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Material hau pentsatuta dago Haur Hezkuntzako ikasleek (3-5 urte) ikuspegi
konstruktibista batetik bereganatu dezaten irakurketa-idazketaren ikaskuntza.
Proiektuaren hasieran letra larria landuko dugu, trazua egiten ikasteko orduan argiagoa
eta errazagoa delako hura. Azken koadernoetan, bi grafia motak (larria eta lotua)
tartekatuko ditugu, haurraren heltze ibilbidearen une desberdinak errespetatzearren,
baina letra lotuari gero eta tarte handiagoa emanez.

IRAKASLEARENTZAKO MATERIALA
Proposamen didaktikoa
Hiru proposamen didaktiko ditugu. Proposamen didaktiko bakoitzak ikasleen hiru koaderno hartzen ditu
barnean, eta fitxetako jardueren programazioak eta iradokizun didaktikoak biltzen ditu bertan.

IKASLEARENTZAKO MATERIALA
Bederatzi jarduera koaderno dira guztira, letra larrien irakurketa-idazketa modu progresiboan lantzeko
moldatuak. Azkeneko koadernoetan, letra larritik loturako urratsa egingo da. Koaderno bakoitzean ipuin
herrikoi bat dago.

Proposamen didaktikoa.
1., 2. eta 3. koadernoak.

Proposamen didaktikoa.
4., 5. eta 6. koadernoak.

Proposamen didaktikoa.
7., 8. eta 9. koadernoak.

Irakaslearen liburuak honako hau guztia dakar: materialen aurkezpena, proiektuaren planteamendu
teorikoa eta inplikazio didaktikoak, edukien taulak, irakaskuntza-ikaskuntzako helburuak, koadernoetako
jardueren garapena, eta aurretiko jarduera eta beste jarduera osagarri batzuk. Horiek guztiak honela
daude egituratuta:

1. koadernoa
Danbolintxo ipuina.

2. koadernoa
Erpurutxo ipuina.

3. koadernoa
Barraskiloa eta txortalo
belarra ipuina.

Jardueraren helburuak
Jardueraren enuntziatua
Jarduera aurrera eramateko beharrezko diren materialak
Aurretiko jarduerak eta fitxaren garapena
Koadernoko fitxaren erreprodukzioa
Jarduera osagarriak
Edukien taula
Material manipulagarria: kartak, hiztegi txartelak, errotuluak, letra jokoak eta ipuin herrikoiak.
Baliabide gehiago
Web orria: www.edelvives.com/es/recursos
Honako hau aurkituko duzu PDF formatuan deskargatzeko: koaderno proiektagarrien fitxak,
finkatzeko materiala eta zabaltzeko materiala.

4. koadernoa
Hiru txerrikumeak ipuina.

5. koadernoa
Arratoitxo pinpirina ipuina.

6. koadernoa
Urre Kizkur ipuina.

KOMUNIKARI DIGITALA
Web orria: www.edelvivesdigital.com
Ikasgelan lantzeko materiala aurkituko duzu, euskarri
digitalean online eta offline bertsioetan:
Ikaslearen koadernoak
Ipuin herrikoiak

7. koadernoa
Lehoia eta sagua ipuina.
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8. koadernoa
Jack eta ilar magikoak
ipuina.

9. koadernoa
Jon beldurgabea ipuina.
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