
5. UNITATEA: Esaera zaharrak salba ditzagun! 

Arloa: EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA 

Gaia: Gure atsotitzak ezagutu ditzagun! 

Maila: DBH 2 maila 

Saioak: 12 saio ( 2017ko azaroa-abendua) 

Proposamenaren justifikazioa: 

Gure hizkuntza ondare aberatsa du esaera zaharrei dagokiela, hala ere 
gazteon artean gero eta gutxiago erabiltzen dira. Gazte askok ez dituzte 
atsotitzak erabiltzen,horrek galtzea ekar dezake.Zer egin dezakegu gure 
atsotitzen ondarea gal ez dadin? 

Arazo-egoera: 

A. Testuingurua: 2. mailako ikasleek komiki bilduma egingo dute, euskal 
atsotitzak oinarri harturik  12-16 urteko nerabeei aurkezteko eta 
ezagutarazteko. 

B. Arazoa: Zer egin dezakegu gure atsotitzen ondarea gal ez dadin 

C. Helburua: Komiki bilduma egitea atsotitzak oinarri harturik.  

 

Eginkizuna: 

Proiektuen bidezko ikaskuntza ikuspuntu metodologikoa erabilita,  binaka edo 
hirunaka ikasleek atsotitz bana aukeratuko dute eta komikia osatuko dute. 

 

Oinarrizko konpetentziak: 

A. Zeharkakoak: 

Hitzez eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia 

Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

Elkarbizitzarako konpetentzia 

Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia 

Izaten ikasteko konpetentzia 

B. Diziplina-konpetentziak: 

Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia. 

Arterako konpetentzia. 

 

Helburu didaktikoak: 

 Gure ondareko hainbat esaera zahar irakurri eta ezagutu. 



 Zenbait esaera zahar interpretatzea 
 Komikia egitea 
 Informazio eta Komunikazio Teknologiak komikia sortzeko 

eraginkortasunez erabiltzea 
 Gure kulturaren inguruan hausnarketa egiteko estrategiak erabiltzea 
 Talde-lanean era aktiboan parte hartzea 
 Jarrera positiboa izatea egindako lana berrikustean 

 

Edukiak: 

 Esaera zaharren bilduma irakurtzea eta balioestea 
 Taldeka aukeratutako esaera zaharraren  interpretazioa egitea 
 Taldeka informazio garrantzitsuena hautatzea 
 Komikiaren  ezaugarriak ezagutzea 
 Testu/irudi editorea power point. 
 Informazio eta Komunikazio Teknologiak autonomiaz erabiltzea. 
 Talde-lanean erabakiak hartzeko estrategiak garatzea 
 Lankidetzarako estrategiak garatzea 

 

Jardueren sekuentzia: 

A. Hasierako fasea: 1. jarduera. Gure esaera zaharrak. 

B. Garapenaren fasea: 2. jarduera. Hautaketa egiten dugu 

                                 3. jarduera. Komikiaren ezaugarriak 

                                 4. jarduera. Gidoia idatz dezagun                                  

C. Aplikazio eta komunikazioaren fasea: 5. jarduera: Power Point edo 

Drive aurkezpena erabilita komikia sortzea. 

D. Orokortzea eta transferentzia: 6. jarduera: Errubrika 

                                                    7. jarduera: Autozuzenketarako 

txantiloia 

 

 

Ebaluazioa  

A. Adierazleak: 

Ea aukeratutako atsotitza ulertu duen 

Ea aukeratutako atsotitzaren inguruan narrazio bateratu duen. 

Ea komikia egiteko elementou nagusiak zehaztu dituen: gaia, 

argumentua, espazioa, denbora, pertsonaiak… 

Ea ekintza nagusiak hautatzen dituen komikia egiteko 

Ea komikia egiteko gidoi egokia eta koherentea egiten duen 

Ea lanaren plangintza egokia egiten duen eta errespetatzen duen 

Ea planifikatutako jarduerak eraginkortasunez egiten dituen 

Ea on-line aplikazioa zuzen eta autonomiaz erabiltzen duen 

Ea komikiaren narrazio digitalean testua eta  irudia zentzu globalaz 

integratzen dituen.  



 

Ea komikiaren zentzu estetikoa zaintzeko ekimena duen. 

Ea talde lanean ekimena duen. 

Ea lanaren autozuzenketa egiten duen. 

B. Tresnak: 

Ikaslearen kontrol zerrenda. 

Autozuzenketerako txantiloia  

Irakaslearen zuzenketarako txantiloia 


