
 

 

 
1. DBH    3. ebaluazioa 

Hizkuntzaren ezaguera 

 Gaitasun komunikatiboak Literatura 
Euskalkiak Gramatika Ortografia Hiztegia 

E
d
u
k
ia
k
 

 

1.- Deskripzio-testua (apunteetatik) 

2.- Kamishibaia. 

1.- Herri-antzerkia:  

 pastoralak. (180-183) 

2.- Herri-antzerkia: 

 maskaradak eta xaribariak 

(202-205) 

3.- Atsotitzak. (224-227) 

4.- Narrazio literarioa 

 Ipuinak (apunteetatik) 

1.- Ultzamako edo Basaburuko hizkera. 

(apunteetatik) 

1.- Aditza 

 Perifrastikoak: indikatiboa. 

Nor-nori-nork 

2.- Izen-sintagmaren osagaiak: 

 Zenbatzaileak (172-175) 

3.- Deklinabidea (194-197, 201, 216-

219, 223  eta apunteak) 

TZ, TS, TX 

(Idatz 1: 5, 6, 

7) 

Zenbakien 

idazkera (179) 

Monosemia, 

polisemia 

Zailtasun 

atzizkiak 

Atsotitzak 

(222) 

(176-178, 198-

200, 220-222) 

Z
er
 

eg
in
 Sortuko duzuen kamishibaian 

deskripzio testu batzuk txertatu. 

Kamishibaia HH edo LH-ko gela 

batean irakurri. 

1.- Testuen irakurketa sakona 

eta azterketa 

 

1.- Testuen analisi sakona eta azterketa 

2.-  Proiektua: Inkesta soziolinguistikoa 

egin. 

 

1.- Aditz taulak ikasi. 

2.- Izen sintagmaren elementu guztiak 

aztertu era teorikoan eta analisi 

sintaktikoen bidez. 

Azterketa Liburuko 

ariketak egin. 

E
b
al
u
az
io
 i
ri
zp
id
ea
k
 

Kamisibaiaren sorkuntza 

1.- Testuak behar duen kalitate 

literarioa du. 

2.- Deskripzio testu nahikoak txertatu 

ditu. 

3.- Deskripzio mota desberdinak 

txertatu ditu (pertsonen, objektuen eta 

lekuen deskripzio fisikoak, pertsonen 

deskripzio psikologikoak) 

4.- Irakurtzeko orduan baliabide 

guztiak erabili ditu (intonazioa, 

erritmoa, baliabide ez-linguistikoak...) 

5.- Sintaxi aberatsa erabili du: 

adjetibazioa, konparazioa, erlatiboak. 

6.- Deskripzio zehatzak sortu ditu. 

Deskribatzean, ordena mantendu du. 

(goitik behera, ezker eskuin…) 

 

1.- Testuen ideia nagusiak 

dakizki. 

2.- Testuen laburpena egiten 

daki. 

3.- Testuen eskema sortzen 

daki. 

1.- Azterketa 

1.- Basaburuko eta Ultzamako herrien 

kokapena daki. 

2.- Basaburuaren eta Ultzameraren 

kokapena ezagutzen du. 

3.- Ultzamako euskararen atzerakadari 

buruz jakitun da. 

2.- Proiektua 

1.- Galdetegi egokia idatzi du. 

2.- Instituzioetara jo du. 

3.- Inkestatuen kopurua handia da. 

4.- Ondorioak ateratzen daki. 

1.- Azterketa. 

Aditzaren komunztadurarako behar 

dituen sintagmak  (nor, nori edota 

nork) eta indikatiboko tenpusak 

emanda , aditz trinkoa edota aditz 

perifrastikoaren aditz laguntzailea 

sortzen du. 

 

2.- Azterketa. 

1.- Izen sintagmaren elementu guztiak 

ezagutzen ditu. 

2.- Izen sintagmaren elementuak 

sailkatzen daki. 

3.- Izen sintagmaren analisi sintaktikoa 

egiten daki. 

Azterketa: 

arauak 

aplikatzen 

daki. 

1.- Azterketa: 

Hitzen 

sinonimoak, 

antonimoak 

dakizki. 

2.- Hiztegia 

erabiltzen 

daki. 

2.- Atzizkiak 

erabiltzen 

dakizki. 

3.- Esapideen 

esanahiak 

ezagutzen ditu. 

Kalifikazio irizpideak 
 

Idatzizko eta ahozko testuen sorkuntza %20 (Ahozko aurkezpena: % 5, Inkesta % 10 eta egunerokoa: % 5)     

Idatzizko eta ahozko testuen ulermena %25  (Liburuak: Dorretxe zaharreko misterioa% 10, Vampireland % 5, Testuen ulermena %10) 

Proiektuak % 15: Kamishibaia. 

Koadernoa % 10 

Azterketak % 30 (Literatura %9 Euskalkiak %2, Aditzak %7, Gramatika%8, Ortografia %2, Hiztegia %2) 
 

 


