LEHEN HEZKUNTZA
1. ZIKLOA
2. maila
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AHOZKO HIZKUNTZA
• Ahozko hizkuntza aberastu, hiztegia zabaldu eta egiturak era zuzenean
erabiltzea.
• Euskararen erabilera indartu. Irakaslegoa, bigarren urtez euskararen
erabilera indartzeko formazioa jasotzen ari gara eta eskolatzeak bakarrik
ezin duela hau bermatu argi ikusten da.

Horretarako zuen kolaborazioa ezinbestekoa da.

AHOZKO HIZKUNTZA- ERRUTINAK
Aurten errutina berriarekin hasiko gara: Kontakizunak.
Beranduago hasiko gara baina ardura hau tokatzen zaion ikasleak, txartel bat
eramango du etxera, zuek jakin dezazuen, eta berarekin, lagunei kontatzeko
zerbait prestatu (bidai bat, berri bat, gertaera, asmatutako istorioa…). Ahoz azaldu
beharko dute, beraz etxean entseguak egin beharko dituzte.
Hau, erraza badirudi ere, zaila egiten zaie eta hor helduek (guraso, irakasleek) oso
lan inportantea dugu egiteko.
Ahozkotasunaz gain, lotsak eta beldurrak gainditzeko, oso ona izaten da.

IDAZKETA
Idazketan 2. mailan, testu mota desberdinak idazten jarraituko dute: oharrak,
ipuinak, olerkiak, azalpen testuak...
Eta gauza hauetan jarriko dugu indarra:
• Hitzen arteko banaketa egokia.
• Testuak motzak edo luzeak , zentzuzkoak eta argiak izatea
• Esaldiaren bukaeran puntua jartzea, puntu eta gero lehenengo hizkia larriz
idazten... eta baita izen propioetan ere
• Letra xehez idazten hasiko dira eta hizkien arteko lotura landuko dugu.
Idazketa ez da hasten paperean, buruan baizik …
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IRAKURKETA
Irakurketa: Hau landuko dugu:
• Abiadura , ahoskera eta erritmoa hobetzea puntu eta komen ondorengo
geldialdiak errespetatuz.
• Ulermena landu.
• Irakurtzeko ohitura eta interesa sustatu (eskolan/etxean).
• Nahiz eta irakurtzen jakin, ahal baduzue konpartitu momentu hori
beraiekin.
• Irakurketa mekanika eta gozamena ez dira berdin lantzen.
Ez planteatu irakurketa obligazio moduan.
Lagundu irakurketetan gauza gozagarri eta interesgarriak aurkitzen.
MATEMATIKA
• Irakurri, idatzi, konparatu eta ordenatzea 1000 arteko zenbakiak.
• Zenbakien deskonposaketa eta konposaketa ehuneko, hamarreko eta
batekoetan.
• Buruz, gutxi gora beherako kalkuluak egitea.
• Batuketa eta kenketa burukoekin egiten jakitea.
• Denbora, luzera, pisua eta edukiera, tenperatura neurriak ezagutzea.
• Erlojuaren funtzionamendua pixkanaka ezagutu (orduak, erdiak,
laurdenak…)
• Problemak ebazten jakitea beraien errekurtsoak erabiliz eta ahoz azaltzea.
• Zenbait datuak izanik problemak asmatzen jakitea.
• Irudi eta gorputz geometriko batzuk ezagutu.

INGURUNEA
Arlo honetan gai ezberdinak landuko ditugu: Lizarra-mahatsa, Gabonak Euskal
Herrian, mitologia,…
Lana, askotan, binaka eta taldeka egingo dute , norberaren partaidetza eta
honek lanaren mailan duen garrantziaz jabetzeko.
GORPUTZ HEKUNTZA
Astean bi saio izango dituzte. Gimnasioan edo kantxan izango dira eta bertan
jolasa izango da saioen ardatza.
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Higienea lantzeko aldatzeko kamiseta ekarri beharko dute bi saioetan eta
autonomia lantzeko etxean aldatzeko kamiseta beraiek prestatzea aholkatzen
dugu.

EKINTZA OSAGARRIAK
•
•
•
•
•
•

Arramendi: Ikasturte hasiera
Xoxolurra: edozein momentuan
Lizarra: irailan edo urrian
Zinema euskaraz: Gezalan
Hondartza: maiatzean/ekainean
Igerilekua: urrian

IGERILEKUA
Udalak eta Aldundiak igeriketaren aprendizaia bultzatzen du.
Hemendik aurrera ikastaro hau 2. mailan bakarrik egingo dute.
Ekintza hau urteko planean jasota dago, beraz derrigorrezkoa da. Gaixotu ezkero
sendagilearen agiria ekarri behar da.
Materiala: bainujatzia, txanoa, betaurrekoak (gomendagarriak), txankletak eta
toalla. Txanpurik ez.
• Data: urrian
• Ordutegia: 15:00-16:30
• Puntualitatea ezinbestekoa da.
• Etxean bazkaltzen dutenek zuzenean kantxara joan behar dute.

Ikasturte honetan irteera guztietarako baimena bakarra egiteko asmoa dugu..
16-OHARRAK
• KOMUNIKAZIOA FAMILIEKIN: Bakarkako bilerak ikasturteko 2.hiruhilekoa
egingo dugu beti bezala eta boletinak hiruhileko bukaera guztietan.
• ETXERAKO LANAK: hauen helburua ardurak eta lan ohiturak garatzea.
Beraiek egin behar dute lana zuen begirada pean.
• AUTONOMIA:
o Haurrak hartu behar du ardura: hamaiketakoa, Gorputz Hezkuntzako
arropa, eskatutako materiala, informazioa…
o Lokarriak lotzen ikasi
• HAMAIKETAKOA: Asteazkenean fruta eta ostegunean ogitartekoa.
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• MOTXILAK: ez bidali motxila handia
• HUTSEGITEAK: Tutoreari abisatu

5

