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Ibaizabal argitaletxea 1990ean sortu zen eta bere jarduerako ardatzak
hezkuntza, euskara eta euskal kultura ditu. Oinarrizko kultura balio gisa
euskara dugularik, Ibaizabalen asmoak euskal kultura sustatzea eta zabal-
tzea, eta hezkuntza komunitatearen hobekuntzan laguntzea dira.

Iba izaba l  a rg i ta le txearen  Haur  Hezkuntzako  pro iektuak

Ibaizabalek Haur Hezkuntzarako hainbat proiektu sortu ditu azkenen-
go urteotan (MARGOLIN, NUBARIS…). Proiektu berriena UKIMUGI
da, 2010ean kaleratutakoa. UKIMUGIren bidez, haurrek modu aktiboan
pentsatu, sentitu eta ekin dezaten nahi dugu, oinarrizko gaitasunak esku-
ratzeko helburuarekin.

Gure xedea, Haur Hezkuntzan, haurraren garapen fisiko, intelektual,
afektibo eta sozial osoa eta orekatua lortzea da; familiekin lankidetzan,
eta, gainera, kalitatezko euskal hezkuntza eskaintzea. Haurrei eguneroko
egoerei aurre egiten eta hurrengo etapetarako oinarriak ezartzen lagun-
duko dieten kalitateko materialak eskaintzea nahi dugu, curriculumarekin
bat datozenak.

Haur Hezkuntzako etapan hizkuntza ez da espresuki lantzen (batxiler-
goan, adibidez, egiten den moduan), baina bitartekari garrantzitsua da
haurraren garapen prozesuan. Etapa honetan jartzen dira banakoaren
garapen pertsonalerako eta sozialerako oinarriak, eta horregatik garrantzi
berezia du adierazpen moduetan trebatzen hasteak (ahozko hizkuntzak,
batez ere). Hizkuntzak barneko munduaren eta kanpokoaren arteko lotu-
ra dira, banakoaren eta ingurunearen arteko harremanak zabaltzen lagun-
tzen dute, tresna egokia baitira errealitatea, sentimenduak, bizipenak eta
abar adierazteko. 

Hizkuntzari esker sortzen diren haurren barneko munduaren eta ingu-
nearen arteko lotura horiek zenbait gaitasunen oinarri dira, eta ez baka-
rrik hizkuntza komunikaziorako gaitasunarena. Ingurumenarekin eta
parekoekin harremanetan aritzeak errealitatea eta mundua hobeto ezagu-
tzeko aukera ematen die. Horrela, zientzia, teknologia eta osasun kultu-
rarako gaitasuna garatuz joango dira. Bestalde, ingurukoekin harremanak
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izaten eta elkarlanean aritzen ikasten dutenean, gizarterako eta herritarta-
sunerako gaitasuna garatuko dute.  

Lehen esandako moduan, hizkuntza bitartekari garrantzitsua da (edo
agian garrantzitsuena), haurraren garapenaren eta gaitasunak lortzeko
prozesuan; eta horregatik, gure materialetan euskara egokia eta arautua
erabiltzen dugu, Eusko Jaurlaritzak euskarazko hezkuntza materialerako
ezarri dituen peritaje eta ebaluazio irizpide guztiei jarraituz. 

UKIMUGI proiektuaren abiapuntuak, hizkuntzaren garapenari
dagozkionak

Materialak prestatzerakoan, Ibaizabal argitaletxeak haurren berezko
ezaugarri psikoebolutiboak izaten ditu kontuan, eta baita EAEko curri-
culum ofizialak ezartzen dituen ardatzak. 

Haurren ezaugarriei dagokienez, 0 eta 2 urte bitarteko haurrak…:

• Gero eta keinu landuagoak erabiltzen ditu nahiak eta premiak
adierazteko.

• Sarri entzuten dituen hitzak erabiltzen ditu pentsamendu osoak
adierazteko (holoesaldiak).

• Erraztasun handiagoa du bi hitz konbinatuz hizkuntza “telegrafi-
koko” esaldiak osatzeko.

• Esperientziak orainaldian kontatzen ditu.

• Bakarrizketa egiten du jolasean ari denean.

• Helduen elkarrizketak imitatzen ditu.

• Pluralaren zentzua ulertzen hasten da.

• Sarri erabiltzen du “ez” hitza.

• …

3 eta 6 urteko haurren ezaugarriak, berriz, honako hauek dira:

• Hizkuntzaren haur ezaugarriak desagertzen hasten dira.

• Hizkuntzarekin jolasten du: hitzak asmatzen ditu, eskuratutako
komunikazio jarraibideen arabera.

• Hizkuntzaren oinarrizko egitura guztiak edo gehienak beregana-
tzen hasten da.

• Gertaerak gero eta modu koherenteagoan adierazten ditu.
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• Galderen bidez jartzen da harremanetan: egozentrismotik sozia-
lizaziora pasatzen da.

• Galderazko esaldi asko erabiltzen ditu.

• Bost urterekin, leku eta denbora erlazioak ondo menderatzen
ditu.

• …

Haurrek, lehendabizi, keinuen bidezko komunikazioa erabiltzen dute,
oinarrizko beharrak asetzeko. Gero, hizkuntza garatzen hasten dira, ahoz -
ko hizkuntza, batez ere, helduekin dituzten harremanei esker. 

Bigarren zikloan, haurrak inguruarekin duen harremana aberastu eta
sakondu egiten da, eta baita helduekin eta parekoekin duen harremana.
Komunikazioa gero eta landuagoa bihurtzen joaten da.

Garrantzitsua da ezaugarri horiek kontuan hartzea, haurren premieta-
ra eta interesetara egokitzeko eta ikaste esanguratsua sustatzeko. 

Bestalde, Ibaizabal argitaletxearen Haur Hezkuntzako proiektuak bat
datoz Euskal Autonomia Erkidegoko curriculumak ezartzen dituen espe-
rientzia eremuekin eta oinarrizko gaitasunekin.  

Curriculumaren arabera, Haur Hezkuntzaren helburua haurren gara-
pen fisiko, intelektual, afektibo eta sozial osoa eta orekatua lortzea da. Bi
zikloetan honako hauek lantzen dira: garapen afektiboa, mugimendua eta
gorputzaren kontrol ohiturak, komunikazioaren eta hizkuntzaren adieraz-
penak, bizikidetzarako eta gizarte harremanetarako jarraibideak, eta ikas-
leen ingurunearen ezaugarri fisikoen eta sozialen aurkikuntza. 

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna

Hizkuntza komunikaziorako gaitasunak hartzen du haurraren hizkuntza-
ren erabilera, bai eta entzuteko, hitz egiteko eta idazteko trebetasun garape-
na ere. Hizkuntzak pentsamendua eraikitzen du, eta ideiak, sentimenduak eta
gertakariak adierazteko eta interpretatzeko bidea da. Horrez gain, errealita-
tea ulertzeko eta pentsamendua, emozioak eta portaera autoerregulatzeko
bidea ere bada, ama hizkuntzan nahiz beste hizkuntza batean. 

Hizkuntza komunikaziorako gaitasunak berekin dakar hizkuntza hain-
bat gizarte eta kultura alorretan erabiltzen jakitea, hainbat xederekin, eta
testuinguru bakoitzeko berezko ahozko interakzioak erabiliz.
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Komunikaziorako, ezagutzarako eta hausnarketarako tresna da hizkun-
tza. Aldi berean, besteekin eta ingurune fisikoarekin, sozialarekin eta kultu-
ralarekin loturak eta harremanak egiten ikasteko funtsezko tresna ere bada.

Hizkuntzaren bitartez besteen bizikide gara, sentimenduak eta nahiak
adierazten dira, gatazkak konpontzen dira, ideiak eta iritziak alderatzen eta
proposatzen dira, eta norberarenak ez bezalako kulturak ezagutzen dira.

Aurkezten zaizkien komunikazio aukeren bitartez, haurrek honako
abi lezia hauek garatzen dituzte: ahozko adierazpena zabaldu eta aberastu,
eta hizkuntzaren funtzioak eta ezaugarriak identifikatu. Haurrek komuni-
kazio gertaeretan parte hartzen dutenean, esperientziei eta ideiei buruz
hitz egiten dute, besteek zer esaten duten entzuten dute, eta elkarri era-
giten ikasten dute. Horrelakoetan, norberaren eta gizartearen beharrak
asetzeko funtsezko elementu den aldetik hautematen dute hizkuntza. 

UKIMUGI proiektuan ematen diren jardueren eta materialen xedea
hau rrei hitz egiteko, hitz eta esamolde berriak erabiltzen ikasteko, eta
ideia konplexuagoak sortzeko aukerak eskaintzea da, eta, aldi berean,
haien entzuteko gaitasuna garatzen dute. Hitz egiteko eta entzuteko gai-
tasuna indartu egiten da, komunikazio aukerak ugaritzen badira. Hainbat
modutan har dezakete parte komunikazio aukera horietan.

• Istorio bat edo asmatutako nahiz egiazko gertakari bat kontatuz, eta
ahalik informazio leialena eta zehatzena emateko, objektuak, pertso-
nak, lekuak eta uneak deskribatuz. Ahozko narrazioa lagungarria da
be haketa, oroimena, imajinazioa, sormena, lexikoa eta sekuentziatuta-
ko gogoeta garatzeko.

• Kanpoko sentimenduei eta gertakariei buruz hitz eginez, eta aldi be -
rean, enpatiazko edo lankidetzarako jarrera garatuz, konponbideak
bi la tze ko. Elkarrizketak berekin dakar hainbat abilezia garatzea; bes-
teak bes te, entzutea, ulermena, eta galderen eta haien erantzunen
formulazioa.

• Nork bere ideiak, eskuratutako ezagutzak, prozesu baten urratsak eta
gai bati buruzko iritzi pertsonalak jolasa edo esperimentua balitz beza-
la adieraziz. Praktika horrek berekin dakar bakoitzak pentsatzen duena
adierazteko edo frogatzeko arrazoitzea eta esamoldeak bilatzea, akor-
dioak eta desakordioak adieraztea, eta esperientzian oinarritutako
ondorioak ateratzea. Hori guztia argudioaren oinarrian dago, konben -
tzitzeko metodo den aldetik.
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Ahozko hizkuntzaren garapenerako aberasgarriak diren egoerak eta
jarduerak aurkezteaz gain, Ibaizabalen proposamenean hizkuntza idatzian
trebatzea ere bultzatzen da. Horretarako, hainbat testu eramaile adieraz-
teko eta interpretatzeko beharra barnean hartzen dituzten egoerak aur-
kezten ditugu. Proposatutako jardueretan, testuek berariazko funtzioak
dituzte; hots, lagundu egiten diete zertarako idazten den ulertzen. Irakur-
ketako hainbat materialekin lan egiteko aukera asko eta era askotakoak
eman nahi dizkiegu haurrei, hizkuntza idatziaren ezaugarri eta funtzio
batzuk uler ditzaten.

Irakurtzen eta idazten ikasten hastea

Irakurtzen eta idazten ikastea beti izan da hezkuntza curriculumen zati,
baina duela oso gutxi, pedagogia planen eta munduko hezkuntza lege asko-
tan iritzi bereko kezka bat eta erronka bat adierazi da: gainerako ezagutzak
irakurketaren eta idazketaren ikaskuntzan oinarritzen direnez, garrantzitsua
da neska-mutilak txiki-txikitatik irakurtzen eta idazten ikasten hasteko
moduak bilatzea, eta ulertzeko eta komunikatzeko abileziak eskuratzen has-
teko motibatzea. Hala, laguntzen ariko gara, modu erabakigarrian, beren
ondoko eskolako errendimenduari eta helduak direnean izango dituzten
aukerei. Oso garrantzitsua da, beraz, irakurtzen eta idazten goiz ikasten has-
tea, haurrek hizkuntzaren abilezia horien erabilerez ohar daitezen eta erabi-
lera horiek azter ditzaten, horiei buruzko interesa piztuz eta sendotuz, eta
erabilera horiek modu funtzionalean eta esanguratsuan erabiliz.

Irakurketaren eta idazketaren ikaskuntza esanguratsua izan dadin, hau
da, beste ezagutza batzuk eskuratzeko aukera emango duten tresna bihur
daitezen, buru-belarri landu behar dira. Hala ere, ez da ahaztu behar ira-
kurketa eta idazketa beste abilezia batzuen bidez sustatzen direla, hala
nola irakurritakoa ulertzea, ahozko hizkuntza hobetzea, hizkuntzaren
funtzionamendua asimilatzea, eta denetan garrantzitsuena dena, egunero-
ko bizitzan eskuratzen ari diren abileziak modu esanguratsuan erabiltzea.

Irakurketa eta idazketa, UKIMUGI proiektuan

UKIMUGI proiektuan, irakurketaren eta idazketaren inguruan aurkez-
tutako proposamena hainbat ikuspuntutatik planteatzen da, irakaskuntza
esanguratsua eta orokorra errazteko helburuarekin.

• Ahozko hizkuntza
Egunetik egunera, ohikoagoak dira irakurtzen eta idazten ikasteko
ahozko hizkuntza hobetu behar dela bereziki nabarmentzen duten



ikerketak eta argitalpenak. Lotura zuzena eta estua da: ahozko hiz kun -
tzaren urritasuna, ebakera txarrean oinarritutakoa, lexiko eskasa, egitura
gra matikal mugatuak eta abar; azkenean, horren ondorioz, irakurtzen eta
idazten ikasteko prozesuari ekiten diogunean, zailtasunak izaten dira. 
Ho ri dela eta, garrantzitsua da ahozko hizkuntzaren praktika pres ta tze -
ko lanarekin lotzea, irakurtzen eta idazten irakastean arrakasta lor tzeko
nolabaiteko bermeaz hasteko. 
UKIMUGI proiektuan, ahozko hizkuntzarekin egindako lana hainbat
eremu kontuan hartuta planteatzen da, eta hainbat materialen babesa
du, hala nola ahozko hizkuntza lantzeko fitxak unitate didaktikoetan eta
ahozko adierazpena garatzeko jardueren atala proposamen didak tikoe -
tan. Jarduera horiek erraztasunez hitz egiten ikasteko, pentsamenduak
eta sentimenduak eraginkortasunez adierazteko eta iritzia arrozoituz
emateko iradokizunak egiten dituzte, besteak beste.
Lexikoa Irakurketa programan eta Motibaziorako horma irudiari
probetxua ateratzeko jardueretan lan daiteke, ikasleak gero eta lexiko
zabalagoa erabiltzen has daitezen. Aldi berean, lexiko horri esker, gero
eta perpaus konplexuagoak zuzen sortzen ikasi beharko dute. 

• Ulermena
Irakurtzen edo entzuten duguna ulertzea deskodetzearen gakoak jakitea
bezain garrantzitsua da, edo are garrantzitsuagoa. Izan ere, ulertu gabe,
ezinezkoa da komunikatzea eta ikastea.
Hori dela eta, UKIMUGI proiektuan, ulermen prozesua eratzen da, eta
ulermen prozesu hori hainbat modutara gauzatzen da; besteak beste,
uni tate bakoitzean ipuin motibatzaile bat jarriz, haurrentzat formatu
egokia izango duena. Horri esker, honako hauek lor daitezke, besteak
beste: ikasleek irakurketarako ohiturak garatzea, irakaslearen narrazioari
jarraitzea irudiak interpretatuz, irakurketa hipotesiak egitea, familiari
ipuina kon tatzea… Testu bakoitza lantzeko, irakasleak beharrezko
orien tabide guztiak izango ditu dagokion proposamen didaktikoan,
ikasleekin testuaren ulermena eta azterketa zehatza lantzeko.
Ho rrez gainera, lehen aipatutako Irakurketa programa ere UKIMUGI
proiektuaren zati bat da. Irakurketa programa lexikoa lantzeko pik to -
gramek eta txartelek osatzen dute. Material horri esker, haurrak hiz kun -
tza nola egituratzen den ulertzen hasiko dira, eta halaber, irudiak
deskodetzeko prozesua finkatuko dute. Deskodetzeko prozesu hori oso
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lagungarria izango da ikasleak irakurtzen eta idazten ikasten hasten
direnean. 

• Kontzientzia fonologikoa
Kontzientzia fonologikoaren bidez, hizkuntzaren osagai formalak iden -
tifika ditzakegu, eta osagaiak aldatuz eta manipulatuz eragiketak egin dai -
tez ke. Hau da, kontzientzia fonologikoa haurrek hitzen alderdi formalak
eta hitzak osatzen dituzten elementuak aintzat hartzeko abilezia garatzea
da, hitzen alderdi semantikoa edo esanahia edozein izanda ere. Trebetasun
ho rrek irakurtzen eta idazten ikastea errazten du, baina, aldi berean, ira -
kurtzeko eta idazteko gaitasuna aurreratu ahala, ikaskuntza hori hobetu
egiten da.
Gaitasun horren garrantziaren jakitun, UKIMUGI proiektuan, kon -
tzien tzia fonologikoari buruzko atal bat sartu da. Atal horretan, ira do -
kizunak ematen zaizkio irakasleari, pixkanaka-pixkanaka, haurrekin
trebetasun hori azter eta gara dezan. 

• Irakurketa eta idazketa egoera esanguratsuetan
Ikasgelan ahalegin bat egin behar da ikasleei hizkuntza erabilgarria dela
transmititzeko, irakurketak eta idazketak gure eguneroko bizitzan
garrantzi handia dutela jakinaraziz.
Hori dela eta, UKIMUGI proiektuan, bereziki nabarmentzen da testua
duten objektuekin egindako lana, bi zentzutan: batetik, ikasgelatik kanpo
haurraren bizitzan aurki daitezkeen objektuekin egindako lan arautua, eta
bestetik, ikasgelaren barruan aurki daitezkeen objektuekin lan egiteko
aukera anitzak aprobetxatzeko jarduerak. Adibidez: materialen edu kion -
tzien etiketak, izenak esekitokietan, kategorien kartelak, oharren eta arauen
taulak, mezuen oharrak, jakinarazpen zehatzak, txokoen izenak, etab.
Irakurketaren eta idazketaren irakaskuntza gozatzera bideratu behar da.
Izan ere, hala, irakurle eta komunikatzaile ona izateko beharrezko
estrategiak garatzeko motibazioa duten ikasleak prestatuko ditugu; hau da,
edozein ikerketa, zeregin, bidaia, lan edo bizi-proiektu hasteko gai diren
pertsonak.

Hizkuntza lantzeko metodologia UKIMUGI proiektuan

Komunikazio trebetasunak ikasteko, mezuak jasotzeari eta interpreta-
tzeari loturiko gaitasunak indartu behar dira, bai eta mezuak igortzea edo
ekoiztea helburu dutenei loturikoak sendotu ere. Haur eskolak komuni-
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kazio eremua izan behar du, haurrei esanahietan aberatsa, argia eta ondo
egituratua den hizkuntza eremua eskainiko dien topalekua. Baina, batez
ere, elkarrizketa egiteko aukera asko eskaini beharko dizkie; hezitzailee-
kin zein parekoekin elkarrizketan jarduteko aukera asko, hipotesiak pro-
batu eta beren burua zuzendu dezaten. 

Ibaizabaleko Haur Hezkuntzako materialetan agertzen diren jardueren
eta materialen helburua, beraz, haurrei hizkuntza erabiltzeko aukerak
eskaintzea da; ikaste prozesu aktiboaren aldeko apustua eginez. Gure
ustez, hitz egiteko eta entzuteko gaitasuna indartu egiten da, komunika-
zio aukerak ugaritzen badira. Ikasleek hainbat modutan har dezakete
parte komunikazio aukera horietan:

• Istorio bat edo asmatutako nahiz egiazko gertakari bat kontatuz

• Objektuak, pertsonak, lekuak eta uneak deskribatuz

• Nork bere ideiak edo sentimenduak adieraziz

• Elkarlanean arituz

• Ipuinak antzeztuz

Idazketa berdin landuko da. Ikasgelan irakurketa eta idazketa modu
funtzionalean eta esanguratsuan erabiltzeak aukera emango die testu ida-
tzien zenbait bereizgarri ezagutzen hasteko, bai eta testu idatzien ohiko
ezaugarriak ezagutzen hasteko ere. 

Bestalde, gure proiektuetan ikaste esanguratsua edo adierazgarria pro-
posatzen dugu. Haurren ezaugarriak eta aurretiko ezagutzak abiapuntu
hartuta, hezitzaileek ikasleen interesekin eta premiekin bat egingo duten
ikaskuntza egoerak proposatzean datza ikaste esanguratsua. 

Motibaziorako laminak, ipuinak eta abestiak haurrek ezagutzen dituz-
ten interesguneekin lotuta egongo dira (etxea, familia, ospakizunak, esko-
la…), eta horien bidez, hizkuntza erabiltzeko aukerak eskainiko zaizkie.

Aldi berean, hizkuntza idatzia trebatzeko proposatutako jardueretan,
testuek berariazko funtzioak izango dituzte; adibidez, etiketak, kartelak,
bide seinaleak… Horrela, haurrek irakurketak eta idazketak gure egune-
roko bizitzan duten garrantzia ulertuko dute, eta motibazioari helduko
diogu, irakurketaren eta idazketaren irakaskuntza gozatzera bideratuz.

Honako hauek dira ikaste esanguratsuaren ezaugarriak:
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• Ikaskuntzak aurretiko ezagutzen araberakoak dira: haurrek ikastetxera
etortzean duten abiapuntua onartu behar da, eta haurren motibazioak,
ikusmoldeak eta sentimenduak errespetatu egin behar dira. 

• Ikaskuntzak ikaslearengan kontzentratuta egon behar du: haurrek beren
ezagutzak oinarritzat hartuta, esanahiak sortzea erraztu behar da. 

• Haurren ikaskuntzei zentzua bilatu behar zaie: harremanak ezartzea da,
egitura kognitiboak haustea, ikasteko esperientzia berriekin harremane-
tan jartzean berriz sortzeko edo ordezkatzeko.

• Ikastea esanahiak aktiboki eratzea da: egiten diren jardueretatik garran-
tzitsuena da jarduera horiek haurrak aurretik eratutako esanahiekin nola
lot daitezkeen. Beraz, haurren bilakaeraren denborak eta mailak erres-
petatuko dira, haurren eraikuntza pertsonalaren prozesura egokitutako
segida bat ezarriz.

• Testuinguruan kokatuta eta bateratuta honako hau lantzea: mundu
naturalaren, sozialaren eta kulturalaren ulermena errazteko oinarrizko
ezagutzak eskuratzea helburu duten kontzeptu, prozedura eta jarrera
multzo bat. Garrantzitsua da beti kontuan hartzea haurren garapenera-
ko eta ikasteko prozesuak integralak eta dinamikoak direla, eta barneko
faktoreen (faktore biologikoak eta psikologikoak) eta kanpoko fakto-
reen (gizarte eta kultura faktoreak) arteko elkarreraginean oinarrituta
daudela.

• Ikuspuntu orokor bat oinarritzat hartuta lan egitea. Ez da ikasten eza-
gutzak batuz edo metatuz, baizik eta berriaren eta aurretik jakindakoa-
ren, esperimentatutakoaren edo bizitakoaren artean harremanak ezarriz. 

Ikaste prozesu aktiboarekin eta ikaste esanguratsuarekin lotuta, Haur
Hezkuntzan hizkuntza lantzeko oso ohikoa den beste praktika bat aipa
dezakegu: batzarra. 

Batzarra ikasgelako kide guztien artean, irakaslearen eta haurren
artean, kalitate handiko topaketa egiteko eguneko unea da. Denbora tarte
horretan, pertsona bakoitza den bezalakoa azaldu behar da, bere beldu-
rrak, zalantzak eta kezkak adierazteko moduan; laburbilduz, haurrak zer
pentsatzen duen hitzez adierazi behar du. Batzarra egiten denean, hez-
kuntza balio handia duten gertaerak, sentimenduak eta esperientziak tru-
katzen dira, eta haurrek haien bidez ikasiko dute adierazten, entzuten eta
taldeko zati aktibo sentitzen. 

Jarduera ugari gara daitezke batzarra egiten den unean. Proposamen
motaren arabera sailka ditzakegu:
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Ohituren  batzar ra :

Batzarraren zati honetan, ohiturekin, bizikidetza jarraibideekin, beha-
ketarekin eta antolaketarekin lotutako jarduerak egiten dira. Halaber,
honako jarduera mota hauek egiten dira:

• Bizipenak kontatzea: zer gosaldu duten, asteburuan edo aurreko
egunean zer egin duten, ikastetxera nola iritsi diren, etab.

• Eguna denboran kokatzea: egutegian erregistratzea, urteko sasoia…

• Zer eguraldi egiten duen deskribatzea.

• Mahaiko arduradunak izendatzea.

• Zerrenda pasatzea eta ikaskideak etorri diren ala ez diren etorri
egiaztatzea.

• Bizikidetza arauak aipatzea eta arau horiei buruz hausnartzea.

• Eguneko jarduerak gogoratzea.

• Txokoetako arduraduna hautatzea edo zein den gogoratzea.

Proposamen d idakt ikoen  batzar ra :

Batzarraren zati honetan, lanak planifikatzeko jarduerak planteatzen
dira. Halaber, honako jarduera mota hauek egiten dira:

• Lantzen ari direnari buruz hitz egitea.

• Egingo diren jarduerak edo fitxak azaltzea eta motibatzea.

• Proiektu baten garapena planifikatzea eta ebaluatzea.

• Aurreikusitako motibazioari ekitea, jarduera jakin bat dinamizatzeko.

• Lanak banatzea eta lan taldeak antolatzea.

• Proiektuaren ondorioak ateratzea.

• Txoko bakoitzerako lanak azaltzea.

• Unitateko ipuina lantzea.

Laburbilduz, ahozko hizkuntza gehien bizkortzen den uneetako bat da
batzarra, haurrei aukera ematen baitie lexikoa handitzeko, adierazteko,
txanda errespetatzeko hitz egiterakoan, ikaskideei entzuteko, eta hizkun-
tza trukeak zuzentzen dituzten arauak garatzeko.
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Materialei dagokienez, Ukimugi proiektuan hainbat material, orienta-
zio eta iradokizun eskaintzen dira, hizkuntza lantzeko.

• Ikaslearen liburuan, Ahozko hizkuntza lamina 

• Ikaslearen liburuan, Idatzizko hizkuntza lamina 

• Ikaslearen liburuan, Grafomotrizitatea lamina 

• Proposamen didaktikoan, Kontzientzia fonologikoa atala

• Proposamen didaktikoan, ahozko adierazpena garatzeko jardueren
atala 

• Lexikoa lantzeko piktogramak 

• Lexikoaren txartelak 

• Motibaziorako horma irudia lantzeko jarduerak

• Ipuina lantzeko jarduerak

• Adimen bitak

Elebitasuna eta eleaniztasuna

Indarrean dagoen EAEko Haur Hezkuntzako curriculumak, hezkun-
tza jardueretan hasieratik, EAEko bi hizkuntza ofizialetako elebitasuna
bermatzeko baldintza egokiak sustatzea eta bultzatzea du helburu. Curri-
culamaren arabera, helburua da bi hizkuntzak harreman eta erabilera hiz-
kuntza gisa erabiltzea eremu guztietan, direla pertsonalak, sozialak edo
akademikoak. Elebitasuna oinarri hartuta, ikasle eleanitzak sortzeko
xedea azpimarratzen du, haurrek atzerriko hizkuntzak ikas eta erabil
ditzaten, Haur Hezkuntzako bigarren ziklotik aurrera.

Hori dela eta, UKIMUGI proiektuak proposatzen du Haur Hezkun-
tzan ingelesa irakasten hastea. Proposamen horren oinarria da hizkuntza
bat ikastea jolas ikuspuntu batetik. Hau da, ikasleak ingelesa aurkikuntza-
rako, ondo pasatzeko eta etapa bakoitzari lotutako abileziak garatzeko
modu gisa hauteman behar du, ipuinen, jolasen, eskulanen, abestien eta
leloen bidez. 

UKIMUGIK bere proposamenaren oinarriak premisa hauetan finka-
tzen ditu:

• Ulermenari garrantzi handiagoa ematea itzulpenari baino; parte har-
tzeari errepikapenari baino; eta komunikazioari, ahozko ekoizpenari
baino.

• Ama hizkuntza ahalik eta gutxien erabiltzea ikasgelan.
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• Beharrezkoa balitz, ideiak itzultzea, ez hitza. 

• Haurrak ingelesez hitz egitera ez derrigortzea. Garrantzitsua da
ahozko ekoizpenaren prozesua lasaitasunez eta atseginez heltzea.

• Haurren ingelesezko ahozko ekarpenak ez zuzentzea. Akatsik egiten
badute, hartu gogoan akatsa, beste uneren batean zuzentzeko.

• Gurasoei ikasturtearen hasieratik azaltzea Haur Hezkuntzan uler-
men orokorra lortu nahi dela, ez ekoizpena derrigorrez.

• Haurrei laguntzea hizkuntza ingelesa erabiltzeko esperientzian modu
aktiboan parte hartzen.

Ipuinak eta abestiak baliabide egokiak dira premisa horiek praktikan
jartzeko. Behin eta berriz kontatzen eta abesten baditugu, eta testu horiek
antzezten baditugu, aukera ugari ematen ditugu lankidetzan ikasteko eta
ingelesez ahoz elkarri eragiteko. 

Errepikapenari esker, haurrek istorioan aktiboki parte har dezakete,
eta era berean, beren ingelesezko lexiko aktiboa eta pasiboa zabal deza-
kegu, oso erraz uler daitekeen testuinguru baten laguntzaz.

UKIMUGI proiektuan, ingelesa irakasteko materialak Magic Book du
izena. Magic Booken hiru gairi buruzko sei ipuin irudiztatu daude: ikas-
tetxea, sentimenduak eta gorputza. Ikasgelan eta etxean, haurrak ipuina
entzun dezake kontatuta edo abestuta, irudietan sekuentziatuta, eta horri
esker, istorioari erraz jarrai dakioke. 

Edukien segida, hizkuntzaren ikasketari dagokionez, UKIMUGI
proiektuan

Honako hauek dira 3, 4 eta 5 urteetan lantzen diren hizkuntza edu-
kiak:

3 URTE:

1. UNITATEA

• Etxeko onomatopeiak

• Norberaren izena

• Agurrak eta aurkezpenak

• Testuak eta irudiak bereiztea

• Ipuina
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2. UNITATEA

• Denda eta bertan saltzen dena erlazionatzea

• Kaleko onomatopeiak

• Inguruko pertsonen izenak

• Kaleko kartelak

3. UNITATEA

• Landareak eta fruituak erlazionatzea

• Animalien onomatopeiak

• Handigarriak eta txikigarriak

• Landereen eta animalien deskribapenak

• Testua eta irudiak bereiztea

4. UNITATEA

• Tokiak eta elementuak deskribatzea

• Naturako elementuen onomatopeiak

• Testua identifikatzea

• Bunbuiloak, kartelak

5. UNITATEA

• Berdin hasten diren hitzak

• Garraioak deskribatzea

• Garraiobideen onomatopeiak

• Testua, irudiak eta zenbakiak bereiztea

• Txartela

6. UNITATEA

• Berdin amaitzen diren hitzak

• Zaletasunak azaltzea

• Onomatopeiak

• Kirolen piktogramak

• Kirolarekin zerikusia duten hitzak

• Albistea

Hizkuntza haur hezkuntzako gaitasunak lortzeko bide
263



4 URTE:

1. UNITATEA
• Etxeko toki bat deskribatzea eta zer toki den asmatzea
• Pertsona baten deskribapena egitea (familiako norbaitena)
• Kortesiazko formulak lantzea: mesedez, eskerrik asko…
• Hitzak silabatan banatzea
• Hitz luzeak eta laburrak
• Erosketen zerrenda

2. UNITATEA
• A hotsa bereiztea
• Esaldi soilak amaitzea, ikasitako lexikoa erabiliz
• Puxiketako elkarrizketak
• Kaleko kartelak
• Bide seinaleak

3. UNITATEA
• Silaba berdinarekin hasten diren hitzak bereiztea
• Gertaera segida bat azaltzea: bizi zikloa
• Ahozko lana aurkakoekin
• E hotsa bereiztea
• Ipuinak eta poemak
• Hitz berdinak identifikatzea
• Animalia bat deskribatzea

4. UNITATEA
• I hotsa bereiztea
• Hitzak sortzea, emandako silaba batzuetatik abiatuta
• Fenomeno atmosferikoen onomatopeiak
• Esaldi soilak amaitzea, ikasitako lexikoa erabiliz
• Letra berarekin hasten diren hitzak identifikatzea
• Mapa meteorologikoa deskribatzea

5. UNITATEA
• O hotsa bereiztea
• Orainaldia eta iragana erabiltzea, gertaerak adierazteko
• Elkarrizketa, telefono solasaldia
• Hitzak osatzea, emandako silabetan oinarrituta
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• Esaerak
• Biko errimatak
• Posta elektronikoa

6. UNITATEA
• Hitzen barneko fonemak bereiztea
• Orainaldia eta lehenaldia erabiltzea, ekintzak adierazteko
• U hotsa bereiztea
• Esaldi soilak osatzea, ikasitako lexikoa erabiliz
• Amaieran letra bera duten hitzak identifikatzea
• Musika tresna bat deskribatzea

5 URTE:

1. UNITATEA
• Prozesu bat azaltzea
• M hotsa bereiztea
• Bokalez hasten edo amaitzen diren hitzak
• Hitz luzeak eta laburrak
• Letra larria eta lotua (etzana)
• Kartela

2. UNITATEA
• Ibilbide bat azaltzea
• S hotsa bereiztea
• Bokalak hainbat lekutan dituzten hitzak
• Bi silabako hitzak osatzea
• Silaba
• Dendetako kartelak

3. UNITATEA
• Animalia bat edo landare bat deskribatzea
• L hotsa bereiztea
• Ikasitako fonemak dituzten hitzak identifikatzea
• Silaba berarekin hasten eta amaitzen diren hitzak
• Eskema

4. UNITATEA
• P hotsa bereiztea, hainbat kokagunetan
• Hitzak banatzea
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• P letrarekin hasten diren hitzak
• Hitzen amaiera identifikatzea
• Albistea

5. UNITATEA
• D hotsa bereiztea
• Hitzak banatzea
• Liburuaren azala

6. UNITATEA
• Istorio baten ezaugarri formalak: hasiera eta amaiera
• T hotsa bereiztea, hainbat kokagunetan
• Hitzak banatzea
• Hitzen ezaugarri komunen eta bereizgarren identifikazioa
• Museoaren planoa
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