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Arloetan ere komunikatu 

Ikastaroaren edukiak:  

• Ahozko hizkuntza ikastetxean:  

Zergatik da beharrezko ahozko konpetentziak lantzea? 

• Ahozko hizkuntza edozein arlotan:  

Arloen hizkuntza eta hizkuntza arloetan. Zer egin 
genezake? 

• Ahozkotasuna lantzeko aukerak:  

Ahozkoaren uneak. 

 



Komunikazioa zergatik? 

Curriculuma euskaraz egiten da 

1. Arlo bakoitzaren komunikazio hizkuntza 
kudeatzen dugu 

2. Testuinguru formalak eta informalak eraikitzen 
ditugu 

Eskolaren papera normalizazioan:  

1. Hizkuntza ezagutza eta erabilera. 

2. Erabilera eta ikaskuntza aukerak sor genitzake. 

 SOZIOLINGUISTIKA 

 



Haurraren komunikazio gaitasuna 

https://www.youtube.com/watch?v=EZNaizG9XWY
https://www.youtube.com/watch?v=burnWIUSXhs
https://www.youtube.com/watch?v=b_wZopl88mw


Ahozko hizkuntza 

 EURITAKOA ALDEAN 

 2009/10/22 

   Goizean tarteka zaparrada mardulak botako ditu eta  

   zenbait lekutan etengabe botako du. Arratsaldean zehar,  

   barnealdean atertuz joango da eta hodeitza arindu egingo 

   da. Hego-mendebaldeko haize bizia ibiliko da, bolada gogor 

   batzuekin haizeguneetan. goizean haizeak ipar- 

   mendebaldera egingo du eta kostaldean harrotuta ibiliko  

   da, tarteka haize-bolada zakarrekin. Tenperatura maximoak 

   egonkor mantenduko dira, 17 ºc-ren bueltan kostaldean eta 

   13-14 ºc-ren inguruan barnealdean. 

     

    Tenperaturak  

    Bilbao: 11 - 18 ºC  

    Donostia: 11 - 17 ºC  

    Gasteiz: 9 - 14 ºC  

    Iruña: 9 - 14 ºC  

    Baiona: 11 - 17 ºC  

    Donibane Garazi: 3 - 6 ºC  

    Maule: 8 - 16 ºC 

Baliabide ez-berbalak    Baliabide berbalak 

Eitb. Andoni Aizpuru (2009/10/15) 
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Azter ditzagun ereduak 

Haurraren garapen komunikatiboa 

Zein ezaugarri dituzte? 

Zer landu da ikasgelan? 

Zertan hobetu beharko litzateke? 
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Azter ditzagun ereduak 

Haurraren garapen komunikatiboa 

Zein ezaugarri dituzte? 

Zer landu da ikasgelan? 

Zertan hobetu beharko litzateke? 
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Azter ditzagun ereduak 

Haurraren garapen komunikatiboa 

Zein ezaugarri dituzte? 

Zer landu da ikasgelan? 

Zertan hobetu beharko litzateke? 
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Errutina Lucia.mov


Ahozkoaren ezaugarriak 
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Ahozko hizkuntzaren uneak 

 Nola irakatsi ahozko hizkuntza? 

Mintzapraktika vs. ahozko praktika jabetua  
 

BERDINAK AL DIRA? 



Irakaslearen egunkaria 

• Natura eta ingurunea lantzen 

 Herri txiki eta euskalduneko irakaslea naiz. Nire ikasle gehienek 
etxetik dakarte euskara, beraz, ez daukate zailtasunik euskararekin. 
Horregatik, batez ere, curriculumeko edukiak lantzeaz arduratzen 
naiz. Gai bakoitza lantzen dugu testu-liburuaren laguntzaz. Bertako 
jarduerak egiten ditugu. Nik ahozko azalpenak ematen dizkiet, 
idatzizko testuan jarritakoa hobeto barnera dezaten. Nire ikasleak 
oso berritsuak dira, eta batzuetan, kosta egiten zait talde giro lasai 
eta isila mantentzea; dena dela, bakarkako irakurketekin lasaitzen 
dut gelako giroa. Testuak irakurri eta nire azalpenak jaso ondoren, 
elkarrekin azpimarratzen ditugu ideia garrantzitsuenak (nik esaten 
diet zer azpimarratu). Zalantzaren bat sortzen bada, ikasleek 
egindako galderei erantzuten diet, baina ez da askotan horrelakorik 
gertatzen. Astean behin, landutako testuak ikasita ekar ditzaten 
eskatzen diet. Egun batean, gaia errepasatzen dugu, eta horretarako, 
ahozko edo idatzizko azalpenak eman ditzaten eskatzen diet ikasleei.  

 



Irakaslearen egunkaria 

• Natura eta ingurunea lantzen 

 Datozen bi asteetan gure egitekoa izango da ikaskide guztiei eguraldiaren 
iragarpena eskaintzea ikastetxeko irratian, baita gure klimaren berri ematea ere. 
Egitekoa erabakigarria izango da, izan ere, ikasleek eskainiko duten 
informazioaren arabera, atseden garaian estalpean edota estalperik gabeko 
jolastokian egongo dira. Lehenik eta behin, ikasitakoa gogora ekarri dugu, 
eguraldia eta klima arteko aldeak zeintzuk diren, eta abar. Behin beraien 
ezagutzak plazaratuta, lana banatu dugu. Talde batek egunkarian, telebistan… 
informazioa bilatu du hurrengo egunetan zein eguraldi egingo duen jakiteko eta 
neurketa-aparatuak bilatu eta lortu ditu. Bigarren taldea, munduko klima 
ezberdinen inguruan informatu da eta horrek gure paisaian zein eragin izan 
dezakeen. Talde bakoitzari behar duen denbora eman diot lanerako eta ondoren, 
nire laguntzarekin zuzendu dugu. Hau bukatu eta segidan, denok bildutako 
informazioa elkarren artean trukatuko dugu, gogoetak eta ideia berriak gehituz. 
Beharrezko informazioa eskura izanda, eguraldia nola iragarri landu dugu, 
horretarako, ahoz egingo dugun azalpena nolakoa den, zein formula behar 
diren,…gisa horretako jarduerak egin ditugu. Azkenik, hasierako taldeak nahastu 
eta berriz ere taldetan jarri ditut. Lehenik, ikasitakoa birpasatu eta ondoren, talde 
bakoitza bere iragarpena prestatzen hasi da. Hurrengo astean entsegua egingo 
dugu taldeka. 

 



Ahozko hizkuntzaren uneak 

   

Une oro 

Ahozko genero 
berezituen 

bitartez 

Errutinetan 

Sekuentzia 
Didaktikoen 

bidez 

 
Bertsoak  igarkizunak 
Ipuinak  antzerkia 
Aho korapiloak kantak …
  

Egunero errepikatzen diren eta gero 
eta konplexuagoak diren “formatuak” 
  

TESTU GENEROAK  

 
 
 
IRAKASLEA 
eredu 
zuzentzaile 
bideratzaile 
galdetzaile 
… 
 
IKASLEA 
eredu 
zuzentzaile 
erantzule 
Galdetzaile 
… 
I(RA)KAS OBJEKTUA 
esanguratsua 
komunikatiboa 
egokitua (GZH) 
… 
 

 
 



Ahozko hizkuntzaren uneak 

GIDATUAK 

ASKEAK 

AUTONOMOAK 
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