
EUSKALKIAK LANTZEKO UNITATE DIDAKTIKOA 

 

1- SARRERA 

Proposatu behar dudan unitate didaktikoa Haur Hezkuntzako 

3. mailako umeei zuzenduta dago, hau da, 5/6 urtekoei.  

Leitzako hizkera ezagutzeko helburuarekin, ateraldi bat 

egingo dugu Perurena harrijasotzailea ezagutzeko, eta hau 

izango da aktibitate guztien interes-gunea. Joan aurretik, 

motibazioa sortarazten saiatuko naiz, argibidea bilduko dugu, 

eta zenbait aktibitate egingo ditugu, hoien artean Perurenari 

egiteko galde-sorta bat. Leitzara joaten garen egunean, 

ematen dituen erantzunak grabatuko ditugu. Eta ateraldiaren 

ondoren, materiala aztertuko dugu eta beste zenbait 

aktibitate proposatuko dizkiet. Bukatzeko, egindako lanekin 

liburuxka bat prestatuko dugu, gelako liburutegia osatzeko.  

Proiektu hau, hilabete batean-edo burutuko dugu. Epe 

horretan, ikasgelan 14 saio inguru erabiliko ditugu. Etxean 

ere, gurasoen laguntzarekin argibidea bilatu beharko dute 

ikasgelara ekartzeko.  

              

2- HELBURUAK 

- Leitzako hizkeraren bitartez, euskararen aniztasuna 
ezagutzea eta estimatzea, jarrera irekia eta 

jakinmina sortaraziz. 

- Euskal kultura ezagutzea; herri kirolak eta 
bertsolaritza,  hain zuzen ere.  



- Hizkuntzaren ezagutzan sakontzea eta oinarrizko 
trebetasunak garatzea: aho-adierazpena, ulermena, 

irakur-idazketa...  

 

3- AKTIBITATEAK 

1. Saioa 

- Perurenari buruzko berria argitaratuta duen 
egunkariren bat eramango dut ikasgelara,  eta berria 

irakurriko diet. 

- Arbelan, guztien ekarpenak kontuan hartuta, 
apuntatuko dut “zer dakigu” harrijasotzaileei buruz, 

eta “zer jakin nahi dugu” (talde osoarekin batera 

egiteko aktibitatea da). 

- Proposatuko diet Perurena ezagutzeko ateraldia 
egitea, eta gelako liburutegirako liburuxka bat 

prestazea. 

2. Saioa 

- Ohartxo bat idatziko dute, etxean argibidea bilatzen 

laguntzeko eskatuz (banakako lana). 

3. Saioa 

 Etxetik ekarritako argibidea aztertuko dugu, guztien artean. 

 

 

 



4. Saioa 

Arbelean apuntatu genuena (“zer dakigu” eta “zer jakin nahi 

dugu”) irakurriko diet, eta argibide berria erabilita, galdereei 

erantzuna emango diegu. 

5. eta 6. Saioak 

Perurenari egiteko galde-sorta prestatuko dugu, talde 

handian eta nik arbelan idatzirik. Gero, bikoteka, paperan 

prestatuko dugu; bikote bakoitzak galdera bat idatziko du, 

zerrenda osatu arte. 

Galde-sorta ikasleek asmatua izango da, beraiei interesatzen 

zaiena galdetuko diote. Dena den, adibide gisa, horrelako 

zerbait izan zitekeen: 

- Zenbat denbora ematen duzu entrenatzen? 

- Zenbateko pisua du altxatu duzun harririk handienak? 

- Zein harri da zailago altxatzeko, esfera edo prisma 

formakoak? 

- Zer da zailena zure entrenamenduan? 

- Nola ikasi zenuen harriak altxatzen? 

- Istripuren bat izan al duzu? 

- Lehiaketa asko irabazi al dituzu? 

- Bertsoren bat bota al duzu noizbait? 

-..... 

 



7. Saioa 

Bertso hauek ikasiko ditugu Perurenari abesteko: 

Ikasi eta gero aztertuko dugu nola esango genuke batuan. 

 

8. Saioa 

Ateraldia Leitzara: han, Perurenak azalduko digu zertan 

datzan harri jasotzaile lana. Guk, prestatutako galde-sorta 

egingo diogu eta erantzunak grabatuko ditugu. 

9. Saioa 

Ateraldian egindako grabaketa entzun eta aztertuko dugu. 

Arbelan, Leitzako hizkeran eta batuan desberdinak diren 

hitzen zerrenda prestatuko dugu. 

 

10. Saioa  

Leitzako atsotitz hauek ikasiko ditugu: 

      Hoixe falta nuen 

      harria eroitzea 

altxatu nuenian 

bizkar min hartzea 

nik bai ein dutela 

hau hanka sartzea 

normala da bestek 

baldarra deitzea 

Ezin altxa oatzetik 

bizkarra mindua 

konkurtsoa iraazi 

ezinezkoa da 

hurrengoan gerriko 

ongi estutua 

astakeririk ezin 

kirol klase hontan 



“Gustoko lekun aldaparik ez” (harrijasotzaileek egiten duten 
lana dela eta) eta  “alperkerie, askoren hondamendie” 
(atsotitz hau aurretik lan egindako ipuin batean agertzen 

zitzaigun, baina batuan). 

Hizkera aztertuko dugu, batuaz nola esaten diren hausnartuz. 

 

11. eta 12. Saioak 

Taldeak antolatuko ditugu idazketa-lana egiteko: 

Batean, egindako hitz-zerrenda paperan idatziko dute, 

bikoteka, guztien artean zerrenda bat osatuz gure liburuxkan 

sartzeko. 

Beste bi bikotek ikasitako atsotitzak beste paper batean 

idatziko dituzte. 

Beste bikote batek argazki baten oina idatziko du: argazkian 

Perurena eta ikasle-taldea agertuko dira, eta oinan “Leitzea 
yoan giñen eta Perurena harrijasotzailea ezautu giñun” 
idatziko dute. 

13. Saioa 

Liburuxkari forma eman: estalkiak, egindako lanak sartu 

(argazkia, galde-sorta, hitz-zerrenda, atsotitzak, bertsoak), 

plastifikatu...eta prest dago guztion artean irakurtzeko. 

 

14. Saioa 

Beste ikasgeletako ikasleei erakutsiko diegu gure lana, eta 

azalduko diegu egindakoa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


