
honetako ariketak atseginagoak izan daitezen. 

 
 
1.8/1.9 MUSIKARIEN TXOKOA: Soinuen detektagailua 

Lan egiteko era: Talde handian/Talde txikian/Bakarka 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 1.8 eta 1.9 fitxak 

 
Musikarien txokoa deitzen diogun atal honetan, orain arte, musika-tresnak egiten 

saiatu gara. Zaborretara bota ohi ditugun hainbat gauza berrerabiliz eta ahalik eta 
txanpon gutxien gastatuz, perkusiozko musika-tresnak egin ditugu. Gaurkoan, fisika 
arloko esperientzia bat egitea proposatzen dizuegu. 

 
Esan beharrik ez dago entzumenak nolako garrantzia duen gizakiaren bizitzan, 

baita animalienean ere. Baina ba al dakigu nola funtzionatzen duen belarriak? Zer 
gertatzen da gure belarrian soinuak entzun ahal izateko? Ikasleei horrelako galderak 
egitea proposatzen dizuegu. Seguru gaude erantzuten jakingo dutela, baina esperientzia 
honen bitartez belarriaren funtzionamendua ikus dezaten nahi dugu. 
 

Fitxari begiratu badiozue, ikusiko duzue behar diren materialak erosi beharrik ez 
dagoela, izan ere, edozein sukaldetan edukitzen diren gauzak dira. Fitxan dauden 
marrazkiak nahiko esanguratsuak eta argiak direla uste dugunez, ez dugu argibide 
gehiago eman beharrik ikusten. Zorte on! 
 
 
1.10/1.11 MUSIKARIEN TXOKOA: “Paperezko zizpoleta” 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 1.10 eta 1.11 fitxak 

 
Hau ere ezin esango dugu musika-tresna bat denik. Aurrekoaren antzera, 

fisikako esperientzia gisa har daiteke. Aldi berean, papiroflexia praktikatuko dugu. 
Nahiz eta trumoi-hotsa sortuko dugula esan, ez da benetan horrelakorik sortzen, baina 
balioko digu jakiteko abiaduraren eta presioaren poderioz soinu ozen bat nola sortzen 
den. 
 

Behar dugun material bakarra A4 edo A3 papera da. Marrazkiak ikusi eta, agian, 
zaila irudituko zaizue, baina pauso guztiak patxadaz irakurtzen badituzue eta irakurri 
ahala papera tolestu, segituan lortuko duzue. Ikasleei proposatu baino lehen zeuek 
frogatzea gomendatzen dizuegu, izan ere, batzuei asko kostatzen zaie lortzea, baina ez 
zaila delako, ez horixe! Eta denek lortu dute. Animo! 
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LAN-KOADERNOTIK APARTEKO KANTA: IRATI MENDIAN 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: CDa, jarduerak, 5. pista 

 
Nafarro(a) bidean uztailaren bostean, 
pagoen artean jaso nuen etxea. 
 A, zer bakea!  
Nafarro(a) bidean uztailaren bostean. 
 
 Irati mendian,  

errekaldian, 
 han pagadian, 
 trala-la-la-la, 
 ene, laguna, 
 hator gugana. 
 
Ez nintzen bakarrik basadian kantari, 
zazpi lagun ginen paradisuko atari(a)n. 
 Atoz, Kattalin! 
Ez nintzen bakarrik basadian kantari. 
 
 Irati mendian... 
 
Pagadi barnean galdu zaigu eguzkia, 
Sorginkeri(a)z piztu da Irati mendia. 
 Atoz, maitia! 
Pagadi barnean galdu zaigu eguzkia. 
 
 Irati mendian... 
 
Suaren ondoan gitarraren doinua, 
zoraturik daukat ene bihotz barrua. 
 Isil mundua! 
Suaren ondoan gitarraren doinua. 
 
 Irati mendian... 
 
Iratiko gauak kanta-iturri galduak, 
kantuz argirik da baso ilun sorgindua. 
 Hasi kantuan! 
Iratiko gauak kanta-iturri galduak. 
 
 Irati mendian... 
 
 Abesti honetan, oporraldi batean lagun artean bizitako esperientzia bat kontatzen 
da. Melodia alaia eta erraza du, eta erraz ikasiko dute ikasleek. 
 Musika-hezkuntzaren atal garrantzitsua da kantatzea. Ondo kantatzea lortzen 
badugu, askoz hobe, baina eskolaren helburu nagusia, kantagintzaren arloan, behintzat, 
kantatzeko zaletasuna sortzea izan behar du gure ustez, eta ikasleak apur bat motibatzen 
baditugu, erraz lortu ahal izango dugu. 
 


