
HIZKUNTZA ETA KOMUNIKAZIOAREN GARAPENERAKO LAN 

ESTRATEGIAK 

Gipuzkoako Arreta Goiztiarreko taldea 

SARRERA 

Hizkuntzaren garapenean,  bizipenak eta  esperientziak dira abiapuntua, ondoren  horien 

ulermena barneratu eta azken urratsa adierazpena da. 

Komunikazioa sustatzeko oso garrantzitsua da haurraren eta helduaren arteko harremana. 

Harremana ona bada, umeak gurekin komunikatzeko gogoa izango du. Aldiz, umeak 

komunikatzeko arazoak baditu, guk piztu behar dugu intentzioa eta gogoa, egoera 

komunikatiboak sortuz eta atxikimendua hobetuz.  

Komunikazio asmoa izatea lehenengo baldintza da. Haurrak ezin badu hitzik egin edo oso 

hitz gutxi egiten badu, komunikatzeko beste bide batzuk erabiliko ditugu: gorputz 

adierazpena, piktogramak, zeinu-hizkuntza, seinalatzea… Haurrak komunikatzeko tresna bat 

behar du. 

AHOLKU OROKORRAK 

●  Tutorearen rola: 

✔ Jarrera afektiboa eta abegikorra izatea 

✔ Etengabe egoera komunikatibo aberatsak sortzea 

✔ Eredu ona izatea: argi eta ondo hitz egin, adierazkorra izan, intonazio egokia erabili, 

hiztegi aberatsa eskaini... 

✔ Entzute jarrera izatea: Ikasle bakoitzaren sentipenak, interesak, beharrak… jasotzea eta 

bideratzea. 

✔ Ikasle bakoitzari bere denbora eta komunikatzeko aukera ematea. 

● Irakasleak antolatu behar ditu baliabideak, espazioak, denborak,… ikasle  guztiek gelako 

dinamika  ulertzen dutela bermatzeko; horretarako behar diren baliabideak erabiliko dira: 

laguntza bisualak edo auditiboak, zeinuak…  

● Aho hizkuntzaren alderdi  guztiak dira garrantzitsuak: pragmatika (komunikaziorako 

funtzioak, elkarrizketarako trebeziak, narrazioa), semantika (hiztegia), morfosintaxia, 

fonologia .  

● Egoera komunikatibo esanguratsuak sortu: 

 

 Testuinguru sozial batean kokatuak 

 Besteekin eta helduekin elkar eraginean. 

 Beharrak, sentipenak  eta intentzioak adieraztekoak 

 Ikasleen iniziatiba bultzatuz 

 Egoera komunikatiboak sustatu behar dira bai talde handian, bai talde txikian, bai 

binakako egoeratan. Talde handiko jarduerak gehiegi luzatu baino, hobe da talde txikiko 

jarduerekin edota mugimendu jarduerekin tartekatzea.  

 Komunikatzeko ahalegina balioetsi behar da eta ez soilik esandakoaren ulergarritasuna.  

 Gelako jarduera guztietan hizkuntzaren garapenari lehentasunezko trataera eman.  



 Gurasoekin lankidetza bultzatu hizkuntzaren garapenean laguntzeko estrategiak  

konpartituz  

      

KOMUNIKAZIOA BULTZATZEKO ESTRATEGIAK 

● Ahozko komunikazioaren hastapenetan edota zailtasunak daudenean: 

✔ Arreta konpartitua lortu: irakaslea eta ikaslea objektu batean aldi berean arreta ipintzea. 

✔ Haurraren keinu, mugimendu eta zaratak komunikazio ahaleginak bezala interpretatu  

eta komunikazioari erantzun. Haurraren keinuan dagoen komunikatzeko asmoa 

harrapatu, esanahiaz jantzi  eta ozenki adierazi. 

● Gelarako estrategiak: 

✔ Harrera pertsonalizatua ahalbidetu, atxikimendua lortzeko eta komunikazioa bultzatzeko.  

✔ Irakasleak ikasle bakoitzari hitz batzuk eskainiko dizkio irakaslearen begirada berarengan 

egon dela sentitu dezan (“Maddirekin gaztelua eraiki duzu”) 

✔ Pentsatzeko eta arrazoitzeko hizkuntza erabili. Eguneroko gertakarietan oinarrituta, 

haurrak pentsatzera gonbidatu. 

✔ Eguna edo saioaren bukaeran zehar egindakoaren ainguraketa egin eta hurrengorako 

proiekzioa egin: egin duguna edo gertatu dena laburbilduz.  

✔ Hiztegiaren eta narrazioaren lanketari tokia egin gure egunerokoan. Oinarritzat har 

ditzakegu: ipuina, gertaerak, haurren bizipenak, eraikuntzak, puzzleak, jolas sinbolikoa... 

 

      

 



      

EGOERA KOMUNIKATIBOA HELBURUA ESTRATEGIA ADIBIDEAK 

Talde handian / Talde txikian / 
Bakarka 

Komunikazioa erraztea  Entzute jarrera azaldu -  

Haurraren sentimenduak eta emozioak 
antzemateko jarrera izan.  

Bere altueran hitz egin.  

Gorputz jarrera irekia.  

● Arretaz entzun Begietara begiratu, keinuak egin, buruarekin 
baieztatu… 

● Haurraren mezua errepikatu osatuz / 
aberastuz 

- Atzo amaman etxea 
- Atzo amamaren etxera joan zinen? 

● Mezua doitu: Diskurtsoa sinplifikatu, 
lexikoa erraztu, intonazioa handitu, 
erritmoa mantsotu, etenak egin.  

      

Talde handian / Talde txikian / 
Bakarka 

Elkarrizketa mantentzea ● Galdera onak egin - Zer dator orain?  
- Eta … 
- Eta orain? 

● Interesa azaldu eta arreta piztu       

● Hautatzeko aukerak eman - Zer nahi duzu, … edo …? 

● Gaia birbideratzea  

● Ikasleen arteko bitartekaritza egitea - Mikelek galdetzen dizu txoria non zegoen 

● Galdera irekiak egitea  

● Gehiegizko azalpenak ez eman  

● Denbora eman haurrari erantzuna 
eraikitzeko (isilunea bete gabe) 

 



Agurrak 
 

Lotura komunikatiboa sustatzeko ● Arretaz entzun  

● Doinu afektiboa eta atsegina       

Zaintza pertsonalizatua 
(pardel aldaketa, komunera 
laguntzera…)  

Lotura emozionala sendotzea ● Arretaz entzun 
● Hizkuntza ikasleari egokitu 

      

Eskolako espazio ezberdinak   Pragmatika bultzatzea: 
 

● Elkarrizketa pertsonalizatua  
zein talde txikitakoak (Hasi, 
mantendu, bukatu) 
 

● Komunikazioaren funtzio 
desberdinak lantzeko 

● Arretaz entzun       

● Haurraren ekintzak imitatu eta hizkuntza 
jarri 

      

● Denbora eman erantzuna emateko       

● Saihestu  errutinazko eta zentzurik 
gabeko galderak 

      

● Deskribatu egiten ari den ekintza edo 
jarduera 

      

Fonologia lantzea: Entzumenezko 
ekintzak, ahoskerak, kontzientzia 
fonologikoa, arnasketa eta  praxia 
artikulatorioak 

● Galdera irekiak       

● Esandakoa argitzea eskatu       

● Esandakoa errepikatuz       

● Esandakoa zalantzan jarriz       

Semantika lantzea: hiztegia eta 
eremu semantikoak  

● Ikaslearen mezuak hedatuz, zabalduz       

● Gaia/ topikoa jarraituz       

● Esaldia bukatu gabe utzi , ikasleak buka 
dezan 

      

● Ekintzen gidoiak erabili       

Saio kolektiboa ● Laguntza bisualak       



Eguna antolatzea??:  
egindakoaren laburpena /jasoketa 
egiteko 
  
  
“gaia”, proiektua…  lantzeko eta 
Informazio berria emateko 
( elkarrizketak, narrazioak… 
  
Hiztegia, esaldien estrukturak… 
lantzea 
 
Fonologia lantzea: 
Entzumenezko ekintzak, 
ahoskerak, kontzientzia 
fonologikoa, arnasketa eta   praxia 
artikulatorioak  

● Esaldien estrukturen errepikapena       

● Galdera irekiak  

● Baloratu eta bultzatu ikasle guztien 
parte-hartzea. 

 

● Ahozkoak ez diren seinalek eta keinuak 
erabili 

 

● Erantzuteko denbora eman  

● Garrantzitsuena azpimarratu  

● Ipuinak, istorioak irakurri eta kontatu  

● Narrazioak: deskribapenak, sekuentzien 
ordena 

 

● Ekintzen gidoiak erabili  

      Pentsamendu errutinak        

      

TALDE HANDIKO ELKARRIZKETEN EZAUGARRIAK 

3 URTE: Elkarrizketa bertikala da (ikasle-irakasle). Ez da ia elkarrizketa horizontala (ikasle-ikasle) antzematen. 
Gaia ez da mantentzen. Irakasleak birbideratzeko saiakerak egin arren, zailtasunak daude gaia mantentzeko. Hala eta guztiz, hurrenkeran azaltzen 
doazen gaien artean lotura partzialak suma daitezke: “Nire txakurra gaixorik dago”, “Atzo baserrira joan nintzen”, “Gaur amamaren etxean 
bazkalduko dut” (txakurra-baserria-amama) 

4 URTE: Elkarrizketa bertikala nagusia da oraindik, baina elkarrizketa horizontalen saiakerak hasten dira azaltzen. Gutxi eta ikasle zehatz batzuekin: 
ume batek gaia ateratzen du eta agian beste batek horren inguruko galdera egiten du, baina ez dio egiten gaia atera duen umeari baizik eta 
irakasleari. Honek umeari gonbidapena luzatuko dio galdera erantzuteko. Irakasleak umeen arteko elkarrizketaren  bitartekaritza egiten du. 
Honek eragina dauka gaiaren iraupenean. Oraindik zailtasunak egon arren, gaiaren arabera, parte-hartze kopuru esanguratsuak izan daitezke gai 
baten inguruan. Gerta daiteke bi gai paralelo aurrera eramatea. 

5 URTE: Elkarrizketa horizontala nabarmenki ugaritzen da, nahiz eta irakaslearen bitartekaritza mantendu hainbatetan.  
Gaia mantentzeko joera dago eta norbaitek eteten badu, ume batzuek protestatzen dute.  

Antzuolako Eskolak sortutako txostenetik egokituta 

Andoni Sistiaga eta Joana Acha - Hizkuntza eta Komunikazioaren garapena. 


