Otso gosetua Amaia Hennebutte Millard et Lontxo Yriarte
Ustiapen pedagogikoa (2 eta 3. zikloak) Maialen Idoate

Irakaslearen tresnak :
 Irakurketa sakona (lecture experte)

 Hiztegiari doakion lanketa
 Sekuentziaren desmartxa

Irakurketa sakona Dokumentu hauek ustiapenari loturik atzemanen dituzue)

Régine Elosegi eta Ixabel Carricart

Hiztegia ezagutu, landu, gogoan atxiki : lore lexikala
Fabrika :

Argi artifizialak,
harramantzak,
usain
nazkagarriak,
giltzapean ,
tresneria, kaiolaI

Otso
gosetua

Sekuentziaren desmartxa :
Helburu nagusia : Istorioa ulertu
Baliabideak :
 Hiztegi berria ezagutu, landu eta erabili

 Egitura berriak ezagutu, landu eta erabili
 Irudi desberdinak irakurri, ulertu, ahoz eta idatziz kontatzeko
 Testu laburrak irakurri, ulertu, ahoz eta idatziz kontatzeko

Oharrak :
 Istorioaren lanketaren desmartxan sartu aitzin, komeni da hiztegi eta egitura
berrien ezagutzeko ikasleei aktibitate « askatuak »* proposatzea :
- Cf Narramus desmartxak segitzen dituen hiztegi/egiturak deskubritzeko joko eta
egoerak (altxor, kim, asmakizun jokoak…)

- argazki, irudi deskribapenak
 Irakurketa eraikia desmartxak (lecture à construire) ikasleengandik komunikazio
eta hizkuntz gaitasun zehatzak eskatzen dizkie bai ahozkoan baita idatzian ere.
Ondorioz egitura berezi horiek finkatzea garrantzitsua da.

-

Argumentu/iritzia eman/esplikatu/justifikatu/adostasuna-desadostasuna
adierazi… (uste dut… Pentsatzen dut… zeren… bait… /….lako/ ados naiz/ez naiz
ados… beraz…. Orduan…)

-

Kontatu : istorioaren kronologia segitu, pertsonaiak ezagutu, beraien
pentsamoldeak eta hautuak adierazi, lotura kausalak adierazi , testuak erraten
ez duena adierazi …. (Lehenik…. Ondotik…. Gero…. Azkenik…. Beraz….. Bat
batean…. Ez ustean….. Baina…..halere… haatik…alabaina…)

* Activités décrochées

Irakurketa eraikia (lecture à construire cf : Maryse Brumont)
 Helburua : Ikasle talde bakoitzak duen irudi edo/ta testu zatiarekin istorioaren trama berriz ere
eraiki
 Antolaketa humanoa :
-

ikasleek 2 edo 3naka lan egiten dute. Elkar adostu beharko dute, argumentatuz.

-

Talde homogenoak egin daitezke : istorioaren inguruan hipotesiak egiteko eta trama berriz ere
eraikitzeko 3. zikloko ikasleak testu zatietatik abiatzen dira, 2. zikloko ikasleak irudietatik abiatzen
direlarik.

 Antolaketa materiala :
-

Irakasleak hautatzen dituen testu zatiak

-

Irakasleak hautatzen dituen irudiak

-

Talde bakoitzarentzat orrialde xuri bat, bildutako informazio eta galderen idazteko.

Materiala : Testu zatiak (proposamenak dira beste hautuak posible dira!)
1. Taldeak :

3.

Taldeak :

Otso oso gormanta zen.

Zer gerta ere, begi-ukaldi bat emanen zuen. Zango
punttetan, gurbilki, oilategira hurbildu zen.

« Otso goseak, oiloa amets .»

Ai! Ei! Harrigarri!

Bat-batean, karrikan berean, ziztu
bizian, mutturpean... oilo kamioi bat
pasatzen...

Argi artifizialak begiak itsutzen zizkion. Harramantzak
belarriak tutatzen zizkion. Usain nazkagarriak mutturra
erretzen zion.

2. Taldeak :

4. Taldeak :

-Kaka zaharra, egiazko oiloak!! bota zuen
Otsok.

Zer atsekabea Otsorentzat!

Eta briu-brau, harrapaladan, lasterkatu zen.

Ez ziren oiloak kamioian, baina bai « Chicken-ball-Z »ak!

Noizbait, nonbait, kamioa geldituko zen.
Horra hor, bada, oilategia!

Gero, kamioitik jautsi zen, eta emeki, polliki, ostatura
hurbildu zen.
Borta ireki zuen, eta etsipen guziz, lerroan kokatu zen.
Bere aldiaren beha egonen zen.
Usaiako « Bik-Mak-Oilo » manatuko zituen.

Materiala : Irudiak (proposamenak dira. Beste hautuak posible dira !)
1. Taldea : 2 irudiren arteko lanketa

eta

2. Taldea : 2 irudiren arteko lanketa

eta

Materiala : Irudiak
Talde bakoitzari : 6 bisaien arteko lanketa

Garapena :
 1. urratsa : Antolaketa, materiala eta aginduak ulertu / barneratu
Talde bakoitzak irudi edo testu zati bat badu.


2. urratsa : talde lana : iker egoera / indize bilaketa

Talde bakoitzak irudietan edo testu zatian aztertzen eta biltzen dituen 2 ezaugarri / informazio idatziz
adierazten ditu eta lagunei pausatu nahi dien galdera bat idazten du.
 3. urratsa : Elkarretaratzea : trukaketa / eztabaida
Bakoitzak bere aldian, idatzitako bi informazioak eta galdera ozenki ikaskideei erraten die.
 4. urratsa : talde lana : argumentatu / hautatu / adostu
Talde guziak pasatu eta, bildu dituzten informazioei esker eta haien galderari jasotako erantzunari esker ,
ondorioztatzen duten istorioa idatziz ekoizten dute.
 5. urratsa : Elkarretaratzea : partekatu
Talde bakoitzak bere istorioa gelari irakurtzen dio.

 6. urratsa : Egiaztapena : hutsak ulertu / zuzendu
Ekoiztuak izan diren istorioak, egiazko testu eta irudi sekuentzialekin parekatzen dituzte.
 7. urratsa : Luzapenak
Asmatutako istorioa literatura kaieran idatzi (edo beste nonbait) , aztarna atxiki

Testuak erraten ez duena interpretatu eta idatzi…

Desberdinketa :
Ikasleen adinaren eta gaitasunen arabera :
 irudi edo testuaren arteko hautua egin
 Irudi kopurua edo testu luzera egokitu
 Ustiapen hau ahozkoan bakarrik eraman daiteke ikasleekin
 Idatzian sartzen ari diren ikasleekin, informazio bakarra identifikatzea
galdetzen ahal zaie, irakaslea taldez talde pasatzen da eta informazioa
ikasleek dikataturik paperean (edo arbelean) idazten du. Elkarretaratzean
trukatu diren informazio guziei esker, talde bakoitzak istorioaren trama
marrazten du (edo ikasle bakoitzari ulertu duena marraztea galdetzen dio).
Azkenik marraztutakoa ahoz kontatzen dute.

