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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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Ahozko hizkuntzaren uneak 

 

ELKARREKINTZAN 

ROL JOKOAK 
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ERRUTINAK 

ULERMENA EKOIZPENA 

Haurrak testuinguru errealetan sozialki 
harremanetan jarriz esperientzia afektibo eta 
komunikatiboak eraikitzen ditu eta modu 
errepikakorrean biziz jabetzen da 

FORMATUAK 



ERRUIINEN AZTERKETA 

TALDE HANDIAN… ZER PROPOSATUKO GENUKE ERRUTINA HONETARAKO, ZIKLOKA? 
 
 
 
• Eguraldi iragarpena: goizean jaiki eta leihora begiratuta, uste dut/du, gaur XX 

egingo duela / atzo XX egin zuen eta gaur XX egingo du; bihar, berriz, XX egin 
dezake 
 

 
 
 
 
 

AZTER DEZAGUN EREDU BAT 



Sekuentzia Didaktikoa 
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EGOERA AURRE 

EKOIZPENA 

Dolz & Schneuwly, 1997, 2009 



Ahozko hizkuntza 

NARRAZIOA 
Ipuina, misterio ipuina, abentura ipuina, zientzia fikziozko ipuina, alegia, 

asmakizuna, txistea, antzerkia… 

KONTAKETA 
Autobiografia kontaketa, biografia kontaketa, gertaera baten kontaketa, 

bidaia kontaketa, errelato historikoa, albistea… 

ARGUMENTAZIOA  
Sermoia, meeting-a, debatea, mahai-ingurua, lan baten aurkezpena, 

elkarrizketak… 

AZALPENA  
Jendaurreko azalpena, izaki edo gauza baten deskribapen edo azalpena, 

irakaslearen azalpena, ariketaren ebazpena… 

EGINTZEN 

DESKRIBAPENA 

Erretratua, paisaia, esperimentu baten deskribapena, eguraldi iragarpena, 

horoskopoa… 

PORTAEREN 

ERREGULAZIOA 
Errezeta, jolas-arauen deskribapena, sendagaien instrukzioak… 

GENERO 

BEREZITUA** 
Antzerkia, bertsoa, kantua, esaera zaharra… 

(Dolz & Schneuwly 1997, egokitua) 
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SEKUENTZIA DIDAKTIKOAK 

HH 
 

-Ikastetxeko irteeran gau bat pasatzera joan zarete eta afalosteko jolasa aurkeztu behar diezue ikaskideei 
nola jolasten den esanez eta, aldi berean, zer egin daitekeen eta zer ez. 
 
-Ipuin bat kontatuko diegu ikastetxeko jaialdian gerturatzen diren ikaskide, irakasle eta gurasoei. 10 minutuko 
tartea daukagu horretarako. 
 

LH 
 

-Ikastetxeko zuzendariak gutun bat idatzi dizue gelan eztabaida dezazuen eta zuen iritzia zein den jakin 
nahian. Gaia hauxe da: ikasgeletan lanean ari garenean mantala jantzi behar dugun edo ez. 
 
-Euskalerria Irratian astero errezeta bat eman ohi dute ikastetxe desberdinetako haurrek. Hemendik bi astera 
guri egokitzen zaigu. Saioak 10 minutu irauten du. 
 

DBH-BATXILERGOA 
 

-Zuen herria deskribatuz erreportaje bat egin behar duzue, gero zuen eskualdeko tokiko TB bateko lehiaketan 
parte hartzeko. 



Ahozko hizkuntzaren LANKETA 

   

Sekuentzia 
Didaktikoak 

Helburu komunikatibo errealdun testu generoak 

AZKEN HELBURU KOMUNIKATIBOA 

MODULUEN ANTOLAERA 

AURRETESTUA ETA ONDOTESTUA 

JARDUERA ANTOLATUAK  
Azken helburu eta moduluarekiko koherenteak 

1. MODULUA: testuingurua eta koherentzia 

2. MODULUA: testu egitura eta kohesioa 

3. MODULUA: hizkuntza baliabideak (+/-) 

EREDUAK 

KONTROL ZERRENDA 



SDen azterketa 

AZTER DEZAGUN  EREDUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zertan sakondu nahi dugu hurrengoetan? 



Sdak prestatzen 

Zein material egin genezake? 

Hausartzen naiz proba bat egitera? 

j.zabala@soziolinguistika.eus  
 

Lan dinamikarako kronograma: 

 

 

 

 

 

 

 

DATAK EGINKIZUNA 

2016.09.21-2016.10.19 Materialak sortu/egokitu 

2016.10.19-2016.11.18 Irakaslearen FBak 

2016.11.18-2016.12.16 Materiala praktikan jarri 

2017.01.11 Materiala eta bideoak bidali irakasleari 

2017.01.18 Azken saioa 
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