


1) Konpetentziak

2) Urteko programazio adibide
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3) Albuma nola landu gelan :

› Beldar Gosetia liburuaren
adibidetik

› Ustiapen bat txontxongiloen
bidez





1) Konpetentziak



 Mintzaira bereganatu (1) :

Mintzaira egituratuagoa erabili

Agindu sinplea ulertu

Istorio labur eta sinplea ulertu

Istorioa ulertu eta berriz erran ordena
kronologikoa errespetatuz

Istorioa ulertu, bereganatu eta transposatu

Solaskideak ezagutzen ez duen gertakaria
edo ipuin asmatua kondatu



 Mintzaira bereganatu (2) :

Irakurria den testua entzun eta ulertu

Testu konplexuagoak entzun eta ulertu (hiztegi, joskera)

Entzun, galdezkatu eta iritzia eman istorio bati buruz

Ondare testu batzuk ezagutu (ipuinak)

Ipuin bat kondaera ezberdinetan ezagutu eta erkatu.

Ahozkoan zehazki, egoki eta argiki ekoiztu



 Irakurketa eta idazketa :

Erranaldi labur baten hitzen
korrespondantzia egin, ahozkoan eta
idatzian

Alfabetoaren hizki gehienak ezagutu eta
idatzi, inprenta eta esku moldez

Erakasleak gidaturik, hitz sinple eta
ezagutuak esku moldez idatzi



2) Urteko programazio
adibide bat



Iraila/Urria

 Koloreak
Ortzi Kameleoia : Ttarttalo
Kolorez Kolore : Nire txanda IZAR
Afrika eta koloreak : Ttarttalo
Urdin ttiki eta hori ttiki : Kalandraka

 Familia
Marilitxar eta hiru hartzak : Ttarttalo
Ilurre kixkur eta hiru hartzak : Ecole des loisirs/Ikas
Familia : Kalandraka
Txizagurea : Ttarttalo
Udazkena/Udazkeneko fruituak
Hartxoa baratzean gaindi : Xantal Barnetxe/Ikas



Azaroa/Abendua

 Otsoa
Otsoa dator : Ibaizabal
Hiru xerri ttipiak : Flammarion Père Castor/Ikas
Hiru xerri ttipiak : Amaia Millard Hennebutte/Ikas
Ahuntza eta pittikak : Flammarion Père Castor/Ikas
Txanogorritxu : Xantal Barnetxe/Ikas
Kadira Urdina : Claude Boujon/Ikas
Otso Gosetua : Amaia Millard Hennebutte/Ikas

 Eguberri
Munduko adiskiderik onena : Ttarttalo
Olentzero : Haize Othondo/Ikas
Izar distiratsua : Hiria



Urtarrila/Otsaila

 Negua

Eskimalaren mezua : Albin Michel/Ikas

Adiskide onak : Flammarion Père Castor/Ikas

Brrr…Neguko liburua : Ttarttalo

Zzz…Loaren liburua : Ttarttalo

 Baserria

Gatu ttipi galdua : Flammarion Père Castor/Ikas

Buruko hura nork egin zion jakin nahi zuen

Satortxoa : Kalandraka



Martxoa/Apirila

 Janaria

On dagizula untxi jauna ! : Claude
Boujon/Ikas

Oilo gorria eta xitoak : Arantxa Ibarboure/Ikas

 Baratzeko abere ttikiak

Beldar gosetia : Eric Carle/Ikas



Maiatza/Ekaina

 Amaren eta aitaren besta

Muxuak : Ttarttalo

Maitagarria zarelako : Ibaizabal

 Ura

Kerman arraina : Fanny Millard Gatuzain

Oilobustia : Ttarttalo





Beldar Gosetia liburuaren adibidetik



Beldar Gosetia

 Albumaren ezagutza

Irakasleak albuma erakusten du :

« Zertaz mintzo ote da albuma, liburua ? Zoin da
albumaren titulua ? Nun idatzia ote da ?
Idazlearen izena nun agertzen ote da ?
Argitaletxea zoin ote da ? ».

Irudiak ikusteko albuma gainetik irakurriko dugu.
Irudiak aipatzeko gisan : koloretsuak ote dira,
marrazkien egiteko zoin materia erabilia izan
da…



 Albumaren irakurketa

 Liburutegiko lana : Eric Carle-n beste
liburu batzu begiratu eta beste batzuekin
konparatu

 Joko zonbait ipuinaren egiturak,
pertsonaiak, hiztegia memorian sartzeko



 Albumari lotu fitxak proposatu arlo
desberdinetan

 Proiektu bat eraman : haurrak bere
liburua egin Eric Carle liburuaren egitura
errespetatuz











Ustiapen bat
txontxongiloen bidez:

Txontxongilo xinpleen
egiteko ideiak



Oinarrizko forma geometrikoa :
hiruki zuzen isozeloa
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