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Hitzaurrea 

2007ko urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretua, 2010eko 861/2010 Errege 

Dekretuak aldatuak, Gradu ikasketa ofizialei buruzko bere III. kapituluan hau ezartzen 

du: “ikasketa horien bukaeran, ikasleek Gradu Amaierako Lan bat egin eta defendatu 

behar dute *…+ Gradu Amaierako Lanak 6 eta 30 kreditu artean edukiko ditu, ikasketa 

planaren amaieran egin behar da, eta tituluarekin lotutako gaitasunak eskuratu eta 

ebaluatu behar ditu”. 

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Haur Hezkuntzako Irakaslearen Graduak, 

ANECAk egiaztatutako tituluaren txostenaren arabera, 12 ECTSko edukia dauka. 

Abenduaren 27ko ECI/3854/2007 Aginduak, Haur Hezkuntzako irakasle lanetan 

aritzeko gaitzen duten unibertsitateko titulu ofizialak egiaztatzeko baldintzak ezartzen 

dituenak arautzen du titulu hau; era subsidiarioan, Unibertsitatearen Gobernu 

Kontseiluak, 2013ko martxoaren 12ko bileran onetsitako Gradu Amaierako Lanen 

arautegia aplikatzen da.  

ECI/3854/2007 Aginduaren arabera, Haur Hezkuntzako Irakaslearen ikasketa-plan 

guztiak hiru modulutan egituratzen dira: lehena, oinarrizko prestakuntzaz arduratzen 

da, eduki sozio-psiko-pedagokikoak garatzeko; bigarrena, didaktikoa eta dizplinakoa 

da, eta diziplinen didaktika biltzen du; azkenik, Practicum daukagu, zeinean graduko 

ikasleek eskola praktiketan lortu behar dituzten gaitasunak deskribatzen baitira. Azken 

modulu honetan dago Gradu Amaierako Lana, irakaskuntza guztien bidez lortutako 

gaitasun guztiak islatu behar dituena. Azkenik, ECI/3854/2007 Aginduak ez duenez 

zehazten gradua lortzeko beharrezkoak diren 240 ECTSak nola banatu behar diren, 

unibertsitateek ahalmena daukate kreditu kopuru bat zehazteko, aukerako irakasgaiak 

ezarriz, gehienetan.  

Beraz, ECI/3854/2007 Agindua betez, beharrezkoa da ikasleak, Gradu Amaierako 

Lanean, erakus dezan gaitasunak dituela hiru moduluetan, hots, oinarrizko 

prestakuntzan, didaktikan eta diziplinan, eta Practicumean, horiek eskatzen baitira 

Haur Hezkuntzako Irakasle aritzeko gaitzen duten unibertsitateko titulu ofizial 

guztietan.    
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Lan honetan, oinarrizko prestakuntzako moduluak ikaskuntza bidea ematenn du 

lanaren lehenengo atalean, 2.2. puntuan,  haurraren garapena psikologikoa aztertzeko.  

Didaktika eta diziplinako moduluak lanaren zehar garatzen dira, alde batetik, 

Ikaskuntza metodologia ezberdinak aztertzen dira eta bestetik, irakurketa eta idazketa 

prozesuaren inguruko faseak zehazten dira. Bestalde, hizkuntzak gure gizartean 

betetzen dituen funtzioaz eta testuinguru elebidun batean ikasteak dakartzan 

ondorioen inguruan hitz egiten da. 

Halaber, Practicum modulua lanaren hirugarren atalean ageri da. Bertan,  teorian 

ikasitakoa praktikan behatzeko eta aztertzeko bide eman digu. 

 Beste alde batetik, ECI/3854/2007 Aginduak ezartzen du, Gradua amaitzerako, 

ikasleek gaztelaniazko C1 maila eskuratuta behar dutela. Horregatik, hizkuntza 

gaitasun hau erakusteko, hizkuntza honetan idatziko dira “Antecedentes, objetivos y 

cuestiones” eta “conclusiones” atala, baita hurrengo atalean aipatzen den laburpen 

derrigorrezkoa ere. 
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Laburpena 

Gradu amaierako lan honen bitartez, haur hezkuntza etapan oinarrituz, idazketa eta 

irakurketa ikaskuntzaren prozesua aztertuko dut. 

Haurrek, gaur egun, hizkuntza idatzia non nahi antzeman dezakete: kaleko karteletan, 

gurasoek erosten duten egunkarian, ikusten dituzten liburuetan, telebistan, eta 

abarretan. Honek guztiak, hizkuntza idatziarekiko jakin-mina pizteaz gain, hizkuntza 

hori ikasteko esperientziak eskaintzen dizkie. Hain zuzen ere, esperientzia horrek 

ahalbidetzen die hipotesiak egitera eta, hipotesi zuzenen nahiz okerren  bidez, 

ezagutza eraikitzen joaten dira.  

Bide horretatik abiatuta, historian zehar egon diren metodologia ezberdinak aztertuko 

ditut, eta, batez ere, ikuspegi eraikitzaile, global eta funtzionalean oinarrituko naiz. 

Ondoren, idazketa prozesuaren etapak azalduko ditut eta testuinguru elebidunak 

ikaskuntza prozesu honetan duen eraginaz hitz egingo dut. 

Bukatzeko, Haur Hezkuntzako ikasleen zenbait lan aztertuko ditut, eta idazketa-

irakurketa prozesuaren etapa ezberdinetan sailkatuko ditut,  eskuratutako ezagupen 

maila zehazteko helburuarekin. Hortaz, ateratako ondorioak kontuan harturik, 

kontzientzia fonologikoa lantzeko diseinatutako lan proposamena aurkeztuko dut. 

 

Hitz gakoak: hizkuntza; idazketa; irakurketa; kontzientzia fonologikoa; 

funtzionaltasuna. 

Resumen 

Mediante este trabajo analizaré el proceso de aprendizaje de la lectoescritura de los 

niños de Educación Infantil. 

Hoy en día, los niños están envueltos en un mundo donde reina el lenguaje escrito: en 

los carteles de la calle, en la prensa, en los libros, en la televisión, etc. 

Todo esto hace que tengan curiosidad por el lenguaje escrito, y así crearán hipótesis 

que les llevarán a construir conocimientos sobre las funciones del lenguaje. 
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Primero, analizaré las metodologías  de aprendizaje más significativas a lo largo de la 

historia y me centraré básicamente en la enseñanza constructivista, global y funcional 

del lenguaje. Acto seguido, explicaré las diferentes etapas de la escritura y analizaré las 

consecuencias del aprendizaje en un contexto bilingüe.  

Para finalizar, examinaré diferentes trabajos de escritura en niños de infantil. A partir 

de lo cual, presentaré una propuesta de trabajo diseñada para trabajar la conciencia 

fonológica. 

Palabras clave: lenguaje; escritura; lectura; conciencia fonológica; funcionalidad. 

 

Abstract 

By this report I will analyse the reading and writing process in pre-school education 

children. 

Nowadays children live in a world where writing language rules; signs in the streets, 

press, books, television, etc.  Due to all of these they are more curious about this kind 

of language, creating hypothesis which they use to get the knowledge of the language 

functions. 

Firstly I will analyse the most meaningful learning methodologies throughout history 

and I will focus basically on the constructivist, global and functional teaching of the 

language. Next I will explain the different stages of the writing and I will analyse the 

consequences of the language in a bilingual context. 

Finally I will analyse different writing labours of children. According to that, I will 

introduce a proposal designed to improve phonological awareness. 

Key words: language; writing; reading; phonological awareness; functionality. 
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1. ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y CUESTIONES 

1.1. Antecendentes 

Al mirar a mi alrededor me doy cuenta de la importancia que ha tenido  y tiene en la 

actualidad la lectura y la escritura en mi vida. Gracias a este interés que he ido 

desarrollando durante todos estos años, he podido documentarme para poder llegar a 

realizar este trabajo de fin de grado. 

La lectura y la escritura son dos habilidades fundamentales tanto académicamente 

como socialmente. Por un lado, es el principal instrumento de comunicación que nos 

permite y nos da la herramienta necesaria para poder transmitir conocimientos, ideas 

y opiniones  entre nosotros. A su vez nos permite incrementar nuestro aprendizaje y 

desarrollo tanto académico como social. 

La lectoescritura es una habilidad que se aprende, por lo tanto es importante, como 

docente, realizar un estudio acerca de las distintas metodologías que se han ido 

utilizando a lo largo de nuestra historia y hacer una comparativa entre todas ellas para  

ayudarnos a elegir la más adecuada. La primera parte de este trabajo está realizado, 

desde un punto de vista global  de todas las metodologías, lo que progresivamente me 

ha llevado a centrarme principalmente en la metodología constructivista. Ésta hace al 

niño/a protagonista de su aprendizaje, y a su vez hace que lo construya por sí 

mismo/a. Para demostrarlo he analizado la dinámica y algunos de los ejercicios 

llevados a cabo en el último prácticum en una clase real de último curso de Educación 

Infantil. 

Esta metodología va más allá de la comprensión de símbolos y combinaciones, tiene 

como fin que los niños/as desde una edad temprana comprendan las funciones del 

lenguaje. Para poder llevarlo a cabo es importante que lo hagan utilizando materiales 

motivadores que les introduzcan en el mundo de la lectura y escritura, como puede ser 

el inicio de la escritura del propio nombre del niño. 
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1.2.  Objetivos 

A continuación expongo los objetivos principales que trataré a lo largo de 

este trabajo: 

 Conocer las diferentes funciones del lenguaje. 

 Comprender las consecuencias de estudiar en un entorno bilingüe. 

 Analizar los diferentes métodos de enseñanza. 

  Conocer y analizar las fases  del proceso de la lectoescritura. 

 Describir y analizar algunas de las actividades llevadas a cabo en un aula de 

último curso de la etapa de Educacón Infantil y compararlas con la teoría. 

 Proponer actividades para trabajar la conciencia fonológica teniendo en cuenta 

los resultados analizados en las actividades. 

En general, se trata de adquirir una visión global sobre la lectoescritura para después 

poder ofrecer a los niños/as una enseñanza funcional y ligada al entorno que les rodea.  

1.3. Cuestiones 

Una vez concretado los objetivos, intentaré respoder a las siguientes cuestiones: 

 ¿Cuáles son las funciones del lenguaje y qué nos aportan? 

 ¿Qué consecuencias acarrea el estudiar en un entorno bilingüe? 

 ¿Cuáles son los principales métodos utilizados en la enseñanza de la 

lectoescritura? 

 ¿Cómo desarrollan los niños/as el proceso de aprendizaje de la lectoescritura? 

 ¿Cómo se realiza un análisis práctico sobre el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura? 

 ¿ Qué tipo de actividades ayudan al alumno en el desarrollo fonológico? 
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2. MARKO TEORIKOA 

Eskola adineko hizkuntza gaitasunaren garapenari buruzko gertaera 

garrantzitsuenetarikoa irakurketa eta idazketa hizkuntzaren jabekuntzari lotu zaio 

neurri handian betidanik. Gure hezkuntza sisteman jabekuntza hori Haur Hezkuntzatik 

bultzatzen da, eta eskolatze osoan garatzen da.  

Hizkuntza bere osotasunean harturik, funtsezko tresna da sozializazio-prozesuan, 

inguruari egokitzeko eta inguruan integratzeko aukera ematen digulako, baita gizarte-

testuinguruari dagozkion balioak, sinesmenak, iritziak, ohiturak eta abar eskuratzeko 

ere. Esan bezala, hizkuntzaren garapena da hezkuntza sistemaren helburuetako bat. 

Helburu hori etapa bakoitzeko oinarrizko curriculum diseinuaren helburu orokorretan 

zehaztu eta doitzen da, eta ikasle guztiek eskolatzean zehar garatu beharko lituzketen 

gaitasunen arabera formulatzen da. 

2.1. Haur Hezkuntzako curriculum ofizialaren diseinua. 

Haur Hezkuntzako curriculum ofiziala aztertzen badugu, hiru arlotan banatuta dago. 

Lehenengoa, nork bere burua ezagutzea eta autonomia pertsonala, bigarrena, 

ingurunea ezagutzea eta hirugarrena hizkuntzak: komunikazioa eta irudikapena. Hiru 

arloak modu bateratuan, globalean eta integratuan lantzen dira. Aldi berean, arlo 

bakoitzak bere helburuak ditu eta hurrengo hauek dira hizkuntza arloari eta bereziki, 

ahozkotasuna, idazketa eta irakurketa ikaskuntzan lortu beharreko helburuak  (FORU 

DEKRETUA, 23/2007) 

 Helburu orokorrak: 

- Hizkuntza erabiltzea ikasi, irudikatu, komunikatu, gozatu eta ideiak eta 

sentimenduak adierazteko; ahozko hizkuntza besteekin harremanetan egon 

eta bizikidetza erregulatzeko bide gisara baloratzea. 

-  Sentimenduak, nahiak eta ideiak adieraztea bai ahozko hizkuntzaren bidez, 

bai bestelako hizkuntzen bidez, eta beren asmora eta egoerara hobekien 

egokitzen dena aukeratzea. 

-  Beste haurren eta helduen mezuak ulertu eta hizkuntzekiko jarrera 

positiboa izatea. 
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-  Literaturako testu batzuk ulertu, errepikatu eta sortzea, eta haiekiko 

estimuko, gozameneko eta intereseko jarrerak garatzea. 

-  Irakurri eta idaztearen erabilera sozialak ulertzen hasi, haien 

funtzionamendua aztertu eta komunikatu, informatu eta gozatzeko tresna 

gisa baloratzea. 

Honako hauek dira Corrales Peralek Nubaris dimentsioan adinaren arabera zehazten 

dituen helburuak: (http://webcache.googleusercontent.com). 

3. urte: 

- Norberaren izena, ikaskideena eta hurbileko senitartekoena ongi ahoskatzea. 

- Sentimenduak, nahiak, ideiak, lehentasunak eta gustuak ahozko hizkuntzaren 

bidez adieraztea, eta horiei buruz hitz egitea. 

- Kontakizunetan, honako aditz denbora hauek zuzen erabiltzea: orainaldia eta 

iraganaldia.  

- Nork bere burua deskribatzea, hitzez. 

- Informazioa eskatzeko ahozko hizkuntza erabiltzea, modu argian eta 

ulergarrian. 

- Ipuinak kontatzea, adierazpen argia eta ulergarria erabiliz. 

- Familia bereko hitzak aipatzea. 

- Unitateekin lotutako hiztegia jakitea, eta esaldi arruntetan erabiltzea. 

- Ahozko hizkuntza egoki erabiltzea, animaliak deskribatzean. 

- Hizkuntza jolasetan modu sortzailean parte hartzea. 

- Hizketaldietan ekimenez parte hartzea.  

- Artikulazio trebetasunak garatzea, soinuak egiteko. 

- Kontzientzia fonologikoa garatzea. 

- Testu euskarrietako eduki eta elementu garrantzitsuenak identifikatzea. 

- Esaldi errazak osatzea, piktogramak eta hiztegi txartelak erabiliz. 

- Begien eta eskuen arteko koordinazioa garatzea, trazuak egitean. 
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- Gero eta trazu zehatzagoak egitea, idatzizko hizkuntzarako bidean. 

- Informazio liburuen idatzizko edukiak jasotzeko interesa izatea. 

- Ipuin eta narrazioekin gozatzea. 

- Literatura tradizioko testuak aztertzen eta haiekin gozatzen hastea. 

4. urte: 

- Norberaren izena, ikaskideena eta ikastetxeko helduena jakitea, eta esatea. 

- Ikaskideak eta ikastetxeko helduak hitzez agurtzea. 

- Ahozko hizkuntza erabiltzea, norberaren bizipenak kontatzeko. 

- Emozioak eta sentsazioak ahozko hizkuntzaren bitartez adieraztea, modu 

argian. 

- Ahozko adierazpena lantzea, deskribapenen bidez. 

- Ahozko hizkuntza zuzen erabiltzea, elkarrizketetan arauak betez. 

- Erantzutean, baiezko eta ezezko esaldiak behar bezala egitea. 

- Galderazko esaldiak egoki egitea. 

- Esaldiak egitean, aditz denborak zuzen erabiltzea: orainaldia, iraganaldia eta 

geroaldia. 

- Ahozko hizkuntza zuzen erabiltzea, zenbait testuingururi egokituz, eta 

komunztadura behar bezala eginez. 

- Ahozko hizkuntza zuzen erabiltzea, zenbait testuingururi egokituz, eta numero 

komunztadura behar bezala eginez. 

- Ahozko hizkuntza lantzea, ipuinak eta istorioak kontatuz. 

- Ikasturtean landutako edukiekin lotutako hiztegia aberastea eta esaldietan 

erabiltzea. 

- Soinuak egitean artikulazio trebetasunak garatzea, zuzen ahoskatzeko. 

- Kontzientzia fonologikoa garatzea: ikur grafiko bati loturiko esaldiak zatikatzea, 

hitz desberdinak identifikatzea ia berdinak diren bi esalditan, errimak, hitzetan 
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silabak zenbatzea, hitz baten amaieran silabak gehitzea, hitz batean fonemen 

soinuak identifikatzea. 

- Idazkeraren gizarte erabileran trebatzen hastea, haren funtzionamendua 

aztertuz. 

- Nork bere izena idaztea, ahal duen neurrian, norberaren gaitasunen arabera. 

- Zenbait testu euskarritako informazioa identifikatzea eta bereiztea: postontziko 

plaka, zereginen zerrenda, jatetxe bateko karta, errezeta, dendetako kartelak, 

erosketen zerrenda, landareen izenen kartelak, ordutegien eta prezioen 

kartelak, garraio txartelak, kartelak eta postalak. 

- Egunkaria komunikabide bat dela eta informazio euskarri bat dela jakitea. 

- Piktogramak eta hiztegi txartelak erabiliz esaldiak irakurtzea, ulertzea eta 

osatzea. 

- Begien eta eskuen arteko koordinazioa hobetzea, honako trazu hauek gain 

marratzeko: + eta x formako trazuak, trazu inklinatu konbinatu etenak eta 

jarraituak, luzera bereko eta desberdineko trazu erradialak, trazu erdizirkular 

etenak eta jarraituak, hainbat neurritako trazu zirkularrak, kiribilak, goranzko 

eta beheranzko trazu kiribil etenak eta jarraituak. 

- Informazio idatziarekiko interesa agertzea. 

- Ipuinak, olerkiak eta igarkizunak entzutea eta ulertzea, ikasteko eta gozatzeko 

iturri diren aldetik. 

5 urte: 

- Norberaren izen-abizenak zuzen adieraztea, eta ikaskideen aurrean nork bere 

burua aurkeztea. 

- Ikaskideen eta ikastetxeko langileen izenak zuzen ahoskatzea eta erabiltzea. 

- Ikastetxearen izena jakitea. 

- Ahozko hizkuntza erabiltzea, gertaerak kontatzeko, ideiak eta desirak 

adierazteko, irudiak interpretatzeko, irudi batean oinarrituta istorioak 

asmatzeko eta pertsonak deskribatzeko. 
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- Esaldiak egitea, zenbait aditz denbora erabiliz: orainaldia, iraganaldia, 

geroaldia. 

- Baiezko, ezezko eta galderazko esaldiak zuzen egitea. 

- Esaldiak zuzen egitea, komunztadura egoki erabiliz. 

- Landutako unitateekin eta gaiekin lotutako hiztegia lantzea eta aberastea. 

- Kausa-efektu erlazioak ahoz azaltzea. 

- Elkarrizketetan bete beharreko arauen berri jakitea, betetzea eta 

errespetatzea. 

- Soinuak egitean artikulazio trebetasunak garatzea, zuzen ahoskatzeko. 

- Kontzientzia fonologikoa garatzea. 

- Testu euskarrietako eduki eta elementu garrantzitsuenak identifikatzea. 

- Esaldiak irakurtzea eta interpretatzea, ekintzen piktogramak eta hiztegi 

txartelak erabiliz. 

- Mezuak sortzeko interesa sustatzea, gero eta trazu zehatzagoak eginez. 

- Idazketaren gizarte erabileran trebatzen hastea, haren funtzionamendua 

aztertuz: nork bere izen-abizenak idaztea, ahal duen neurrian, norberaren 

gaitasunen arabera. 

- Ipuinak, olerkiak eta igarkizunak entzutea eta ulertzea, ikasteko eta gozatzeko 

iturri diren aldetik. 

- Ipuinekin, olerkiekin eta igarkizunekin gozatzea. 

- Irakurketaren gizarte erabileran trebatzen hastea, informazioa jasotzeko eta 

komunikatzeko bitartekoa den aldetik. 

 

Beraz, Haur Hezkuntzan irakurketa eta idazketa hizkuntzarako lehenengo pausoak 

emango dira, idazketa eta irakurketaren ezaugarriak  ezagutuz, eta hauek poliki-poliki 

Lehen Hezkuntzan sakontzen joango dira.  
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Haur Hezkuntzako lehenengo zikloan (0-3 urte bitartean), ahozko hizkuntzak dauka 

lekurik garrantzitsuena eta idatzizko hizkuntzari dagozkion helburuen artean, idatzizko 

testuak erabiltzeko interesa izatea besterik ez da izango. Bigarren zikloan (3-6 urte 

bitartean), aldiz, haurrak hizkuntza idatziaren erabilerak eta arauak ezagutzen hasiko 

dira. Horretarako, lehenbizi, idazteko  eta adierazpen grafikoko modu batzuk 

(marrazkiak, grafikoak, zenbakiak...) bereizten ikasiko dira. Ondoren, irudien eta 

testuen artean esanahi-harremanak eratuko dituzte. 

Bide honetan, haurra  hitzen arteko berdintasunak eta aldeak bereizten hasiko da. Eta, 

horrekin batera, idatzizko hizkuntza erabilera errealetarako erabiltzen hasiko da, gero 

eta testu ulergarriagoak ekoiztuz. 

2.2. Bigarren zikloko haurren garapen psikologikoa (3-6 urte bitartean). 

Oso garrantzitsua da irakasle bezala, haurren garapenaren ezaugarriak ongi ezagutzea, kasu 

honetan irakurketa eta idazketaren inguruan,  ikaskuntza prozesuan planteatuko diren 

jarduerak diseinatzeko,  praktikan jartzeko eta behar diren egokitzapenak egiteko (Uriz N.; et al 

1991: 6-22, eta giltza proiektua: http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=). 

2.2.1. Garapen motorra 

3-4 urte bitarteko haurrek nerbio sistemen heltzeak garatzen dituzte eta horrek 

garapen motorrean aurrerapen handiak ekarriko dizkie. Horri esker, alde batetik,  

mugimenduen koordinazioa hobetzen dute, bereziki, jauzi, dantza edo korrika egitean. 

Bestalde,  esku eta beso trebetasuna hobetzen dute, hala nola, baloia jaurtitzean, 

marrazkiak eta zirriborroak egiterakoan eta abar. 

4 urtetik aurrera, haurrek gorputz eskema osatzen dute eta horrek beren eta besteen 

gorputzeko atal ezberdinak bereziten eta ezagutzen laguntzen die. Psikomotrizitatean 

egindako aurrerapenei esker, beren gorputzeko ahalbideak  hobeto ezagutzen hasten 

dira. Aldi berean, gorputz jarrerak eta mimikak jolas zehatzetan erabiltzen hasten dira, 

hau da, gero eta keinu zehatzagoak erabiltzen dituzte ekintza bakoitzerako.  

5.-6 urterekin, gorputzaren mugimenduak menperatzen dituzte, hala nola, jauzi 

egitean, aldapak igotzean eta abar eta aldi berean, indarra eta abiadura areagotzen 

dute. Gainera mugimenduak askoz ere zehatzagoak direnez gutxiago nekatzen dira. 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q
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Esku trebetasunari dagokionez, gero eta jarduera zehatzagoak egiten dituzte. 6 

urterekin motrizitate fina eta larria eskuratzen dute eta oso baliagarria izango zaie 

idazmena hobetzeko, gero eta tarte luzeagoak geldirik egoteko, arretaz jarduteko eta 

abar. 

Hori guztirako, nork bere burua menderatzea ezinbestekoa izango da, hau da, zenbat 

eta hobeto ezagutu beren gorputzak, orduan eta motibazio handiagoa izango dute 

ezkerra eta eskuina gorputzean kokatzeko, eta alde bateko eta besteko gorputz atalak 

bereizteko, hala nola, besoak, eskuak, hankak, oinak, begiak eta belarriak esate 

baterako.  

Laburbilduz, Ziklo honetan mugimendua, eskuen trebetasuna eta marrazteko 

gaitasunen aurrerapen handia dute, idazten hasteko ezinbestekoa izango dutena. 

2.2.2. Garapen kognitiboa. 

Adimenaren garapena luzea da. Garapen horri esker,  haurrek errealitatea ezagutuko 

dute eta  bere ingurunean gertatzen dena ulertzen hasiko dira. 

Jaiotzean haurrek ez dute bereizten beren burua ingurutik. Poliki-poliki, pertsona eta 

objektuekiko harremanak garatuz,  gauzak ukituz, zurrupatuz eta abar ezagutza 

garatzen dute. 

2-3 urte bitartean funtzio eta jolas sinbolikoa agertzen dira baina oraindik errealitatea 

eta fantasia ez dituzte bereizten, horregatik beraiek sortutako errealitateko ideiak 

erabiltzen dituzte.  

3-4 urte bitarteko haurrentzako gurasoek eta anai-arrebek etxean egiten dutena, 

irakasleak eskolan egiten duena eta abar imitatzen dituzte haien jolasetan. Jolas hauek 

kontzeptuak ulertzen laguntzen die eta aldi berean, inguruan dutena eta helduen 

jokabideak ulertzen hasten dira. 

Poliki-poliki haurrek egozentrismoa baztertzen duten neurrian, identitateak eta 

funtzioak ulertzeko gaitasuna garatzen joaten dira. Gauza batzuek, itxuraz edo 

tamainaz aldatu arren, gauza bera izaten jarraitzen dutela ulertzen dute eta bi 
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gertakariren arteko oinarrizko erlazioez jabetzen dira. Pentsamendu logiko-

matematikoa garatzen ari dela adierazten du horrek. 

4-5 urterekin ez dira gai gertatzen diren gauzei buruzko azalpenak emateko, pertsona 

helduok egiten dugun moduan. Gauzak lotzen dituzte egiazko kausa zein den ulertu 

gabe, hau da, zergatia ulertu gabe. 

5-6 urte bitarteko haurrek, lehen erabiltzen zuten pentsamendua utzi eta beren 

inguruan gertatzen diren gauzak deskubritzen hasten dira. Mintzaira oso lagungarria 

izango zaie gauzen azalpenak bilatzeko. Hala era, zenbait gertaerak nola suertatzen 

diren ulertzea kostatzen zaie, adibidez, ez dute beren urtebetetzerako zenbat egun 

falta diren ulertze. 

Laburbilduz, jolas sinbolikoa oso garrantzitsua izango da  etapa honetan errealitatea 

ulertzen joateko eta adimena garatzeko. Eta horretarako mintzaira ezinbestekoa 

izango da. 

2.2.3. Hizkuntzaren garapena. 

3-4 urte bitarteko haurrek hizkuntzaren oinarrizko soinuak finkatzen dituzte, hala ere, 

oso normala da hitz egiterakoan akatsak izatea, ahoskatzerakoan gehien bat.  

Hasieran, esaldi laburrak esaten dituzte eta poliki-poliki esaldi luzeagoak egiten hasten 

dira termino zailagoak erabiliz, hala nola, izenordeak (gu, zuek, ni, zu, hura eta abar),  

adberbiok (leku-harremanen azalpenak emateko) eta pluralak eta lehen aldiko aditzak 

erabiliz. 

Hazi eta heldu ahala, hizkuntza sozializatu egiten da, hau da,  hots, solasaldira eta 

solaskidearen jokabidera egokitzen dute, hau da, helduen jokatzeko erari moldatzen 

saiatzen dira. Hizkuntzaren bitartez, ulertu eta galdetu egin dezakete. 

4-5 urte bitarteko haurrek, aurreko urtean zituzten akatsak desagertzen hasten dira 

eta nahiko aditz hasten dira. Ezezko, baiezko, harridurazko eta abarreko esaldiak 

zehatzago formulatzen dituzte, adibidez, ezezkoa esaldiaren barruan sartzeko gai dira. 

Hiztegia oso zabala dute eta besteen mintzaira aztertzea gustatzen zaie hitz berriak eta 

biraoak ikasiz, gehien bat soinua dela edo helduen erreakzioa dela eta barregarri edo 
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dibertigarri suertatzen zaizkienak. Esaldiak gero eta luzeagoak egiten dituzte eta 

zenbaitetan kausa-ondorioa harremanak adierazten dituzte. 

5-6 urte bitarteko haurrek, hizkuntzaren soinu guztiak zuzen adierazten dituzte eta 

akatsak gutxika desagertzen joaten dira, hala ere, zenbait fonemekin zailtsaunk izatea 

normala da (r, x, z, ts, tz, tx). 

Hizkuntzaren garapena oso garrantzitsua izango da irakurketa eta idazketa prozesuan 

hasierako pausoak emateko. 

Laburbilduz, akatsak gutxitzen joaten dira eta, bitartean, esaldiak eta hiztegia 

aberasten doaz. Aipatzekoa da haur bakoitzak bere erritmoa duela eta nahiak 

adierazteaz gain, informazioa trukatzen dute eta kritikak, aginduak edo eskaerak 

plazaratzen dituzte.  

1. taula: hizkuntzaren garapena (Trebol, F. 2010: 41) 

2 urtetan 3 urtetan  4 urtetan 5 urtetan 

- Neskak hitz 

egiten hasten 

dira. 

- Bi hitzen arteko 

lotura 

- 400 hitz 

- “Ez” esate hasi 

- Esaldiak sortu 

- Objektua gehiago 

erabiltzen dute 

- “Ura eramango al 

didazu” 

- Mutilak hitz 

egiten hasten 

dira. 

- Jabegoa 

erabiltzen hasi 

“nirea” 

- Bere izena eta 

bost izen gehiago 

- Eta zergati? 

Galderazko 

esaldiak 

- 1000 hitz inguru 

konbinatzen 

dituzte. 

 

- 2000 hitz 

ezberdin 

- Hizkuntza 

egituratua, 

loturak (eta,edo 

…) 

- Hizkuntzarekin 

jostatu 

- Baimena eskatu 

ordez, “ez?” 

galdetzen dute 

- Galderak egin 

- Hitzezko 

adierazpena 

hobetzen dute. 

- Diskurtso luzeak 

emateko gai dira 

- Denboraren 

inperfektuak 

erabiltzen dituzte 

- Ez dute ongi 

kontrolatzen 

goian/behean, 

aurrean/atzean, 

etab. 
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2.2.4. Garapen sozial-afektiboa. 

Garapenaren etapa honetan haurrek aldaketa garrantzitsuak dituzte sozial-afektiboan, 

baita autonomian ere. 

3-4 urteko haurrek gustura egoten dira etxean, familian, jende ezezagunekin edota 

bere adineko haurrekin. Helduek erabateko eragina dute haurren garapenean 

haiengandik jasotzen dute norberaren ahalbide te mugen inguruko informazioa, hau 

da,  helduen oniritzia duten edo ez, jokabide onak edo txarrak bezala jasoko dituzte. 

Horregatik, helduek atsegin dituzten portaerak bereganatuko dituzte saria lortzeko 

asmoz. Hori guztiarekin, haurrek gizartean elkar bizitzeko jokabide arauak barneratzen 

joango dira. 

Aldi berean, ekintza ezberdinak bakarrik egiten hasten dira, hala nola, eskuak garbitu, 

arropa jantzi, botoiak lotu eta abar. 

Adin tarte honetan, bi ohizko jokabide agertzen dira: zeloak  –anai edo arreba berri bat 

jaoitzen denean batez ere- eta beldurrak egoera jakin batzuetan –trumoiekin, 

iluntasunarekin eta abar-. 

4-5 urteko haurrek pentsamenduaren aurrerapenari esker, inguruan duten mundua 

ulertzen hasten dira eta mundu horretan betetzen duten tokia ikasten dute. Adin 

honetan bere kreazio propioaz harro egotea, egiten dutenaz arreta deitzea eta helduak 

liluratzen saiatzea oso ohikoa da. alde berean, sexuen ezberdintasun anatomikoen 

gaineko interesa erakusten dute. 

Gero eta gauza gehiago bakarrik egiten dute, hala nola, jateko tresnak erabili, arropa 

jantzi, hortzak garbitu, jostailuak bildu eta ordenatu eta abar. 

5-6 urte bitarteko haurrek laguntzaileak izaten saiatzen dira eta anai-arreba txikiekin 

babesteko jarrera hartzen dute. Beste haurrekin jolasten dute eta jolasen arauak 

onartzen hasten dira. 

Gero eta autonomoagoak dira eta gero eta gauza gehiago bakarrik egiten dituzte, 

adibidez, diruaz arduratzeko eta erosketa errazak egiteko gai dira. 
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2.3. Hizkuntzaren betekizunak/funtzioak. 

Hizkuntza, komunikazio  eta pentsatzeko tresna gisa dela ohartzea izango da 

hizkuntzaren funtzioak zeintzuk diren antzemateko lehengo pausua. 

2.3.1. Hizkuntza eta komunikazioa. 

De Miguelek (2006:11) azaltzen duen bezala, haurren bizitzaren lehengo hilabeteetan 

begiradak, irribarreak, mugimenduak, keinuak eta abar erabiltzen dituzte helduekin 

komunikatzeko. Hau da, jaio bezain pronto haurrek hizkuntzaz kanpoko baliabideak 

erabiltzen dituzte komunikatzeko. Lehenengo hitzak komunikazio testuinguruetan 

erabiltzen hasten direnean, hizkuntza beren asmoak adierazteko balio duela ulertzen 

hasiko dira. Bizi duten errealitatea azaltzeko beharretik eta beren asmoak adierazteko 

beharretatik abiatuta garatuko dituzte hizkuntza trebeziak.  

Beraz, ahozko hizkuntzaren jabekuntza bizitzaren lehenengo urteetan bereganatzen 

joaten da eta aparteko garrantzia hartzen du Haur Hezkuntzan, horregatik, egunero 

sistematikoki lantzen den arloa da. Bestalde, jokabidea erregulatu, eta bizipenak, 

sentimenduak, ideiak nahiz emozioak adierazteko baliabide nagusia da. Aho 

hizkuntzaren menperatzea, funtsezko tresna bilakatzen da beste arloak bereganatzeko 

ere, hala nola, irakurketa eta idazketa. Horretarako, Errutinetan, bizipenak azaltzean, 

aktibitate baten aurkezpenean, nahien eskaeretan … eta beste baliabide ugariekin 

(ipuinetan, olerkietan, kantetan, jolasetan…) ahozkotasuna lantzen dute. 

Oihartzabalek (2010: 111) Joan Tough-ek haurren hizkuntza aztertzean ezarritako 

kategoria funtzionalak azaltzen ditu: Eguneroko gertakizunak kontatzea, gidatzea eta 

norberaren burua finkatzea oso goiz agertzen diren funtzioak dira eta arrazoitzea, 

iragartzea eta imajinatzea beranduago agertzen dira. Beranduen agertzen den funtzioa 

proiektatzea-rena da. Funtzio hauen menperatze maila desberdinak izan daitezke haur 

batzuen eta besteen artean. 

Orain azaldu dugun bezala, gizakiok hitzez komunikatzen gara, baina kontuan hartu 

behar da ere  keinuez, begiradaz, gorputzaren distantziaz eta esanahia transmititzeko 

beste era sotil batzuk erabiltzen direla. Bikandiren arabera (2010: 126) gorputzaren 

hizkuntzak etengabe laguntzen die hitzei, eta esanahi asko daude horien atzean, 

adibidez, baiezkoa esateko buruari gora eta behera eragiten diogunean. 
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2.3.2. Hizkuntza eta pentsamendua. 

Hizkuntzak pentsamendua eraikitzen du, eta sentimenduak,  gertakariak edota ideiak 

adierazten eta interpretatzen laguntzen du. Horrez gain, errealitatea ulertzen eta 

pentsamendua, emozioak eta portaera autoerregulatzen laguntzen du, ama hizkuntzan 

nahiz beste hizkuntza batean.  

Lore Erriondok (1993: 11) idatzitako lanean azaltzen du Vigotski-ren “Pensamiento y 

Lenguaje” liburuan dioela ahozko hizkuntza pentsamenduaren bideratzaile dela. 

Horrela, garapen aldian, mintzaira eta pentsamenduak bat egiten dute eta honen 

bitartez pentsamendua mintzaira bilakatzen da eta mintzaira pentsamendu. Batura 

honen ondorioz barne mintzaira sortzen da, kontzeptu hau bere lanaren muina izanik. 

Gizakiaren garapenean barne hizkuntza haurrak bere buruari hitz egiten hasten 

direnean antzeman daiteke, momentu horretan bere kontzientzia eraikitzen hasi 

delarik.  

Vigoski-k, esan bezala, hizkuntza oso instrumentu garrantzitsua da, izan ere 

hizkuntzaren bitartez besteekin erlazionatzeko eta jakintzak transmititzeko tresna da. 

Gauzak hitzez edo idatziz adieraztea, ikasten ari direna, pentsatzen dutena eta 

sentitzen dutena ozenki edo idazketaren bidez azaltzea ezin besteko tresna da.  

“Hitz egiten duen aho baten edo idazten duen esku baten atzean, 

pentsatzen duen buru bat dago beti” (Bikandi Ruiz, Uri 2010:114) 

Vigotski-rentzako (GIL, P. 2007:65-66), kognizioaren garapena eraikuntza prozesua bat 

da eta, ezagutza elkar-ekintza lanaren ondorioz sortzen da. Aldi berean, testuinguru 

eta elkarrenkintza sozialak, garapenari eragiten dio. Garapena zerbait soziala bezala 

ulertzen bada, alde batetik,  giza-portaera soziala da eta bestetik,  ikaskuntza prozesua 

prozesu sozio-kulturala da, hau da, gizarteak sortzen duena eta gizabanakoak 

transmititzen duena hain zuzen.  

Testuinguru zehatz batean garapen kognitiboa (adimena, pentsaera) eta hizkuntza 

besteekiko sortzen den harreman, elkar-ekintza eta elkar-eraginaren bidez garatzen 

dira.  Vigotskik, esaten du garapen kognitiboa eta hizkuntzarena hasieran banan banan 

garatzen direla, eta bi prozesu hauek elkartuko dira  haurra hizketa bere jokabidea 

erregulatzeko erabiltzen hasten denean. Era honetan, pertsonok hizkuntza erabiltzen 
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dugu besteekiko harreman komunikatiboetarako, baita gure pentsaera pribatua 

erregulatzeko ere. Hizketa pribatu honek (norberak bere buruarekin hitz egitea) 

garapen kognitiboa eta haurraren jokabidea gidatzen ditu. Prozesu honen bidez 

hizkuntza erabiltzen dugu ekintza kognitibo garrantzitsuenetan, hala nola,  arreta 

zuzentzeko, arazoak konpontzeko, planak egiteko, kontzeptuak lotzeko eta jokaera 

erregulatzeko.  

Pilar Gilek azaltzen du (2007:66) Vigotski-k elkarreragin sozialarekin sortzen den 

garapena eremu ezberdinetan banatzen dituela: garapen erreala, garapen potentziala 

eta hurbileko garapen eremua. 

1. Garapen erreala: Pertsonak lortutako garapen maila da, hau da, bera bakarrik 

egiteko gai dena, inoren laguntzarik gabe egin dezakeena. 

2. Garapen potentziala: Eskuratuko ez duen garapena, baina lortu dezakeena da. 

Oraingoz bera bakarrik ez da egiteko gai. 

3. Hurbileko garapen eremua: Garapen erreala eta potentzialen arteko distantzia da. 

haurrak bakarrik egiteko gai ez dena, baina laguntzarekin egin dezakeena.  

Beraz, hizkera pribatua edo barne mintzaira eta soziala, haurrei garapen kognitiboa eta 

soziala garatzen laguntzen die . Hori dela eta, Gil-en arabera (2007: 67) bere erabilera 

bultzatzen bada, ikasleei pentsamendua erregulatzen lagunduko zaie. Adibidez, 

ikasleak bere buruari galderak egiten ikasiko du: “zer egingo dut orain?” “hau egiteko 

lehenengo hau eta gero hau egin behar dut”…  

2.4. Hizkuntzaren inguruko argibide batzuk. 

2.4.1 Ahozko eta idatzizko hizkuntzen arteko desberdintasunak eta loturak. 

Ana Teberoskyk (2001:29) azaltzen du ahozko eta idatzizko hizkuntzen artean 

desberdintasunak nabarmenak direla. Alde batetik, bata ahoz adierazten da eta bestea 

aldiz, idatziz. Bestalde, eraketa moduarengatik ere ezberdinak dira, hau da, bai 

mekanismo linguistiko bai kongnitiboen erabilpenengatik. Bi hizkuntz hauen produkzio 

ere ezberdinak dira, ahozkoa gutxienez bi pertsonen arteko elkarrizketaren bidez 

gauzatzen da. Idatzizkoa, berriz, pertsona bakar batek egiten duen diskurtsoa da. 

Gainera, kontutan hartu behar da idatzizko hizkuntzak iraun egiten duela eta horrek 
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zuzenketak egitera ahalbidetzen duela. Ahozko hizkuntzan aldiz, esaten dena 

momentuan horretan hasi eta bukatzen da. Horregatik, produkzio moduak guztiz 

ezberdinak dira batean zein bestean.  

 Beraz, biak konparatu ondoren, produkzio modua eta bi hizkuntza mota ezberdinak 

direla argi dagi. Hala ere, idatzitako testu bat ahoz transmititu daiteke eta ahozko 

diskurtsoa bat hizkuntza idatzian jar daiteke. Azken batean, ahozkoa-idatzizkoa eta 

idatzizkoa-ahozkoaren arteko erlazioan elkarrekintza garrantzitsuak daude.  

Ahozko  eta  idatzizko hizkuntzen arteko desberdintasunak aztertu ondoren, esan 

daiteke  irakurleak barneraturik duen ahozko hizkuntza bitartekotasunez asimilatuko 

duela irakurritako hizkuntza idatzitik jasotako mezua, momentu horretan, bi hizkuntza 

moduen arteko lotura sortzen da. Horrela ba, hozko hizkuntza maila batean ezagutzea 

ezinbestekoa da komunikazioaren bertsio idatziari ekiteko.  

"Irakurleak hizkuntza idatzian berak mintzatzen duen hizkuntza aurkitu 

behar du" dio Bettelheim-ek (Oihartzabal, 1991:36). 

2.4.2. Noiz hasi irakurketa eta idazketa prozesuarekin.  

Emilia Ferreirok (http://haurhezkuntza.wordpress.com/2013/09/) duela urte batzuk, 

70. hamarkadan bereziki eskola konduktistaren eraginez, bost urte eta erdirekin edo 

seirekin, hau da, urte askotan hainbeste aipatu den “heldutasun” kontzeptua 

bereganatuta zutenean bakarrik,  hasi behar ziren irakurtzen eta idazten. Horrek 

aurreko “baldintza” batzuk “bereganatuak” izatea eskatzen zuen (lateralitatea, 

diskriminazio bisuala, koordinazio motorra eta abar.) 

Mariam Bilbatuak, Hik hasi aldizkarian (1996:36) honakoa esan zuen: 

“Gaur egun badakigu, jakin, trebetasun isolatuen lanketak ez duela 

ziurtatzen haurrek erantzun egokiak emango dituztenik zeregin konplexuen 

aurrean, horrek estrategia konplexuen erabilera eskatzen duelako. 

Estrategia hauek, bada, lan konplexuetatik abiatuz (irakurtzea, idaztea) 

garatuko dituzte, gero eta hurbilpen zehatzagoak eginez. Prozesu horretan 

irakaslearen laguntza behar dute”. 

http://haurhezkuntza.wordpress.com/2013/09/
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Orain, ikuspegi eraikitzailea oinarri hartuta haurra txikia denetik hizkuntza idatziarekin 

harremanetan sartzeko aukera guztiak eman behar zaizkiola defendatzen da. Aldaketa 

horren erantzulea Emilia Ferreiro izan zen. Hasieran haurrek, helduarekiko guztizko 

menpekotasuna izango du , gero, beren teoriak eta hipotesiak formulatzen hasiko dira 

eta pixkanaka idazketa prozesuan murgiltzen hasiko dira. 

Emilia Ferreirok (Franko, T. 2013, http://haurhezkuntza.wordpress.com/2013/09/) 

duela 30 urte gutxi gorabehera,  urteetan zehar egindako ikerketen emaitzetan 

oinarrituz ordura arte “heldutasun” kontzeptua beharrezkoa ez zela egiaztatu zuen. 

Honi esker honen inguruko ikerketak egiten jarraitu dira gaur egun arte. Azken finean, 

kontua ez da lehenago irakastea edo ikastea bakarrik, beste modu batera egitea baizik. 

Bestalde, kontuan hartzekoak dira idazketa eta irakurketaren ikaskuntza,  garapena eta 

menperatzea, ekartzen dituzten onurak zeintzuk diren jakitea. Ángel Sanchezek 

(http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/el-proceso-de-lectoescritura.html) 

onura hauek aipatzen ditu: 

 Pentsamenduaren eta ikaskuntzaren garapena: Pentsamendua gidatzeko 

eta egituratzeko tresna gisa balio du. Modu horretan, ikaskuntza gidatzen 

eta bideratzen ahalbidetuko du. 

 Enpatiaren garapena eta entzuteko gaitasuna: Irakurketak pertsonaien 

paperean sartzea aukera ematen du eta horrek nola sentitzen diren, nola 

jokatzen duten eta abar ikusteko aukera eskaintzen du. Haurrek irakurtzen 

dutenean isiltasunean daude pertsonaiak esaten dutena entzuten.  

 Hizkuntza adierazpenaren garapena: Irakurtzen dugunean idatzizko 

hizkuntzari erreparatzen diogu eta horrek hizkuntzaren inguruko gogoetak 

egitera eramaten gaitu ezagutza berriak barneratuz eta ahozko nahiz 

idatzizko hizkuntza aberastuz. Aldi berean, idazten dugunean aurretik lehen 

zer esan nahi dugun eta nola esango dugun hausnartzera eramaten gaitu. 

 Kontzentrazioa eta gogoeta suspertzen du: irakurketa eta idazketak 

atentzioa eta gogoeta eskatzen duten prozesuak dira.  Bi prozesuak modu 

inkontzientean ematen dira eta pixkanaka garatzen joaten dira. 

http://haurhezkuntza.wordpress.com/2013/09/
http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/el-proceso-de-lectoescritura.html
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 Gai baten inguruan ideiak sortzeko eta antolatzeko sustapena: irakurtzen 

dugunean ideiak jaso eta antolatzen ditugu. Idazten dugunean ere ideiak  

lantzen ditugu. beraz, idazketa eta irakurketarekin sortzeko eta antolatzeko 

gaitasunak trebatzen ditugu. 

 Sormena eta irudimena garatzeko oinarrizko elementuak dira: Irakurketak 

mundu magikoetara barneratzen gaitu eta geure gogamenean istorio 

horien irudiak sortzen ditugu. Aldi berean, idazketak geure buruan 

irudikatutako istorio errealak zein irrealak sortzen uzten digu eta geure 

hitzen bitartez paperean adierazteko aukera ematen digu. 

 Erlaxazio eta entretenimendurako osagai garrantzitsuak dira: irakurketa eta 

idazketa entretenitzen eta lasaitzen gaituzten ekintzak dira. Aldi berean, 

estresa eta egon ezin emozionalak gutxitzen laguntzen dute. 

 Ortografia hobetzen laguntzen du: Irakurtzean modu inkontzientean hitzak 

nola idazten diren barneratzen joaten gara. 

 Inguratzen gaituen mundua hobeto ezagutzen laguntzen du: Irakurketa oso 

baliabide egokia da bertan gertatzen diren istorioen bitartez beste 

errealitate batzuk ezagutzeko. 

2.4.3. Irakurketa eta idazketa prozesu bana ezinak.  

Irune Ibarrak (2010:9) ikuspegi eraikitzaile batetik, esaten du mezuak interpretatzen 

eta ekoizten ikasten dugula idazten eta irakurtzen dugunean eta biak batera eraikitzen 

joaten direla beste arloekin batera.  

“Egia da irakurtzen dugunean paperaren gainean edo batzuetan pantaila 

batean marka beltz batzuk ikusten ditugula. Idaztean ere aztarna batzuk uzten 

ditugu. Baina, irakurri, markek esan nahi dutena ikusten dugunean soilik 

irakurtzen dugu. Testu idatzi bat ikustean markei soilik erreparatzen badiegu, 

kolorearen eta formaren alderdi materialari, kontuan izan gabe horiek 

gogorarazten, iradokitzen edo zehazten duten hori, orduan ez dugu irakurtzen. 

Letrak paperean jartzean gutxi gorabehera konpaktuak diren pigmentuak 

ikusten baditugu, ez dugu idazten. Horregatik diote irakurtzea eta idaztea 

ekintza sinbolikoak direla.” (Ibarra I. 2010:9). 
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Horregatik diote irakurtzea eta idaztea ekintza sinbolikoak direla. Izan ere, orain 

esandakoarekin argi dago batak bestearen laguntza beharrezkoa duela. 

Horregatik esaten da irakurketa eta idazketa interpretaziozko prozesuak direla eta 

hauen bitartez esanahiak eraikitzen direla, beste modu batera esanda, irakurketa eta 

idazketa munduaren inguruko jakintzak eraikitzen eta zabaltzen direla. 

Horrela ba, ikuspegi honi jarraituz irakurketa eta idazketa modu global eta funtzional 

batean landuko dira. Ikuspegi honek harreman zuzena dauka konstruktibismoarekin, 

eta aldi berean ikuspegi formaletatik aldentzen da, hala nola, ikuspegi sintetikotik edo 

analitikotik. 

Ondorioz, esan daiteke  haurrak zenbat eta gehiago idazten saiatu, orduan eta hobeto 

irakurriko dutela eta zenbat eta gehiago irakurri orduan eta hobeto idatziko dutela. 

2.5. Irakurketa eta idazketaren definizioak. 

Oihartzabalek (1996) hainbat autoreren definizioak aztertu zituen, eta konturatu zen 

idatzizko hizkuntza definitzeko dauden ikuspegien aniztasunaz. Autore batzuen ustez, 

zeinu idatzitik zuzenean pasatzen gara mezua jasotzera, ahozko hizkuntzatik pasa gabe. 

Beste batzuk aldiz, ahozko hizkuntzaren bitartekaritza beharrezko ikusten dute zeinu 

idatzietatik mezua ulertzeko. Azkenik, badago irakurketa ahoskatze soilarekin lotzen 

dutenak ere.  

Hona hemen Oihartzabalek (1996:28-30) jasotako definizio batzuk: 

 Mialaret: deszifratzen dena ulertzea da irakurtzea, lerrokadetan banatzen 

diren marrazki txiki batzuk pentsakizunetan, ideietan, emozioetan eta 

sentipenetan itzultzea, alegia. 

 Bloomfield: Komentzionalki fonemen ordez idatzitako zeinuak ikusten 

direnean ohituraz dagokion hizkuntzako hotsak sortzeko gai izan behar da 

idazketa alfabetikoa irakurri nahi bada. Alfabetoko letrak zeinu batzuk dira 

eta hauek gure hizkuntzako hotsak sortzera garamatzate. 

 Kainz: Idatzirik jarritako hizkuntz zeinuetatik esanahia zentzuz jasotzea da 

irakurtzea, eta ondorioz, zeinu idatziei buruz lortutako ezagutzetan 
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oinarrituz grafikoki adierazitako ideia-multzotik esanahia jasotzeko 

jarduera. 

 Gagneren: Hizkuntz hotsak sortzea, idatziriko hizkiei dagozkien hotsak, 

alegia. 

 Steiger-Ralph: Idatzitako eta inprimatutako zeinuen berrezagupena 

suposatzen du irakurtzeak; berrezagupen horren bidez lehendikako 

esperientziatik datorren esanahi-osaketarako eragina jasotzen da, eta era 

berean irakurleak aurrez bere dituen kontzeptuez baliaturik esanahi berriak 

moldatzen ditu. Horrek gauzatutako esanahiak, irakurlearen asmoekin 

adostasunean, prozesu mentaletan antolatzen dira. 

 Molina García: Aurrez ahoskatutako zeinu batzuen erregistro modu bat 

baino ez da idatziz ezarritako informazioa. Berriro hots bihurtu behar den 

zeinu bat baino ez da idatzitakoa, horixe frogatzen digu, behintzat, 

idazketaren jatorriak: idazketa izan baitzen hasiera haietan grabazio-bide 

bakarra: zibilizazioaren historia guztian giza adimenak burutu zuen hotsaren 

lehenengo jasobidea izan zen.” 

Aurreko aipamenetan argi ikusten da urteetan zehar ez dela definizio unibertsalik 

adostu. Hala ere, gaur egun beste ataletan adierazten den bezala, garrantzi handia 

ematen zaio ahozko hizkuntzaren jabekuntzari, eta hortik abiatuz modu eraikitzaile eta 

globalean beste arlo guztiak lantzen laguntzen du, baita irakurketa eta idazketa 

prozesuan ere. 

2.6. Metodologia ezberdinak irakurketa- idazketaren hastapenean. 

Duela urte asko bi orientabide izan dira nagusi irakurtzen eta idazten hasteko 

metodologiaren arloan, ikuspegi sintetikoa, batetik, eta analitikoa, bestetik. XX. 

mendeko 60ko eta 70eko hamarkadetan zehar metodo hauen erabilpena 

ikaskuntzaren gaineko praktika zein hausnarketa gai nagusia izan zen. Ondorioz, bi 

ikuspegiak konbinatu zituzten eta metodologia bitarikoa sortu zuten.  Gaur egun, 

ikuspegi eraikitzailea da defendatzen den metodologia. 
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2.6.1. Metodologia sintetikoa: bide induktiboa. 

Metodologia sintetikoak proposatzen du irakurketa-idazketaren irakaskuntza funtsezko 

osagai grafikoak (grafemak) ezagutuz hastea, ondoren silabak, gero hitzak eta azkenik 

esaldiak osatzea. Logika induktiboko bidea jarraitzen du, horregatik uste zen bide 

erraza zela hitz sinpleak irakurtzen eta idazten hasteko, ondoren zailagoekin 

jarraitzeko. 

Aldi berean, pedagogia tradizionak  bokalekin hasi eta ondoren, kontsonateak 

irakasteko arauak jarraitzen zituen. Ondoren, hauek  konbinatuz lehenengo, silaba 

zuzenak (kontsonantea + bokala) , ondoren zeharkakoak (bokala + kontsonantea) eta 

azkenik, trabatuak (kontsonantea+ bokala+ konsonante) eta konplexuak (kontsonante 

+ kontsonante + bokala) ikasten zituzten. Metodo honen azpian teoria konduktista 

dago eta ondorioz, ikaskuntzak gaitasun behagarrien garapenera mugatzen da.  

Prozedura horri egindako hiru kritika jaso zituen Oihartzabalek (2010: 240): 

 1. Ez du hizkuntzaren oinarrizko funtzioa kontuan hartzen: komunikazioa. 

Irakurtzen eta idazten ikastea testuingurutik kanpo geratzen da, zentzurik gabea. 

Idatzitako esaldiek ez dute zentzurik eta errealitatetik urrun geratzen dira. Agian, 

horregatik, interes gutxi azaltzen dute egindako irakurketa eta idazketetan.  

 2. Kontzientzia fonologikoa garatua izatea eskatzen du, bestela letrek ez dute 

ezer irudikatuko ikaslearentzat. Ondorioz, prozedura sintetikoak ez du errespetatzen 

oinarrizko printzipio psikopedagogiko bat: ikaskuntzaren edukiak, logikaren aldetik ez 

ezik, psikologiaren aldetik ere izan behar duela esanguratsua, hau da, ikasleak aldez 

aurretik izan behar dituela ezagutzak, ikasitako eduki berriei esanahia eman ahal 

izateko. 

 3. Mekanikoki irakurtzeko arriskua dago. Ikasleak zentzurik gabe trebatzea da 

hori eta gisa horretako irakurketara ohitzen badira  irakurketa ulergarri eta kritikoa 

izateko zailtasunak izango dituzte. 

2.6.2. Metodologia analitikoa: bide deduktiboa. 

Metodologia globala ere deitu izan zaio. Ikuspegi hori Decroly pedagogo belgikarrak 

(Oihartzabal L. 2010:240) egindako ekarpen psikopedagogikoetan eta lanetan 

oinarritzen da. Haurraren pertzepzioa sinkretikoa dela dioen printzipioan oinarritzen 
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da, hau da,  haurrak osotasunaren ikuspegitik abiatzen dira. Metodo honek  esaldiaren 

pertzepzio globaletik hasi,  hitzaren pertzepzio globalarekin jarraitu eta hitzaren 

analisia eta sintesira iritsi arte banatzen ditu bere etapak, hau da, testu osoak dira 

abiapuntua, esaldiak edo bestela, ikasleek ezagunak dituzten hitzak. Suposatzen da 

ikasleek analizatze-prozesuan inferitu, deduzituko dutela hotsen korrespondentzia 

identifikazio grafikotik. 

 Ildo berean,  Mariam Bilbatuak (2010:55) bere tesian horrela jasotzen du  Hendrix-en 

honen inguruko iritzia: 

“Haurraren egitura sinkretikoa pertzepzioan agertzen da argien eta haurraren 

pertzepzio globalaren gaineko azterketek frogatu dutenez, pertzepzioari 

dagokionez, esaldiak edo hitzak errazago antzematen ditu hizkiak baino. 

Hasierako multzo globaletik, espirituaren jarduera diskriminatzaileak apurka-

apurka zatiak indibidualizatzen ditu”. (Hendrix 1952:15)  

Baina, irakaskuntza metodo honi ere zenbait kritika egin zizkioten. Oihartzabalek 

(2010:241) honako hauek biltzen ditu: 

 1. Nahiz eta testuaren komunikagarritasuna kontuan hartu, gaur egun, esan 

daiteke metodologiaren oinarrizko printzipioa, errealitatea globalki hautematea, kasu 

askotan, ezin dela aintzat hartu. Egindako froga enpirikoak frogatzen dute Haur 

Hezkuntzako haur gehienak  hitzak osorik hautematen dituztela, baina ez beti. 

 2. Nahiz eta ikasleak hizketako hitzak silabaz silaba zatitzeko gai izan, ez da hain 

ziurra fonetikoki gauza bera egin dezaketenik. Oso zaila da silaba bakoitzaren barruan 

dauden hotsez ohartzea. Eta hitzen osaera fonetikoaz jabetzen ez diren bitartean, 

grafemek ez dute inolako esanahi psikologikorik. 

 Beraz, metodo analitikoarekin ere, ikasleek zentzurik gabeko munduan aurki 

daitezke. Letra-hotsa loturak silaba bakoitzaren atzean bakartu daitezkeen hotsak 

daudela jakitea eskatzen du. Aurkikuntza hori gertatzeko laguntzea da zereginik 

garrantzitsuena hizkuntza idatzia irakasten hasteko. 

Oihartzabalen bi ikuspegi hauen balorazioa jasotzen du Mariam Bilbatuak (2010:57): 

“Las dos metodologías clásicas que han dominado la actividad didáctica 

encaminada a la enseñanza de la lectoescritura debe recorrer un camino de 
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razonamiento lógicamente correcto: desde la perspectiva sintética se elige la 

vía inductiva, mientras que desde posiciones analítico-globales se opta por la 

deductiva”… “Según han confirmado varios trabajos de investigación el proceso 

psicogenético de la adquisición de la lectoescritura, los niños recurren con 

mucha frecuencia a razonamientos de tipo analógico hasta llegar a descubrir la 

correspondencia fonético-grafemática que regula nuestra lengua escrita”.  

2.6.3. Metodologia bitarikoa. 

Planteamendu eklektikoak zituzten zenbait joera pedagogikok bi bide horiek konbinatu 

nahi izan dituzte irakurtzen eta idazten ikasteko. Alde batetik, ikuspegi sintetikoaren 

hitz-osaketarako prozesuak erabili dituzte eta bestalde, ikuspegi analitikoaren 

metodologia globalarekin  bat egiten dute deskonposatzeko eta berrosatzeko 

prozesuaren ikaskuntzarako. 

Beraz, aurrez azaldutako kritikek metodo bitarikoarentzat ere balio dute. Kasu honetan 

ere, arrazoiketa induktibo eta deduktiborako gaitasunak garatuta egotea eskatzen du 

fonemen eta grafemen arteko korrespondentzia ezagutu ahal izateko. 

2.6.4. Metodologia eraikitzailea, globala eta funtzionala. 

Ikuspegi eraikitzailea Piaget-en (konstruktibismo psikogenetikoa) lanetatik abiatutako 

ikerketa eta proposamen metodologikoetatik eta Vigotski-ren (soziokonstruktibismoa) 

lanetatik eta diskurtsoaren teorietatik abiatutako ikerketa eta proposamen 

metodologikoetatik sortu zen. Ikuspegi eraikitzailearen helburua haurraren garapen 

integrala eta ikasketa esanguratsua eta funtzionala da, hau da, aurre-jakintzetan 

oinarritutako ikaskuntza eta beti errealitatearekin harremanak mantentzen dituen 

zentzuzko ikaskuntza da. Ikuspegi hau printzipio globalarekin bat dator. 

Oihartzabalek (2010:243) garrantzi handia ematen dio ikuspegi funtzional 

konstruktibistari.  

Decrolyren ikusmolde pedagogikoa globalizazio printzipioan oinarritzen dela esan 

dugu, hau da, ezagutzak globalki barneratzen dira norberaren interesak eta 

motibazioak kontutan harturik. Gaur egun, bere teoriaren aztarnak suma daitezke 

araudietan, izan ere,  hezkuntzan erabilitako printzipio zabalduenetariko bat da.  
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Beraz, irakurketa eta idazketaren ikaskuntza modu global eta eraikitzailean landuko 

dira, ikasten dena errealitatearekin lotuz eta ikasten denari zentzua emanez. Oso 

garrantzitsua da ikasten denaren erabilgarritasunaz ohartzea. 

80 eta 90. hamarraldietan erabateko aldaketa eman zen irakurtzeko eta idazteko 

trebetasunen irakaskuntza-ikaskuntza prozesuak ikusteko eran. Ikerketa ugari egin 

ziren haurrak irakurtzeko eta idazteko gure sistemaren arauak nola aurkitzen zituzten 

jakiteko helburuarekin. Ikerketen emaitzek ondorioztatu zuten haurrek antzeko bidea 

egiten zutela kasu guztietan. Hipotesi eta irudikapen faltsuz beteriko prozesua da, 

baina hipotesi eta irudikapen bakoitza beste batzuk egiteko abiapuntua bihurtzen da, 

azkenean haurrak konponbide egokiak aurkitzen dituen arte.  

Ezagutzaren eraiketari buruzko ikuspegi konstruktibistan, hipotesi eta irudikapen oker 

horiei “akats konstruktiboa” deitu zioten.  Haurraren gogamenean sortzen diren 

gatazka kognitiboak sortzen dira konturatzen denean eratu duen ideiak ez diola balio 

behatzen duen ekintza hori ongi azaltzeko, eta hipotesi berriak eratzen saiatzen da hori 

gainditzen, errealitateari egokitzen zaizkion irudikapenak aurkitu arte.  

Beraz, Oihartzabalen arabera (2010:238-244) horrelako akatsak arrakastarako gakotzat 

hartzen dira, hain zuzen, haur bakoitzari bere bidea egiten uzten diolako eta hala 

gainditzen ditu eskolako ikaskuntzak hizkuntza idatziaren arloan ere. Horrela bakarrik 

ohartuko dira irakurketa-idazketaren funtzionaltasunaz.  

Aipatutako ikerketa lanei esker, gaur egun irakurketa-idazketaren psikogenesiaz hitz 

egin daiteke.  

Laburbilduz, letrak ez dira lehen urratsak izango, ezta abiapuntua ere, helmuga baizik, 

hau da, komunikazio idatziari ekingo zaio, ezaguerak eraikiz kode idatzia aurkitu arte. 

2.7. Irakurketa eta idazketaren ikaskuntza prozesua. 

Haurrek irakurtzea eta idaztea lortu arte egiten duten prozesu horri irakurtzen eta 

idazten ikastearen ikuspegi psikogenetiko izena ematen diote Emilia Ferreirok, eta 

idazketaren teoria psikogenetikoa, Teberoskyk. 

1979an Ferreiroren, “Los sistemas de escritura del niño” liburua irakasteko modutik 

ikasteko modura bideratutako ikerketa da. Subjektua ume aktiboa izatea eta  bere 
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kultura idatziaren inguruan zuen ikusmoldea kontuan hartu zituen. Ikerketen 

ondorioak aztertzerakoan, konturatu zen haurrak pentsatzen duen, interpretazioak 

eraikitzen dituen eta errealitatea bere erara egokitzen duen norbait zela. Hauek izan 

ziren une horretan lortu zituzten emaitzen ondorio batzuk Ibarrak (2010:9) aipatzen 

dituenez: 

1. Idatziari buruzko ezagutza eskolaz kanpoko sorrera dauka, hau da, eskolara iritsi 

aurretik hasten da. 

2. Idazketaren ezagutza haurren adinarekin batera garatzen joaten da. Ezin da zehaztu 

garapen horren eta ikaskuntza sistematikoaren arteko harreman zuzenik (letrak Haur 

Hezkuntzan debekatuta zeuden garai hartan).  

3. Haurren idazkeraren garapena garai zehatz batzuetatik igarotzen da.  

2.7.1. Idazketa ikaskuntzaren faseak. 

Ana Teberosky-k eta Emilia Ferreirok egin zuten sailkapena haurren idazketa-irakurketa 

prozesua zein garapen garaitan dauden zehazteko honako hau da (Díez de Ulzurrrun, 

1999: 12-13; Peso MT., 1989: 54-59) 

2.7.1.1. Idazketa aurre-silabikoak. 

 Bereiztezina: Idazketaren lehenengo fase honetan haurrek ez dituzte hizkiak, 

zenbakiak eta marrazkiak bereizten. Hala ere, badakite idatzita dagoena gauzen izenak 

adierazten dutela.  Badaki marraztea baino, beste zerbait gehiago dela eta grafismoa 

erabiltzen dute zerbait errepresentatzeko. Hauen artean letra asmatuak eta ezagunak, 

garatu gabeko grafiak,… nahasten dituzte, gainera, ez dute kantitatearen kontrolik, 

beraz, kopuru eta letren arteko bariazioak agertzen dira. 

   Bereizia: Badakite objektu desberdinak modu desberdinetan idazten direla, 

hala ere oraindik hizki asmatuak eta ezagunak nahasten dituzte. Batzuetan ere, beren 

izenen hizkiak erabiltzen dituzte gauzen izenak idazteko. Esanahi desberdinak 

adierazteko, grafien kopurua edo konbinazioa aldatzen dituzte.  
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1. irudia:  idazketa aurresilabikoa. 

2. irudia: idazketa aurresilabiko 

bokalikoa. 

3. irudia: idazketa silabikoa. 

lehenengo irudian ikus daitekeen bezala 

(1. irudia), EKAITZ idazteko, ohiko hizkiren 

bat (T eta I) antzeman daitezke 

asmatutakoen artean. 

Unai izeneko haurrak beste hitz batzuk 

idazterakoan bere izenaren letrak 

erabiltzen ditu konbinazio ezberdinak 

eginez (2.irudia). 

 

2.7.1.2. Idazketa silabikoa. 

Etapa honetan, ahozko hizkuntza eta idatzizko hizkuntzen arteko erlazioaz ohartzen 

dira eta honekin batera kontzientzia fonologikoaren garapenaren hasiera hasten da. 

Silaba bakoitzeko grafia bat idazten dute eta silabikoa, silabiko bokalikoa eta silabiko 

kontsonantea izan daiteke. 

Kasu honetan (2.irudia), silabiko 

bokalikoa erabili du, hau da silaba 

bakoitzean dagoen bolaka edo 

kontsonantea idatzi du. 

2.7.1.3. Idazketa silabiko – alfabetikoak. 

Etapa honetan korrespondentzia alfabetikoa egiten hasten dira, hau da, grafia bat 

fonema edo silaba bakoitzeko. Ekoizpenak mistoak izaten dira, alegia, 

korrespondentzia silabikoa eta alfabetikoa nahastu egiten dituzte. Normalki, ekoizpen 

silabikoak egiten dituzte, batzuetan korrespondentzia alfabetikoa agertzen direlarik. 

“Ontzietara” idazteko lehengo hiru 

silabetan idazketa silabikoa erabili du eta 

hurrengo bi silabetan aldiz, alfabetikoa. 

 4. irudia: idazketa silabiko-alfabetikoa. 
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5. irudia: idazketa alfabetikoa. 

2.7.1.4. Idazketa alfabetikoa. 

Ahozko hizkuntzako fonema eta grafiaren arteko korrespondentzia egokia egiten dute. 

Beraz, kontzientzia fonologikoa garatuta daukatela esan daiteke. Hala ere, oraindik 

fase honetan, hainbat puntu gatazkatsutatik pasatzen dira, hala nola, silaba  inbertsoak 

egiten dituzte, zailtasunezko silabetan (silaba konplexuak eta trabatuak) hizkiren bat 

idaztea falta zaie, fonema antzekoentzat grafia bera erabiltzen dute eta kontsonante-

bokala izan behar duenaren beharra ikusten 

dute eta bakarrik kontsonante bat duten 

silabetan bokal bat gehitzen diote. 

 

Azaldutako fase hauek oso garrantzitsuak dira haurraren garapen maila hauetako zein 

etapatan dagoen jakiteko. Diez de Ultzurrunek idatzitako liburuan (1999:14) 

proposatzen du haurrei frogatxo bat pasatzea, hasierako ebaluazio moduan. Bertan, 

eskuratuko diren emaitzak oso baliagarriak izango dira irakaslearentzat jarduerak 

haurraren mailara egokitu ahal izateko eta behar duen laguntza eskaintzeko. 

2.7.2. Irakurketa ikaskuntzaren faseak. 

Irakurketa idazketarekin batera gertatzen den prozesua da, lehen esan dudan bezala, 

bana ezinak dira elkarren osagarri direlako. Idazketa prozesuan bezala, antzekoak diren 

faseetan banatzen da irakurketa ikaskuntzaren prozesua ere. Abés Carbonak 

(http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net) honako faseak bereizten ditu: 

2.7.2.1. Alfabetatu aurreko fasea. 

Fase honetan, ikasleek zenbait hitz irakurtzen dituzte, baldin eta irakurtzen ari diren 

hitzaren barnean ikusizko zeinu nabarmenen bat identifikatzen eta gogoratzen  

badute, beraz, irakurri baino identifikatzen dutela esan daiteke. Hala ere, ez dakite 

alfabetoa eta, hortaz, hitzak irakurtzeko, ez dituzte erabiltzen letren eta soinuen 

arteko egokitasun-arauak. 

2.7.2.2. Alfabetatze partzialeko fasea. 

Fase honetan, ikasleek zenbait letraren izenak edo soinuak ikasi dituzte. Ezagunak 

dituzten hitz horiek irakurtzen dute, hau da,  ez dituzte erabiltzen letra guztiak, batzuk 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/
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bakarrik baizik, hala nola, hasierako letrak eta, hainbatetan, azkena. Horregatik, oker 

irakurtzen dituzte antzeko letrez osatutako hitzak.  

2.7.2.3. Alfabetatze osoko fasea. 

Fase honetan, ikasleek hizki eta fonemen arteko lotura guztiak ikasi dituzte, beraz, 

hitzak guztiak irakurtzeko gai dira. Nahiz eta zehazki irakurtzen duten, batzutan 

antzeko letrez osatutako hitzak nahasten dituzte. 

2.7.2.4. Alfabetatze finkatutako fasea. 

Irakurri ahala, ikasleek osotasuntzat ikasten dituzte hitzak eta buruz irakurtzen hasten 

dira. Hau da, letren eta soinuen konbinazioak unitate handiagoetan antolatzen hasten 

dira, hala nola silabetan, morfemetan eta hitzetan. 

2.7.3. Irakurketa-idazketa ikasten laguntzeko aholkuak. 

Ikasle guztien ikaskuntzan laguntzeko honako hauek dira Diez (1999: 16-20) 

proposatzen dituen jarraibideak: 

 Ikasle guztien parte-hartzea sustatzea. Haurrek protagonista direla sentitu 

behar dute eta jardueren hautaketan parte hartu behar dute: ipuinak 

erabakitzerako orduan, proiektuen aukeraketan… modu honetan, 

motibatuagoak egongo dira beraien iritzia eta proposamenak kontuan hartzen 

direlako. 

 Aukeratzeko eskubidea eman. Txokoetan banatutako gela oso egokia da 

horretarako, bakoitzak zein txokotan lan egingo duen aukeratzeko askatasuna 

ematen dielako. Aldi beran, txokoetako materiala anitza izan behar da haurrei 

gauza ezberdinak egiteko aukera emateko. Lan egiteko modu honek  irakasleari 

laguntza indibidualagoa eskaintzeko aukera ematen dio besteek modu 

autonomoan lan egiten duten bitartean. 

 Aurreko ezagutzak kontuan hartzea. Duten mailatik hasi behar da, ikasleak 

dakien hori erakusteko aukera ematen dion giroa sortuz. 

 Esanahiak beraiekin adostu. 

 Komunikatu eta adostu lotu beharreko helburuak eta ebaluatzeko irizpideak. 

 Aurretik azaldu landuko den gaia. Hizkuntzako edozein lanen atzean helburu 

jakin bat dago eta garrantzitsua da haurrak helburu horren berri izatea lanean 

hasi aurretik, adibidez, zeri buruz idatziko duten eta zertan jarri behar duten 

arreta. 

 Ikasleen motibazioa eta interesak kontuan hartzea. 
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 Irakurketa-idazketa ikaskuntza funtzionala izatea. Prestatzen diren jarduerek 

errealitatearekin harreman zuzena izan behar dute haurrek egiten dutenaren 

zentzuaz ohartzeko. 

 Etengabeko erlazioa sortu behar da ikasleak dakiena eta  eduki berrien artean 

(Garapen Hurbileko Eremua) 

 Elkarrekintza bultzatu. Haurren arteko informazio trukaketa. 

 Idazketa eta irakurketarako zentzuzko jarduerak antolatu talde eta lan 

kooperatiboak bultzatu, hau da, talde handian, txikian, bakarka edota binaka. 

 Zailtasunak dituzten haurren ekarpenak bereziki kontuan hartu. Oso 

garrantzitsua da haurren arteko eta haurren eta irakaslearen artean sortzen 

diren elkarrizketak.  

 Garapen maila (GHE) berdina duten ikasleen arteko elkarrekintza bultzatu. 

Nahiz eta taldeak hetereogeneoak izan behar direla defendatu, zenbait kasutan 

egokia izango da talde homogeneoak egitea, horrela zailtasunak dituzten 

haurrek ere elkarrekintzan aritzeko aukera gehiago izango dute, baita laguntza 

jasotzeko ere. 

 Haurrak erakarri beren ebaluazioan parte har dezaten. 

 Ikasle bakoitzaren esfortzu mailaren arabera ebaluatu eta ez azken emaitzan 

oinarrituta. 

 Sintesi espazioak sortu. Oso garrantzitsua da izan duten garapenaz ohartzea. 

Horretarako, egokia da hasierako lanak bukaeran egindako lanekin 

konparatzea. 

“Korroan” egindako irakurketa-idazketa lanak komunean jartzea oso jarduera 

aberasgarria da. Jarduera nola joan den hitz egiteko momentua da eta ikasleen 

ekarpenak kontuan hartuko dira, hobetzeko aukera emanez. Egoera honek 

zuzenketak egiteko aukera ematen du eta hori egiteko maila ertaina duen 

ikasle baten lana aukeratzen da eta gelako maila altuena duten mailara arte 

zuzenduko da. Antzematen ez dituzten akatsak zuzentzeko “zerbait falta edo 

sobratzen zaio?”, “nola jakingo dugu ongi dagoen?” horrelako galderen bitartez 

haien irakurketa-idazketa garapenean pauso bat aurrerago joateko aukera 

eskaintzen die. 

Horrelako berehalako zuzenketak oso eraginkorrak dira. Gainera, ikasleen 

arteko ikas-estrategiak trukatzeko aukera ematen du, aurreratuagoak doazen 



   30 

Irakurketa-idazketa prozesuaren hastapenak Haur Hezkuntzan 
 

ikasleek erabiltzen dituzten estrategiak oso baliagarriak izan daitezke 

zailtasunak dituztenentzako.  

 Egiten duten hori interpretatu egin behar da. 

 Akatsei probetxu atera. Ez zaie erantzun egokia zuzenean eman behar, haurrak 

bakarrik aurki dezaten saiatu behar da. Horrelako galderak egin daitezke 

erantzun egokia bideratzeko: “Zer jarriko zenuke?”, “Zergatik?”, “Zer jartzen du 

hor?”, “Nola jakin dezakegu ongi ari garela?” ... 

 Autonomiaz lanak egin ditzaten animatu. 

 Erabakitzeko aukera, dibertsifikazio kurrikularra eta laguntza pedagogikoa izan 

dezaten lagundu. 

 Hizkuntza jarduerak haur guztiak parte har dezaten egokitu behar dira. 

 Autoestimua bereganatzen lagundu. 

 Klasean giro atsegina sortu. 

2.7.4. Lortu beharreko gutxieneko helburuak. 

Oihartzabalek (1999:20) kurtsoka gainditu beharreko helburuak beheko taulan dauden 

bezala antolatzen ditu. 

Hala ere, ez dugu ahaztu behar errealitate bakoitza eta ikasle bakoitza ezberdina dela, 

horregatik beharrezkoa izango da aurrean dagoen ikaslearen ezaugarrietara 

moldatzea. 

2. taula: gutxieneko helburuak adinaren arabera antolatuta. 

LORTU BEHARREKO GUTXIENEKO HELBURUAK KURTSOKA ANTOLATUTA 

HIRU URTE 

-Idazketa: 

 Bereiztua. 

 Bere izena idatzi 

- Irakurketa:  

 Bere izena ezagutzen du beste izenen artean eta bere lagunen izen batzuk ere ezagutzen ditu. 

-Grafia: Maiuskulaz. 
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LAU HURTE 

-Idazketa:silabikoa ohiko soinudun konbentzionalarekin. 

- Irakurketa:  

 Bere eta lagunen izena ezagutzen du. 

 Zenbait ipuinen, abestien, … izena ezagutzen du. 

 Landutako asteen egunak ezagutzen ditu. 

BOST URTE 

-Idazketa: 

 Idazketa silabiko-alfabetikoa 

 Bere izena eta lehenengo abizena idazten du 

-Irakurketa: hitz batzuk deszifratzen ditu. 

-Grafia: Hizki txikiz idazteko lehen pausoa. 

 

2.7.5. Irakurketa eta idazketa prozesuari loturiko nahaste nagusiak. 

Nahaste garrantzitsuenak, irakurketa-idazketari dagokionez, ezagutzea ezinbestekoak 

dira detektatzen, esku-hartzen eta baliabideak ikasleen beharretara egokitzen jakiteko. 

Beraz, hizkuntzaren beste nahaste batzuen artean, garrantzizkoenak dislexia, alexia, 

disfasia eta afasia dira. Fernando Trebolek (2010:141-164) horrela definitzen ditu: 

Alde batetik, dislexia eta alexia irakurketaren eta idazketaren ikaste prozesuari 

eragiten dioten nahasmenak dira. Dislexia herentziaz transmititzen den nahasmena da 

eta hau faktore genetikoen bidez ere gara daiteke, hala nola,  erditzerakoan 

zailtasunak daudenean, garun-lesioak, arazo emozionalak, ikus-pertzepzioan edota 

entzumenezkoan arazoak daudenean ager daiteke. Edozein hizkuntzatako lexikoa eta 

adiera bakarreko zeinu konbentzionalak ikastean agertzen den arazoa da. Hitzak, 

silabak eta zenbakiak kodetzeko nahiz deskodetzeko ekintzetan disfuntzioak dituzte 

arazo hau dutenek.  

Alexia aldiz, ez da herentziaz transmititzen den nahasmena, burmuinean gerta 

daitekeen istripu, kolpe edo gaixotasun baten ondorioz, lengoaiaren gaitasunean 

gertatzen den nahasmena baizik.  Alexia, ikusmen estimulua ongi prozesatzen uzten ez 
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duen nahasmena da, ongi hitz egiten eta ulertzen dute baina ezin dute irakurri. Bi 

alexia mota daude, alde batetik afasia purua -ez dituzte hitzak eta esaldiak 

antzematen- eta bestalde, afasia literala  -hizkiak irakurtzen dituzte baina hitzak ez-.  

Bi nahasmen horiek orientazio espazialaren akatsekin edota ikus-koordinazioaren 

alterazioekin erlazionatuta daude. Haurrek zailtasunak dituzte letren edo letra multzo 

baten bereizketa egiterako edota memorizatzerako orduan, letren kokapena 

ordenaketa eta erritmo falta dute, esaldien estrukturazioa gaizki egiten dute eta abar. 

Laburbilduz, dislexiak eta alexiak ezaugarri berdinak dituzte baina lehenengoa 

herentziaz transmititzen da eta bigarrena istripu, kolpe edo gaixotasun baten ondorioz 

burmuinean gertatzen den aldaketaren bitartez. 

Bestalde, disfasia eta afasia nahasmenak hitzezko hizkuntza egokitasunez garatzeko 

zailtasunak dira.  Zailtasun horiek arazoak eragiten dituzte ahozko lengoaiaren 

adierazpenean, ulermenaren arloan eta irakurketa-idazketa eta matematikan.  Beraz, 

irakurketan eta idazketan (hizkiak ordezkatu, alderantziz idazti, erantsi eta abar), 

hizkeran, denboran eta espazioaren hautematean, nortasun eta jokaera aldaketetan 

eta garapen psikologikoan agertzen diren nahasmenak dira.  

Disfasia, haurtzaroan agertzen den nahastea da eta frogatuta ez badago ere, 

disfasiaren kausa lengoaiarekin zuzenean harremanetan dagoen burmuineko nerbio-

sistema zentralaren alterazioekin erlazionatuta egon daitekeela uste da, hau da, 

herentziazkoa. Bi disfasia mota daude, errezeptiboa -haurrak nahiz eta entzumen 

arazorik ez izan, entzuten duena ez du ongi ulertzen edo ez du ezer ulertzen- eta 

adierazkorra- haurrak ez dauka ulermen arazorik, baina bere burua adierazteko 

zailtasunak ditu. 

Afasia aldiz (2010:157-159), burmuinean gerta daitekeen istripu, kolpe edo gaixotasun 

baten ondorioz lengoaiaren gaitasunean gertatzen den nahastea da. Ondorioz, 

hizkuntza idatzian, ahozkoan eta zeinuen bidez komunikatzeko gaitasuna gutxitu 

egiten da. Afasia mota ezberdinak daude eta bi multzotan banatzen dira: afasia 

kortikalak eta afasia transkortikalak. Afasia kortikalaren barruan nahasmen ezberdinak 

daude eta horien artean alexia dugu. 
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Nahasmen hauen detekzio goiztiarra egitea garrantzitsua izango da, ikaskuntza 

prozesua ahalik eta egokien aurrera eramateko. Hala ere, kontu handiz ibili behar gara 

garapen ohiko akatsekin ez nahasteko. Haurrek gaitasun linguistikoak pixkanaka 

garatzen eta hobetzen dituzte, horregatik, garrantzitsua izango da garapen 

linguistikoaren prozesua ongi ezagutzea. 

Hurrengo taulan, orain azaldutako irakurketa eta idazketa prozesuari loturiko 

nahasmenen laburpena agertzen da: 

3. taula: Idazketa eta irakurketa prozesuari loturiko nahasmenak. 

 DISLEXIA ALEXIA DISFASIA AFASIA 

DEFINIZIOA -Irakurketaren eta idazketaren 

ikaste prozesuari eragiten dio. 

-Hitzak, silabak eta zenbakiak 

kodetzeko nahiz deskodetzeko 

ekintzen disfuntzioa da. 

-Hitzezko hizkuntza egokitasunez 

garatzeko zailtasuna da. 

-Hizkuntza idatzian, ahozkoan eta 

zeinuen bidez komunikatzeko 

gaitasuna gutxitzen du. 

EZAUGARRIAK -Irakurketa motela. 

-Akats ortografikoak. 

-Hitzak gaizki elkartzen edo 

bereizten ditu. 

-Memorizatzeko zailtasunak 

ditu, ondorioz ikasten duena 

berehala ahazten du. 

-Lengoaiaren agertze berantiarra. 

-Irudi mentalak egiteko zailtasunak. 

-Memoria eskasa. 

-Entzunezko estimuluen pertzepzio 

urria. 

-Arreta gabezia. 

-Hiperaktibitatea. 

-Isolamendu soziala. 

KAUSAK -Herentziaz 

transmititzen 

da. 

-Burmuineko 

lesio baten 

ondorioz. 

-Herentziaz 

transmititzen da. 

-Burmuineko 

lesio baten 

ondorioz. 
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2.8. Irakurketa eta idazketaren ikaskuntza testuinguru elebidunean. 

Lehen, 1.4.2. puntuan adierazi den bezala, ez da beharrezkoa haurrak heldutasun 

mailaren bat lortu arte itxarotea lehenengo hizkuntza idatziari (ama hizkuntza) ekiteko, 

halaber, ez dirudi bigarren hizkuntzaren garapen maila jakin bat lortu beharra dutenik 

gauza bera egiteko. 

Oihartzabalen  (2010:250-252) liburuan adierazten den bezala, ikasleei egindako 

ikerketek frogatu dute bigarren hizkuntzaren ahozko hizkuntza oinarrizko mailan 

ulertuz, idazten ikasteko prozesua normaltasunez jarrai dezaketela hizkuntza horretan 

eta batzuetan lehengo hizkuntzarekin batera. Zenbat eta gehiago hurbildu hizkuntza 

horretako iturri idatzietara, hizkuntza garatzeko aukerak zabaltzen dira. 

Irakurtzeko edo idazteko zein hizkuntza erabiltzen duten faktore ezberdinen menpe 

egongo da. Adibidez, hitz bat erdaraz idatzi nahi badute eta idazteko zailtasunak 

badituzte aurrean duten euskarazko eredura joko du. Idazten duten hori nori zuzendua 

dagoen arabera ere hizkuntzaren erabilera definituko du, hala nola, amonari notatxo 

bat idatzi nahi dio baina amonak euskaraz ez dakienez erdaraz idatziko dio. Beraz, 

ikerketak demostratu dute haurrek modu funtzional eta komunikatiboan erabiltzen 

dutela hizkuntza idatzia. 

Honako hauek dira Oihartzabalek (2010:270-284)  planteatzen dituen lehenengo eta 

bigarren hizkuntza prozesuaren ikaskuntzan kontuan hartu beharreko atalak: 

Lehenengo eta bigarren hizkuntzen idazketa-prozesuaren antza, bigarren hizkuntzako 

idazketa prozesuaren berezitasuna eta funtzioa. 

2.8.1.Lehenengo eta bigarren hizkuntzaren idazketa-prozesuen antza. 

Haur batzuek idazketa trebetasunak lehenago, lehenengo hizkuntzan garatzen dituzte 

eta beste batzuek bigarren hizkuntzan.  Lehenengo kasuan, lehengo hizkuntza 

jarraitzen duten eskola ereduetan matrikulatuta dauden haurrak sailkatzen dira eta 

bigarren kasuan aldiz, bigarren hizkuntzan jarraitzen duten eskola ereduetan 

matrikulatuta dauden haurrak egongo lirateke. Hau da, familiako hizkuntza gaztelania 

duen haur batek erdaraz ikasteko ereduan matrikulatuta badago (A eredua), lehenik 

gaztelaniaz alfabetatuko da . Eta, kasu berdinean, baina, euskarazko lerroan (D eredua) 

matrikulatzen bada euskaraz lehenago alfabetatuko da. Hala ere, lehen esan bezala, bi 



___________________________________________________________________________35 
 

Irakurketa-idazketa prozesuaren hastapenak Haur Hezkuntzan 

 
 

hizkuntza idatziaren praktikak oso hurbil daudenez, esan daiteke bi hizkuntzetan aldi 

berean ikasten dutela idazten. 

Bi hizkuntzak ongi gara daitezen ahozkotasunean maila minimo bat izateak laguntzen 

du, eta, Hudelsonen (Oihartzabal, 2010: 271) iritziz, bigarren hizkuntzari dagokionez, 

idazketari buruzko lehen ezagutzez jabetzeko oinarria “input” idatzia dela esaten du  

ahozkotasuren eta idatziaren arteko lotura baino.  

Bestalde, gizarte faktoreak hartu behar dira kontuan. Alde batetik, lehengo hizkuntza 

trebetasun orokorren garapena, familian gertatzen diren ahozko eta idatzizko 

erabilerak, idazketari ematen zaizkion funtzioak eta hauen inguruan egiten diren 

balorazioen arabera, idatzizko hizkuntzari buruz duten itxaropenak definituko dituzte. 

Bestetik, eskolaren egitekoa, eta bereziki irakaslearena, hau da, idazketaren inguruan 

transmititzen duen guztia (produktu sozial gisa, sortzeko produktu gisa eta abar) 

erabakigarriak izango dira ikasleentzako. Gauza bera gertatuko da bigarren hizkuntza 

idazten irakasterakoan. 

Ruiz Bikandik (2010:67), Cumminsek formulatutako elkarren mendeko garapenaren 

hipotesiaz hitz egiten du. Hipotesi horren arabera, lehenengo hizkuntzaren gaitasunak 

bigarren hizkuntzan eragina dauka, eta, alderantziz, batez ere, irakurketa eta 

idazketan. Hau da, hizkuntza batean lortutako idazketa gaitasunak erabiltzaileak 

ezagutzen dituen beste hizkuntzetan agertzen direla dio. 

2.8.2. Bigarren hizkuntzako idazketa prozesuaren berezitasuna eta funtzioak. 

 Argi dago, lehenengo hizkuntzak eragina duela bigarren hizkuntza jabetzeko 

prozesuan. Egin diren azterketen arabera (Oihartzabal, 2010:275), bigarren hizkuntzan 

idazteak, lehenengo hizkuntza baino gutxiago ezagutzen den hizkuntzan idaztea esan 

nahi du. Gainera, lehenengo hizkuntzan ez bezala, ez du zergatik ahozko hizkuntza 

garatuta izan behar. 

Idazteko trebetasunak eta hizkuntza menderatzea parametro independenteak dira. 

Idazketa trebetasunak, hizkuntza batean garatzen dira eta  beste hizkuntzetan ere 

trebetasuna izango du nahiz eta hizkuntza gutxi ezagutu. Hizkuntza menderatzeari 

dagokionez, ikerketen bidez konprobatu dute, bigarren hizkuntzan idazteak laguntzen 
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duela, baina ez dakarrela  aldaketa kualitatiborik ez pentsamendu prozesuetan ezta 

idazketarako erabakiak hartzean. 

Bestalde, ikerlariek eta irakasleek esaten dute saihestu behar dela bigarren hizkuntzan 

irakaskuntza-ikaskuntza jardueretan lehenengo hizkuntza erabiltzearena. Ikasleen 

idazketa lanak aztertu ondoren, ikusi da lehen hizkuntzara jotzeko ohitura dagoela. 

Adibidez, testuetan landu beharreko edukiak sortzeko eta lantzeko, gogamenean 

lehenengo testugintza lan bat egiteko lehenengo hizkuntzara jotzen dute bigarren 

hizkuntzara eraman aurretik. 

Laburbilduz, esan daiteke bigarren hizkuntzako idazketa prozesuetan lehenengo 

hizkuntzara jotzearen arrazoietako bat, bigarren hizkuntzaren menderatze maila eta 

ekoizleen aurrean aurkitzen dituzten egin beharren zailtasunen arabera izango dela. 

Aditu askok historian zehar elebitasunaren definizio ezberdinak eman dituzte (Trebol F. 

2010:173-176), hala nola, Mackeyk, Hangenk, Macnamarak eta abar.  Psikologiaren 

ikuspuntutik, adituen arabera, hizkuntzak burmuinean nola antolatzen diren azaltzeko 

teoria ezberdinak daude. Batzuen ustez, bi hizkuntzek sistema linguistiko bakarra 

osatzen dute eta hizkuntza bakoitzaren elementuek mekanismo neurologiko berdinak 

erabiltzen dituzte. Beste batzuek, aldiz, bi hizkuntzak burmuinaren eremu berdinean 

kokatuta daudela uste dute, baina bakoitza funtzio neurologiko ezberdinetan 

oinarritzen dela.  

Fernando Trebolek (2010:173) hiru elebitasun mota bereizten ditu: 

 Koordinatua: Hizkuntzak testuinguru ezberdinetan ikasi dituztenean. 

 Konposatua: Hizkuntzak testuinguru berdinean ikasi dituztenean. 

 Subordinatua: Bigarren hizkuntza lehenengoa hizkuntzari esker ikasten denean. 

Gaur egun, ikasle elebidun batek eremu elebidun batean ikastea fenomeno aberasgarri 

bezala ikusita dago. Hala eta guztiz ere, Nafarroan euskara ofiziala ez denez, ez da bi 

hizkuntza horien irakaskuntza-ikaskuntza erabat bermatzen eta elebitasuna eragozten 

du.  

Gure hezkuntza sisteman eredu hauek ditugu: 

 A eredua: Gaztelania hizkuntza nagusia eta euskara ikasgai bezala. 
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 B eredua: Gaztelania eta euskara hizkuntza nagusiak dira. 

 I eredua: Ingelesa hizkuntza nagusia eta gaztelania ikasgai bezala. 

 D eredua: Euskara hizkuntza nagusia eta gaztelania ikasgai bezala. 

D ereduko ikasleek egoera soziolinguistiko ezberdinak dituzte, hala nola, gurasoak 

euskaldunak izan daitezke, gurasoak erdaldunak izan daitezke edota gurasoetako bat 

euskalduna izan daite. Egoera hauek hizkuntza ikasterakoan eragin handia dute.  

Beraz, testuinguru euskalduna ez duen haur batek zailtasun handiagoak izango ditu 

euskara ikasterakoan.  

2.9. Kontzientzia fonologikoaren garrantzia.  

Atal honetan, kontzientzia fonologikoa zer den eta nola lortzen den gaiaren inguruan hitz 

egingo dut, ongi lantzearen garrantzia azpimarratu nahian. 

2.9.1. Zer da Kontzientzia fonologikoa. 

“Trebetasun metalinguistikoa da kontzientzia fonologikoa: hitzak zatitzeko, 

fonema bat janez edo erantsiz hitzak ahoskatzeko, fonemen segidak 

alderantzikatzeko, edo elkarrekin errimatzen duten hitzak detektatzeko 

gaitasuna da.”(Haramburum, M.; Alonso, I.; Balluerka, N.; Gorostiaga, A., 

2008a:146) 

Metodologia klasikoek, lehen aipatu dudan bezala, heldutasun pertzeptiboari, 

mugimenduzko heldutasunari, lateraltasunari, gorputz-eskemari eta espazioko eta 

denborako orientazioari ematen zioten garrantzia.  

Gaur egun, honako alderdi hauei ematen zaie garrantzia (Haramburu M., 2008a:145): 

 Ahozko hizkuntzaren alderdi sintaktiko, semantiko, morfologiko eta 

fonologikoaren garapenari. 

  Kontzientzia fonologikoari. 

  Oroimenari: epe luzeko oroimenean gordetzen da idatzi behar den edukia eta 

informazioa. Idatzi behar den esaldia pentsatutakoan, aldiz, epe laburreko 

oroimenean gordetzen da, mugimendu grafikoak egin bitartean. 
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  Lexiko fonologikotik berreskuratzen da hitzaren soinua, eta fonema grafema 

bihurtzeko arauen bidez, forma ortografikoa lortzen da. 

  Forma ortografikoa eskuratzearekin batera, ikusmena eta mugimendua 

koordinatu behar dira. Horretarako,  psikomotrizitate fina eta ikusmenaren eta 

mugimenduaren arteko koordinazioa ongi garaturik izatea oso garrantzitsua 

izango da, idazlearen ahaleginak goi-mailako prozesuetara zuzentzeko. 

Gorrotxategik, (2012:257) esaten du, kontzientzia fonologikoaren bidez, haurrek hitzen 

alderdi formaleko hitzak osatzen dituzten elementuak aintzat hartzeko abilezia 

garatzea dutela, hitzen alderdi semantikoa edo esanahia edozein izanda ere. Hau da, 

kontzientzia fonologikoaren bitartez, osagai formalak identifikatzen ditugu, eta 

osagaiak aldatuz eta manipulatuz eragiketak egiten ditugu. Abilezi horrek, irakurtzen 

eta idazten ikastea errazten du, baina, aldi berean, irakurtzeko eta idazteko gaitasuna 

hobetzen den heinean, ikaskuntza hori ere hobetu egiten da. 

Bestalde, Haramburunek (2008b:5-6) esaten du hitz idatziak ez direla ahozko 

hizkuntzako elementu naturalak, unitate abstraktuak direla, eta,  horrek zailtasunak 

erakartzen dituela. Alde batetik, hitz egitean ez dira hitzak bereizita esaten ezta hitzen 

artean denbora tarteak uzten, baina idazterakoan bai. Bestalde, idazterakoan hitzen 

artean uzten diren tarteak ez datoz bat hitz egiterakoan hauen artean uzten diren 

denbora tarteekin. Haurrak idazten hasten direnean idazkera jarraitua egiten dute eta 

aurrera egin ahala hitzaren kontzeptua eraikitzen dute. Tarte  zuriz idazten duten 

lehengo hitzak beren izen-abizenak dira. 

Kontzientzia fonologikoaren garapen prozesu honetan haurrek egiten dituzten 

hipotesiak behin eta berriz aldatzen joaten dira, sortzen diren zailtasunak garatzeko 

asmoz. Lehen esan bezala, oso prozesu abstraktua  da, adibidez, desberdinak diren 

hotsak berdintzat hartu behar dituzte haurrek. Hau da, “Gorka”, “gaizki”, “gezurra” 

“g”-z hasten dira baina denak desberdin ahoskatzen dira, hala ere, berdintzat hartu 

behar dira. Beraz, grafema eta fonemen arteko erlazioan ez dago gardentasunik. 

Kontzientzia fonologikoa bi dimentsiotan banatzen du Haramburuk (2008a:146), alde 

batetik, zati handien kontzientzia (hitza, silaba eta errima) eta bestalde, zati txikien 

kontzientzia (fonema). 
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Aldi berean, bi dimentsio hauek lau mailatan banatzen ditu: 

 Hiztegi kontzientzia edo kontzientzia lexikoa: esaldia hitzetan bereiz daiteke. 

  Kontzientzia silabikoa: hitza silabetan banatzen da. Hitza silabatan banatzen da 

eta  silaba erraz hautematen du haurrak. Haur Hezkuntzako hau lantzeko 

ariketak egiten dira maiz. 

 Silaba barneko kontzientzia: silaba baino txikiagoak eta fonema baino 

handiagoak diren azpi-unitatez osatuta dago silaba.  Kontsonanteak edo 

kontsonante taldeak eratzen du onseta. Errima, berriz, bokal eta ondoren 

kontsonanteek eratzen dute. Errimak bokalaren nukleoa eta koda ditu. 

 

 

 

 

  Fonema kontzientzia: Hitzak,  fonemaz edo soinu-unitate bereziez osatuak 

daude. 

2.9.2. Nola lortzen da kontzientzia fonologikoa. 

Alde batetik, Kontzientzia fonologikoa bereganatzeko (Haramburum M.,  2008a:149), 

literatura-giroan bizitzeaz gain letren izenak eta hotsak azpimarratzea, ahozko hiztegia 

gehitzea eta lexikoaren irudikapen segmentalagoa berharrezkoa da.  

Bestalde, hizkuntza barneko kontzientzia fonologikoa handitu egiten da haurrek 

hizkuntza askoko gela batean ikasten badute. Adibidez,  eskola elebidunetan handitu 

egiten da haurren kontzientzia fonologikoa, eskola elebakarrekin alderatuz. 

Azkenik, kontzientzia fonologikoa garatzeko, ahozko diskurtsoaren soinuak zatitu eta 

sintetizatu egiten dira. Esaldi baten hitzak edo hitz baten silabak eta fonemak zatitzeko 

ariketak egiten dira. Edo, hitzetatik abiatuta, esaldiak osatzeko edo silaba edo 

fonemetatik abiatuta hitzak osatzeko ariketak egiten dira. 

6. irudia: (Haramburum, 2008a:146. 
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3. METODOLOGIA ETA MATERIALA: ALDERDI PRAKTIKOA. 

3.1. Testuinguruaren azalpena. 

Lan honetan, “Praktikak 3” ikasgaiarekin egondako eskolan oinarrituko naiz eta,  bost 

urteko Haur Hezkuntzako ikasleen lan idatziak aztertuko ditut. 

Praktikak iraun duten hiru  hilabete hauetan idazketa eta irakurketaren inguruko 

aurrerapenak, zailtasunak, etenak, motibazioak, eta abar aztertzea izan da nire 

helburua. Horretarako, ikasleen idazlanetan eta irakurketa saioetan jasotako 

informazioa aztertuko dut eta ondorioak atera ondoren ariketa ezberdinak 

proposatuko ditut.  

Aldez aurretik, testuinguruan kokatzeko esango dut bost urteko hogei haur zirela 

guztira, denak Nafarroako herrialde ezberdinetakoak. Orokorrean nahiko talde lasaia 

eta langilea zen. Nahiz eta denak Nafarrak izan aniztasun handia dago haien artean. 

Batzuk egoera familiar konplikatuak zituzten, beste batzuk akademikoki zailtasunak 

zituzten eta lotsatiak eta harremanatzeko zailtasunak zituztenak ere bazeuden. Haur 

gehienentzako euskara bigarren hizkuntza zen eta hogei ikasletik bakarrik hiruk etxean 

euskaraz hitz egiten dute, beraz, elebidun testuingurua da. 

Beraz, ondoren aztertuko ditudan idazketa lanak, testuinguru baten barruan daude, ez 

dira ariketa isolatuak, proiektu ezberdinetan kokatutako jarduerak dira. 

3.2. Ikastetxearen metodologia eta materiala. 

3.2.1. Metodologia. 

Proiektuen bidez lan egiten dute, hau da, arlo guztiak modu bateratuan lantzen 

dituzte, hauen arteko mugak apurtuz eta konpetentzia guztiak erabiliz. Modu honetan, 

elkarreragina sortzen da eta aniztasuna benetan aberasgarria  bilakatzen da. 

Metodologia honek lan egiteko modu irekia dauka. Bertan, arazoen ( kognitiboak, 

prozedurazkoak eta jarrerazkoak ) eta ebazpenen inguruan guztien, ikasleak nahiz 

irakasleak, elkarrekiko interakzioa eta inplikazioa era irekian eta adostasunez ematen 

da. Baliagarria da ikasleen motibazioa areagotzeko beraien protagonismoa eta parte 

hartze aktiboa sentitzen dutelako. Eta, aldi berean, lan egiteko modu hau beraien 

interesgune eta proposamenetatik abiatzen delako. 
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Jarraitzen duten metodologia haurren ezaugarri psikologikoak errespetatzen dituzte 

eta ikas-irakaskuntza esanguratsua izan dadin ,  haurren interesak, aurre-ezagupenak 

eta esperientziak kontuan hartzen dituzte .  

Arlo horiek guztiak lantzeko , metodologi oinarri hauek hartzen dituzte kontuan: 

 Globalizazioa: Ikas-irakaskuntza prozesua ikuspuntu globalizatzaile batetik 

abiatu behar da, haurrek globaltasunez ikasten dutelako .  

 Ikas- irakaskuntza esanguratsua:  Aldez aurretik jakin behar da haurrek zer 

dakiten, ezagupen hauen arabera planifikatzeko. 

 Metodologia aktiboa: Umeen ariketa fisikoa eta mentala bultzatu behar da. 

Haurrak dira protagonista eta aztertu, behatu eta kritikatu behar dutenak. 

 Jolasaren bidez  bere ingurunea ezagutzen dute eta sozializazio bidea irekiko 

dute. Horregatik jolasak garrantzi handia dauka etapa honetan. 

 Afektibitatea beharrezkoa dute haurrek, janari edo babesa behar duten bezala. 

Horregatik giro goxoa eta erlazio onak eraikitzea garrantzitsua izango da. 

 Sozializazioa: Batez ere  jolasaren bidez garatuko dute. Umeen bizitzako lehen 

urteetan, familiak eta eskola dira gizarteratze bideak. Bi hauek lagunduko diote 

gizartean integratzen. 

 Espazio, denbora eta materialak: Hauen antolaketak malgua izan behar du 

haurren autonomia bultzatu ahal izateko. 

 Gurasoekin eta beste irakasleekin harreman estua. 

 Aniztasunaren trataera: Hezkuntza behar berezia duten ikasleekiko atentzioa. 

Hori guztia ongi gara dezaten espazioaren antolaketari garrantzi handia ematen diote. 

Gela txokoetan banatuta dago: eraikuntza txokoa, matematika txokoa, plastika txokoa, 

lan txokoa, ordenagailu txokoa, liburutegi txokoa, etxe txokoa eta mahai jolasen 

txokoa. Txoko bakoitzean dagokion material zehatza dago ikasleek autonomiaz erabil 

dezaten. 
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Aldi berean, giro atsegina duen eta errealitatearekin harremanetan dagoen ikaskuntza 

bultzatzen dute ikasten den horren funtzionaltasunari garrantzia ematen diotelako, 

ahal den neurrian errealitatearekin harreman estua zainduz. 

Bestalde, bakarkako eta taldekako lanak egiten dituzte. Goizero, denek elkarrekin 

korroan daudenean eguneroko errutinak lantzen dituzte eta idazketa eta irakurketa 

ariketak egiten dituzte. Bertan, egiten diren ariketak oso garrantzitsuak dira ondoren 

bakarka egiten dituzten ariketak prestatzeko. Korroan daudenean dituzten hipotesiak 

komunean jartzeko momentua da. Idazketa eta irakurketan maila altuago dutenek 

erabiltzen dituzten estrategiak agerian uzten dituzte eta horiei denbora asko 

eskaintzen zaie maila baxuago dutenei baliagarria suertatuko zaielakoan. 

Errutinetan lantzen dutena honako hau da: 

Asteko egun bakoitzean gelako haur bat “astronauta” (arduraduna edo protagonista) 

da eta “astronautaren lanak” dira bere eginbeharrak. Idazketa eta irakurketari 

dagokionez  honako hauek dira: 

 Arbelean bere izena eta abizena idatzi eta bakoitzaren letra kopurua zenbatu 

eta bien arteko baturaren emaitza jarri. Ariketa hau haur bakoitzari egokitzen 

zaio segun eta idazketaren zein etapatan dagoen. 

 Arbelean data jarriko du. Maiuskulaz edo minuskulaz idatziko duen mailaren 

arabera. 

 Arbelean bertikalean bere izena idatzi eta bere izenaren hizki bakoitzarekin 

beste hitz berri bat asmatu behar du. MAITE izenaren adibidea: 

M AIDER 

A ITOR 

I TSASOA 

T EO 

E GUZKIA 
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Ariketa hau egiten duten lehenengo egunetan laguntza behar dute, adibidez, hurrengo 

hizkia zein den edo nola idazten den jakiteko. Irakasleak gelako lagunei laguntza hori 

eskaintzen utziko die, horrela guztion artean erantzuna aurkituko dute.  

 Txoriaren jolasa. Hitz ezkutuaren jolasa da. Arbelean irakasleak hitz baten hizki 

kopurua marratxoen bidez adierazten du. Haur bakoitzaren  mailara egokituko 

da ariketa, adibidez, hitzaren hasiera, bukaera edo tarteko hizkiren bat jarriko 

zaio laguntza moduan. Hortik abiatuta “astronautak” hizkiak esan behar ditu 

hitz osoa asmatu arte eta gelako lagunak behar duenean laguntza eskainiko 

diote pistaren bat emanez, adibidez, “ 

A S _ _ _ _ _ _ _ _  (ASTRONAUTA) 

Normalean, ariketa honetan lantzen ari diren proiektuaren hiztegiarekin lotzen da. 

Hizkiak asmatzen diren heinean irakaslearen laguntzarekin irakurriko dute, horrela 

errazago izango zaie falta dena antzematea. Adibidez, “astronauta” hitzarekin jarraituz: 

 A S _  _ O _ A _ A : Irakasleak ozenki irakurriko du eta silabetan banatuko du 

hitzaren erritmoa suma dezaten. Horretarako, adibidez, txaloen bidez edo silaba 

bakoitza irakurtzean isiltasun hutsune bat utziz baliatuko da. 

 Izen abizenen jolasa: Haien izen abizenak agertzen diren fitxak erabiliz, 

irakasleak fitxa horiek “astronautari” erakusten dizkio eta bertan jartzen duena 

irakurri behar du. Oraingoan ere gelako lagunen laguntza izango du, adibidez, 

Gorka izena jartzen duela asmatzeko lagun batek honako pista eman zion, 

“Gaizka bezala hasi eta bukatzen da”. 

Garrantzitsua da, irakurketa eta idazketa ikaskuntzaren garapena sustatzeko, gela 

ipuinez, txartelez, horma-irudiez, zerrendaz eta abarrez apainduta dagoela jakitea: 

 Ikasleen izen abizenak kaxoietan, pertxeroetan, karpetetan eta abar. 

 Gelako izen abizenen zerrenda haien eskura manipulatzeko, aztertzeko, 

konparatzeko eta abar. 

 Abezedarioaren (maiuskulaz eta minuskulaz)  horma-irudia. 

 Gelako materialen izenak: guraizeak, margoak, itsaskiak eta abar. 

 Gelako txokoen izenak: etxetxoa, plastika, eraikuntza eta abar. 
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 Gelako izen zerrendak: autobusekoak edo oinezkoak, jantokikoak edo etxekoak, 

erlijioa edo H.J.A., eta abar. 

 Eguneko menua. 

 Gaiari dagokion hiztegi eta informazio horma-irudiak. 

 Testu desberdinak: ipuinak, olerkiak, asmakizunak, berriak eta abar. 

 Astegunen eta hilabeteen izenak. 

 Gelako egutegia. 

 Gelako arauak. 

 Hizki eta izen abizenen kutxak. 

 Gelako jolasak: Biko karten jolasa, eta abar. 

3.2.2 Materiala eta analisia. 

Atal honetan, ikasleen lau idazketa lanak bildu ditut: Izenen fitxa, izozki errezetaren 

fitxa, forma geometrikoen fitxa eta Wassyli Kandinskyren fitxa.  

Lau idazlan hauek aztertzeko, hiru ikasleren lanak aukeratu ditut, alde batetik, haien 

idazketa prozesuan desberdintasunak daudelako, eta bestalde, duten adina 

diferentziagatik. Lehenengoa, Kimetz da 2009ko abenduan jaioa, bigarrena, Aritz 

2009ko abuztuan jaioa eta hirugarrena, Enaia 2009ko urtarrilean jaioa. Hiru hauetatik 

Kimetzen familia euskalduna den bakarra da, beraz, etxean ere euskeraz hitz egiten du. 

3.2.2.1. Izenen analisia.  

2012-2013 eta 2013-2014ko ikasturteetan, apirilean eta azaroan egindako lanetatik 

atera ditut ikasle hauen izenen idazketa, hauen eboluzioa aztertzeko.  
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Lehenengo irudi honetan (7. irudia), gelako txikienaren izenaren idazketa prozesua 

dugu. Kimetzek bi urte eta lau hilabete zituenean idatzi zuen  irudian agertzen den 

lehenengo idazketan (2012/04/11). Bertan, idazketa aurresilabikoa ikus daiteke, baina 

nabari da bazekiela idazketa marraztea baino zerbait gehiago zela. Hizki asmatuak 

egiten zituen eta haien artean “Z” bat bereiz daiteke.  Zazpi hilabete beranduago 

(2012/11/25), bi urte eta zazpi hilabete zituenean, aldaketa handia sumatzen da, hizki 

guztiak ongi bereiztu zituen idazterakoan. Hurrengo bi izenetan (2013/04/18 eta 

2013/11/28) hizki bakoitzaren grafia hobetu egin zuen, bereziki “M” hizkian. 

 

7. irudia: Kimetzen izenaren idazketa prozesua. 

8. irudia: Aritzen izenaren idazketa prozesua. 
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Aritzen irudian ikusten den  lehenengo idazketan (8. irudia, 2012/04/19) bi urte eta 

zortzi hilabete zituenean egin zuen. Kasu honetan ere, idazketa aurre-silabiko fasean 

zegoen, asmatutako hizkien artean “I” eta “T” grafiak nabarmendu daitezke.  

Zazpi hilabete beranduago, idazketa aurre-silabiko etapan jarraitzen zuen, eta 

oraingoan ez dira bere izenaren hizkirik nabarmentzen, denak asmatu zituen. Lau urte 

eta hiru hilabeterekin (2013/04/26) bere izenaren hizki guztiak “Z” ez ezik argi ikusiten 

dira, hala era, izen guztia alderantziz idatzi zuen, eskuinetik ezkerrera. 

 Zazpi hilabete beranduago bere izena ongi idatzi zuen, eskuinetik ezkerrera, hala ere, 

“Z” grafia alderantziz idatzi zuen. 

 

Enaiak, hiru urte eta hiru hilabeterekin egin zuen 2012/04/22ko idazketa. Bere izena 

oso ongi idatzi zuen eta grafiak argiak dira, hala ere, “A” eta “I”ren arteko hutsunea 

handiagoa da izeneko beste hizkien tarteekin konparatuta. 

 Hurrengo idazketan ez dago aldaketa esanguratsurik, baina  2013/04/26an 

egindakoan aldiz, aldaketa harrigarria ikus daiteke, oraingoan izena guztiz alderantziz 

idatzi zuen. Azkenekoan, lau urte eta hiru hilabete zituen eta berriz ere izena zuzen 

idatzi zuen eta hizkien tarte guztiak berdintsuak utzi zituen. 

Irakasleak idazketa hauek egiterako momentuan bertan zer jartzen zuen galdetzen 

zienean, guztiak bere izena zela esaten zuten behatzarekin markatuz irakurtzen zuten 

bitartean. Denbora tarte bat pasa ondoren, 2012ko apirilean aztertutako idazketetan, 

 9. irudia: Enaiaren izenaren idazketa prozesua. 
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Kimetzek eta Aritzek bere izena idatzita zegoela esan beharrean beste gauza bat 

jartzen zuela esan zuten, beraz, irakurketari dagokionez, alfabetatu aurreko fasean 

zeudela esan daiteke. Aldiz, gelako zerrendan beren izenak ongi identifikatzen zituzten.  

Hiru kasu hauetan, bere izena ongi idazten zuten garai berdineko idazlanak ikusteko 

aukera izan nuen eta hitz berriak adierazteko, haien izenen hizkiak erabiltzen zituzten 

konbinazio ezberdinak eginez, adibidez Kimetzek “KOTXEA” idazteko “KETZIM” jartzen 

zuen. 

3.2.2.2. Izozki errezetaren idazlana. 

Orain arte hitz solteak aztertu ditut eta oraingo honetan, esaldiak aztertuko ditut. 

Otsailaren bukaeran izozki tailerra egin genuen. Izozkiak zerez eginak eta nola egiten 

diren ikusi genuen.  Irakasleak “Nola gogoratuko ditugu izozkiak egiteko jarraitu behar 

diren pausoak?”  galdetu zuenean, denen artean errezetaren pausoak idatziko zituztela 

adostu zuten; “horrela ahazten bazait  begiratuko dut”, “papera eramango dut etxean 

egiteko”, “ horrela jakingo dugu zer nahastu lehenengo eta zer ondoren”, …  

Fitxa egin baino lehen, aurretik jarri behar zutena korroan landu genuen, denek batera. 

Bakarkako lana egiterako orduan, lan txokora launaka edo bosnaka etortzen ziren eta 

laguntza eskaini genien zituzten zalantzak argitzeko asmoz. 

Hurrengo hau da fitxan idatzi behar zutena: 1. Dena nahastu edo esnea bota eta dena 

nahastu , 2. Ontzietara bota, 3. Tapa jarri, 4. Hozkailura sartu, eta 5. Jan.  

 

  

 

 

 

 

 

 10. irudia: Kimetzen errezeta. Fase silabikoa eta 

silabiko alfabetikoa. 
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Goiko irudian agertzen den fitxa (10. irudia),  Kimetzek egina da. Urtarrilaren bukaeran 

egin zuen, beraz, lau urte eta bi hilabete zituen eta idazketa silabiko alfabetiko fasean 

zegoen. 

 Hitz laburrak idazteko erraztasun handiagoa zeukan luzeak idazterako orduan baino, 

hala nola, “BOTA”, “SARTU”, “JAN”. Aldiz, “ONTZIETARA” ETA “HOZKAILUAN” 

idazterako orduan, laguntza eskatzen zigun, “eta gero zer?” esaten zuen, idatzitako 

azken silaba edo hizkiaren atzean zer zetorren jakiteko asmoz. Kasu horretan, laguntza 

eskaini nion trabatzen zen hitza, silaba edo hizkia ongi ahoskatuz. Hala eta guztiz ere, 

“OZKANILUA”  eta “ONTZIEA” idatzi zuen. 

Bestalde, “Z” bere izenean ongi idatzi zuen eta “OZKAILUAN” idazterakoan aldiz 

alderantziz. “G” eta “J”-k antzeko soinuak dituztenez, batzuetan nahasten zituen eta 

“JAN” idaztean lehengo “J”-az eta ondoren idatzitakoaren gainean “G”-ez idatzi zuen. 

“GAN” idatzi ondoren ongi zegoela ziurtatzeko, korroan guztiok batera idatzi genuen 

erretzetara jo zuen (errezetaren eredura) eta berehala fitxaren eskuineko beheko 

aldean “JAN” idatzi zuen, “orain bai ongi dagoela” esanez. 

Bere idazlanean ere aipagarria da bi hitzen arteko bereizketa egiteko erabiltzen zuen 

marratxoa “ESNEA BOTA / DENASTU” eta “TAPA/JARIN” . Marratxo hori zer zen 

galdetu nionean “beste hitz bat delako” erantzun zidan eta “TAPA/JARIN” kasuan, bi 

hitzak elkarrekin idatzi ondoren bi hitz ezberdin zirela konturatu zen eta errotulagailua 

borratu ezin denez marratxoa bat jarri zuen bi hitzen arteko bereizketa adierazteko. 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. irudia: Aritzen errezeta. Fase silabikoa. 
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Hurrengo lana Aritzena da (11. irudia). Lau urte eta sei hilabete zituen errezeta idatzi 

zuenean. Idazketa silabiko fasean dagoela ikus daiteke eta zenbaitetan silaba osoak 

idazten zituen -laguntzarekin egiten zuenean bakarrik-. Behin eta berriz “gero zer 

doa?” galdetzen zidan, beraz, errezeta gehiena laguntzarekin idatzi zuen.  

Autonomia gutxi erakutsi zuen hitz laburretan ere, hurrengo silaba ahoskatzen ez 

banion zailtasunak zituen jarraitzeko eta erantzuna bere kabuz bilatzeko estrategiak 

falta zitzaizkiola konturatu nintzen, hala nola, errezetaren ereduan begiratzeko, 

entzuten zuen soinua gelako izen batekin erlazionatzeko eta abar.  

Bestalde, “S” grafia egiteko zailtasunak zituen, eskuarekin egin behar den mugimendua 

egitea oso zaila egiten zitzaion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enaiak, bost urte eta hilabete bat zuen fitxa hau egin zuenean.  Fitxa aztertzen badugu 

(12. irudia) idazketa silabiko eta silabiko alfabetiko faseen artean dagoela nabari da, 

hau da, batzuetan silabaren bokala edo kontsonantea bakarrik idazten zuen eta beste 

batzuetan aldiz, silaban dauden hizki guztiak idazten zituen, adibidez, “ONTZIETARA” 

idazterakoan “OIETARA” jarri zuen.  

Bestalde,  /B/ eta /T/ fonemak nahasten zituen eta “ DENA NAHASTU” idazterakoan 

“DENASBU” idatzi zuen.  Batzuetan, hizkiak alderantziz idazten zituen, kasu honetan, 

“Z” alderantziz idatzi zuen “HOZKAILURA” idazterakoan. 

12. irudia: Enaiaren errezeta. Fase silabiko eta silabiko 

alfabetikoa. 
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Azpimarratzekoa da ere, idazketa jarraitua egiten zuela, hau da, ez zekin noiz hasten 

eta bukatzen zen hitz bat eta hurrengo hitzarekin elkartzen zuen, adibidez, 

“OIETARABOTA”. 

Irakurketari dagokionez, hiru ikasleek errezetaren eredura irakurtzen zutenean -

korroan guztion artean osatutakoa-, hasierako letrak identifikatzen zituztenean hitz 

osoa edo esaldia esaten zuten, adibidez, “HOZ” silaba identifikatu bezain pronto, 

“HOZKAILUAN” edo “HOZKAILUAN SARTU” jartzen zuela esaten zuten. Horrek 

alfabetatze partzialeko fasean zeudela adierazten du. 

3.2.2.3. Forma geometrikoen fitxen analisia.  

Oraingo honetan, martxoan “espazioa” proiektuaren barruan forma geometrikoen 

hiztegia lantzeko fitxa bat prestatu genuen lan txokoan egiteko. Launaka edo bosnaka 

etortzen ziren fitxa egitera eta zalantzak zituztenean laguntza eskaini genien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimetzek fitxa hau bete zuenean (13. irudia), lau urte eta hiru hilabete zituen. Fitxa 

honetan, ikus daiteke idazketa silabiko alfabetiko eta alfabetikoaren tartean zegoela. 

“KARRATUA” hitza idazterakoan “KARTA” idatzi zuen. Hau da, hasierako silaba osoaren 

fonemak ongi identifikatu zituen (/K/ eta /A/) eta grafia egokia erabili zuen, bestalde, 

hurrengo silabetako hizki bakarra identifikatu zuen. Beste forma geometrikoen izenak 

13. irudia: Kimetz. Fase silabiko alfabetiko eta alfabetikoa. 
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ongi irakurri daitezke, hala ere, tarteko hizkiren bat jartzea ahaztu zitzaion, hala nola, 

“TRIANGLUA” idazterakoan. 

Bere izenari dagokionez (goian ezkerreko aldean) eta lehen aztertu dudan irudiarekin 

(7. irudia) konparatuz, oraingoan minuskulaz idatzi du. Oso aste gutxi daramate 

minuskulak lantzen, hala ere, nahiko argi irakurtzen da bere izena, baina ongi fijatzen 

bagara “e” hizkia behera begira idatzi zuela ikus daiteke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aritzek forma geometrikoen fitxa hau (14. irudia) egin zuenean lau urte eta zazpi 

hilabete zituen. Idazketa silabiko eta silabiko alfabetikoaren arteko  etapan zegoela 

ikus daiteke. Bi fase horien artean dagoela ikusteko, “IRAGELUA” adibidea dugu. 

“ZIRKULOA” idazterakoan “Q” hizkia erabili du, agian gaztelaniaren eraginez edo bere 

gelan Aquene izeneko neska bat dagoelako eta “K” eta “Q”-ren soinuak berdinak 

direnez nahasten dituenaren seinale izan daiteke. Bestalde, “TRIANGELU” hitzaren 

lehenengo silaba “IR”  idatzi du. Alde batetik, “T” falta zaio eta bestetik, hurrengo bi 

hizkiak alderantziz idatzi ditu “IR” idatzi beharrean, hau da, silaba konplexuekin 

zailtasunak ditu. 

Bere izenari dagokionez (goian eskuin aldean), aurreko atalean aztertutako izenarekin 

alderatuz (8. irudia, 2013/11/28), aldaketa txiki bat suma daiteke, “Z” ongi idatzi zuela 

eta ez alderantziz aurrekoan bezala. 

14. irudia: Aritz. Idazketa silabiko eta silabiko alfabetikoa. 
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Enaiak, bost urte eta hiru hilabete zituen fitxa hau (15. irudia) bete zuen. Idazketa 

alfabetiko fasean zegoela argi nabaritzen da. Hitz guztien fonema guztiak identifikatzen 

eta ongi idazten ditu. Hala ere, gaztelaniako “C” erabiltzen du /K/ fonema adierazteko 

eta karratua idatzi ordez, “CUADRAU” idatzi du. “CUADRAU” hitza zergatik erabili zuen 

galdetu nionean, euskaraz nola esaten eta idazten zen ez zuela gogoratzen erantzun 

zidan.  Bestalde, “triangelua, Teo bezala asten da? uste dut baietz baina ezberdinak 

dira aldi berean?”, erreflexio interesgarri honekin nabarmentzen da silaba trabatuekin 

zailtasunak zituela, alde batetik, badaki “T” hizkiaren asten dela baina entzuten duen 

soinua despistatzen zion eta “TRI” idatzi beharrean “TIR” idatzi zuen. 

Izenari dagokionez, aurrekoan bezala erraztasun handiz idatzi zuen. 

Hiru ikasleek irakurketari dagokionez, alfabetatze partzialeko eta alfabetatze osoko 

faseen erdian kokatzen dira. Aritzek adibidez, “ZIR” silaba identifikatzen “ZIRKULUA ?” 

galdera moduan erantzuten zuen, gugan baiespena bilatu nahian. Aldiz, Enaiak eta 

Kimetzek silabaka jartzen zuena nahiko ongi irakurtzen zuten. 

15. irudia: Enaia. Fase alfabetikoa. 
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3.2.2.4. Wassily Kandinsky artistaren inguruan egindako idazlanaren analisia. 

Orain aztertuko ditudan idazlanak  orain dela gutxikoak dira, apirilekoak hain zuzen 

ere. Oraingoan, bakarrik Kimetz eta Enaiaren idazlanak aztertuko ditut Aritz egun 

horretan etorri ez zelako. 

  

 Kimetzek lau urte eta lau hilabete zituen Kandiskyren inguruko idazlana egin zuenean 

(16. irudia). Aurrerapen handiak egin zituen azkeneko idazlanekin konparatuz. Hitz 

gehienen silabak eta silaba bakoitzaren hizkiak ongi idatzi zituen. Esaldiak bere kabuz 

sortzeko gai zen, nahiz eta esaldiaren ordena gaizki jartzen zuen, adibidez, “JAILLO ZEN 

MOSKUN”. Hitzen arteko tarteak errespetatzen zituen, bazekien noiz hasi eta bukatzen 

den hitz bat. Puntuazio ikurrak kontuan hartzen hasi zen, horren adibide argia da 

esaldien bukaeran jarri zituen puntu finalak. Aldi berean, esaldi bat lerro batekin lotzen 

du, hau da, esaldi osoa lerro batean sartu behar zela uste zuen, horregatik, idazlanaren 

bigarren lerroan “ZUEN” esaldiaren  bukaeran pilatu zitzaion.  

Oso bitxia da “JAILLO” “LL”-rekin idaztea. Euskaraz “IO” eta gaztelaniaz “LL”, antzeko 

soinua dutenez nahastu egin zituen, hala ere,  hori eskolatik kanpo nonbaiten ikusi 

zuela edo norbaitek erakutsi ziola adierazten du.  

 

 

 

 

 

16. irudia: Kimetzen idazlana. Fase alkabetikoa. 



   54 

Irakurketa-idazketa prozesuaren hastapenak Haur Hezkuntzan 
 

Enaiak, bost urte eta lau hilabete zituen idazlana egin zuenean. Hitz guztiak ongi idatzi 

ditu nahiz eta Kimetzen kasuan bezala, esaldiaren ordena oraindik ez du menperatzen. 

Aurreko idazlanarekin (15. krudia) alderatuz, oraingoan silaba konplexuak ongi idatzi 

ditu, hala nola, “FRANTZIAN”. Bestalde, puntuazio ikurrak erabiltzen hasi da, esaldi 

bakoitzaren amaieran puntua nabarmena da. 

Bai Kimetzi bai Enaiari beren idazlana irakurtzeko eskatu nienean, argi eta garbi 

irakurtzen zuten eta zenbait kasutan fonema edo grafia berdintsua duten hizkiak 

nahasten zituzten, adibidez, “MOSKUN” esatean “NOSKUN” esatea, hala era, berehala 

konturatzen ziren eta beraiek bakarrik zuzentzen zuten, bestela “nola esan duzu? ez 

dut ongi entzun” esatearekin bakarrik, hitz horretan arreta jartzen zuten eta ongi 

irakurtzen zuten. Beraz, irakurketa alfabetatze osoko fasean zeudela esan daiteke. Fase 

horretan zeudela ziurtatzeko, ipuin zatiak irakurtzea eskatu nien eta ongi aritzen ziren.  

Nahiz eta Aritzek Kandiskyren idazlana ez egin, esan beharra daukat berak egindako 

beste lan batzuk ikusita, oraindik idazketa silabiko eta alfabetiko faseen artean zegoela 

eta, irakurketari dagokionez, alfabetatze partzialeko fasea gainditzen ari zen. Denbora 

luzez egon zen gaixorik eta horrek besteak baino pixka bat atzeratuago egotea eragin 

zion. 

 

 

 

17. irudia: Enaiaren idazlana. Fase alfabetikoa. 



___________________________________________________________________________55 
 

Irakurketa-idazketa prozesuaren hastapenak Haur Hezkuntzan 

 
 

3. EMAITZAK ETA EZTABAIDA. 

Atal honetan, aztetutako idazlanen emaitzen inguruan hitz egingo dut eta 

detektatutako zailtasunen eta gabeziak kontuan harturik nire lan proposamena 

aurkeztuko dut. Emaitzak biltzeko erregistro orria erabili nuen (I. eranskina). 

4.1. Aztertutako lanen emaitzak. 

Idazlanak aztertu ondoren, hurrengo grafikoan, idazlan bakoitzean zein  idazketa 

prozesu  fasetan zeuden adierazi dut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehenengo grafikoan izenen emaitzei erreparatzen badiegu, 20013-ko azaroan hiru 

ikasleek idazketa fase alfabetikotik oso hurbil zeudela adierazten dute. Hiru hilabete 

beranduago, izozkien errezeta egiterakoan, haien idazketa prozesuan atzerapen handia 

eman dutela adierazten dute emaitzek. Bateraezinak diren bi emaitza hauek 

aztertzean, ondorioztatu dezakegu, haien izenen idazketak ez dutela balio idazketa 

prozesuaren zein fasetan dauden ebaluatzeko.  

Izen abizenen idazketa oso txikitatik lantzen dute eta berehala ikasten dute haien 

izenen grafia nolakoa den (7., 8. eta 9. irudiak). Hala ere, idazketa prozesua haien 

izenekin hastea oso egokia da, asko motibatzen dielako. Gainera, hipotesi asko egiteko  

aukera ematen die,  aurrerago oso baliagarriak izango zaizkienak. Adibidez, izenak nola 

1. grafikoa: Idazketa prozesuaren emaitzak.  1= fase aurresilabikoa, 

2= fase silabikoa, 3= fase silabiko-alfabetikoa eta 4= fase 

alfabetikoa. 
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hasi eta bukatzen diren klasifikatzen dituztenean, izenen berezitasunak aztertzean eta 

abar “Triangelua Teo bezala hasten da” erako harreman estrategikoak erabiltzean 

hizkien, fonemen eta grafien arteko loturak egiten dituzte. 

Adinari dagokionez, metodologia klasikoek idazketa-irakurketa ikaskuntzan 

murgiltzeko hain beharrezkoa ikusten zuten “heldutasun” kontzeptua ezeztatzen dute 

azterketa honen emaitzek. Grafikoan ikus daiteke Kimetzen (gelako gazteena) eta 

Enaiaren (gelako helduena) emaitzak oso antzekoak direla, hau da, idazketa-irakurketa 

prozesuaren garapen erritmo berdintsua eraman dutela, haien artean hamaika 

hilabeteko diferentzia egon arren. 

Izozkien errezeta eta forma geometrikoen idazlanen emaitzei erreparatzen badiegu, 

eta bi jardueren artean bakarrik hilabete bateko diferentzia dagoela kontuan harturik, 

aurrerapen handia egon dela adierazten dute. Jarduerak ongi gogoratzen baditugu, 

errezeten idazlanean esaldiak idatzi behar zituzten eta forma geometrikoen fitxetan 

aldiz, hitzak bakarrik. Beraz, hor dago gakoa, esaldiak idazteak hitz solteak idazteak 

baino zailtasun handiago dauka. Esaldiak idaztea, hitzak noiz hasi eta noiz bukatzen 

diren, puntuazio ikurrak zer diren eta zertarako erabiltzen diren, esaldia 

memoritzatzen eta abar jakitea eskatzen du. Honek esan nahi du esaldiak osatzea 

kontzientzia silabikoaz aparte -hitza silabetan banatzeaz aparte-  kontzientzia 

lexikoaren -esaldia hitzetan bereiz daitekeela- ezagutza eskatzen duela. Hitzen alderdi 

formalek osatzen dituzten elementuak aintzat hartzeko abilezia garatzea ari direla 

adierazten dute emaitzek. 

Hala ere, gelan lantzen ari diren proiektu zehatzen hitzak lantzea (idaztea, klasifikatzea, 

konparatzea eta abar) oso egokia da haien hiztegia osatzen joateko nahiz eta hitz 

solteak izan, hau da, esaldi batean sartu gabe. Modu horretan, lexiko fonologikotik 

berreskuratzen dute hitzen  soinua, eta fonema grafema bihurtzeko arauen bidez, 

forma ortografikoak lortzen dituzte. Horrela, forma ortografikoa eskuratutakoan, 

ikusmena eta mugimendua koordinatu behar dituzte eta garrantzitsua izango da 

psikomotrizitate fina, ikusmenaren eta mugimenduaren arteko koordinazioa ongi 

garaturik izatea, idazlearen ahaleginak goi-mailako prozesuetara zuzentzeko. 

Izozkien errezeta eta Wassily Kandiskyren idazlanen emaitzak begiratzen baditugu, 

aurrerapen handiak egon direla adierazten dute. Bi jardueren artean, bi hilabeteetan 
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landu dituzten jardueren bidez, hala nola,  gelako errutinak lantzen, hiztegi fitxak 

egiten eta abar ezagutza berriak eskuratu dituztela adierazten dute, kontzientzia 

fonologikoa modu gradualean eta etengabean  garatzen ari diren seinalea da.   

Adibidez, errezetaren idazlanean, silaba konplexuekin arazoa zuten, eta Wassily 

Kandiskyren azkeneko jarduera horretan pixkanaka soinu konplexuak (konsonante + 

konsonante + bokala) dituzten silabak hobeto identifikatzen zituztela nabarmendu 

daiteke. Hala ere, oraindik zailtasunak dituzte bi grafia ezberdin dituzten fonema 

bakarreko silaba egiturekin, adibidez, Kimetzek “FRANZAN” (16. irudia) idatzi zuen 

“FRANTZIAN” idatzi beharrean. Hau da, oraindik ez du ikasi “TZ” soinua bi grafiekin 

idazten dela. Horrelako akatsak oso normalak dira adin honetan, denborarekin ikasten 

joango dira.   

Nire arreta erakarri duen beste gauzetako bat, gaztelaniaren eragina izan da. Behin 

baino gehiagotan “C”, “Q”, “LL” hizkiak ikusi ditut haien idazlanetan. Nahiko bitxia da 

kontuan hartzen badugu irakurketa eta  idazketa trebetasunak bigarren hizkuntzan 

garatzen hasi direla , hau da, euskaraz.  Oihartzabalek (2010: 270-284) esaten duen 

bezala, argi dago, lehenengo hizkuntzak eragina duela bigarren hizkuntza jabetzeko 

prozesuan. Alde batetik,  bigarren hizkuntzan idazteak, lehenengo hizkuntza baino 

gutxiago ezagutzen den hizkuntzan idaztea esan nahi du. Eta, bestalde, bigarren 

hizkuntzan lehenengo hizkuntzan ez bezala, ez du zergatik ahozko hizkuntza garatuta 

izan behar. Hori kontuan harturik bakarrik ez du “C”, “Q” eta “LL” hizkiren erabilpena 

guztiz argitzen. Norbaitek erakutsi behar izan die hizki horien soinua eta grafien arteko 

erlazioa eta segur aski ingurune familiarrean ikasiko zituztela.  

Bestalde, Enaiak, “KARRATUA” idatzi nahi zuen baina euskaraz nola esaten zen 

gogoratzen ez zuenez erdaraz “CUADRAU” idatzi zuen. Horrek Oihartzabalek esaten 

duen bezala (2010:250-252) irakurtzeko edo idazteko zein hizkuntza erabiltzen duten 

faktore ezberdinen menpe egongo da. Horietako faktore bat da, horrelako kasu baten 

aurrean, hobeto menperatzen duen hizkuntzan oinarritu dela forma geometrikoaren 

izena idazteko. Hori gertatu zen euskarazko eredua aurrean ez zuelako eta gaztelaniaz 

ongi ezagutzen zuen “CUADRAU” hitzan oinarritu zen. Kontuan hartu behar da, 

lehengo hizkuntza trebetasun orokorren garapena, familian gertatzen dela ahozko eta 

idatzizko erabilerak, eta kasu honetan, bere lehenengo hizkuntzan oinarritu da 



   58 

Irakurketa-idazketa prozesuaren hastapenak Haur Hezkuntzan 
 

aurkitutako hutsa betetzeko. Hori aztertuta, ondoriozta daiteke zailtasun baten 

aurrean soluzioa jarri besterik ez zuela egin; horrek erakusten digu hizkuntza idatzia 

modu funtzional eta komunikatiboan erabiltzen duela. 

Hizkuntza modu funtzional eta komunikatiboan erabiltzen dutenaren beste adibide 

bat, errezetak idazterakoan esan zituzten esaldi hauek dira: ““horrela ahazten bazait  

begiratuko dut”, “papera eramango dut etxean egiteko”, “ horrela jakingo dugu zer 

nahastu lehenengo eta zer ondoren”, eta abar . Esaldi hauek erakusten digute 

paperean idazteak funtzio komunikatibo bat duela ulertu zutela, kasu honetan, 

izozkien errezetaren pausoak gogoratzea. 

Wassily Kandizkyren bizitzaren inguruko idazlana egin aurretik, margolaria nor zen, zer 

egiten zuen eta abar gogoratu behar zuten. Horrek eskatzen du epe luzeko 

oroimenean idatzi behar den edukia eta informazioa gordetzea. Ondoren, idatzi behar 

den esaldia pentsatutakoan, aldiz, epe laburreko oroimenean gordetzen da, 

mugimendu grafikoak egin bitartean. 

Ariketa honetan, esaldien ordena eraikitzean, gaztelaniaz esaldiak osatzen diren 

moduan egiten dute, hau da, “MOSKUN JAIO ZEN” idatzi beharrean “JAIO ZEN 

MOSKUN” idatzi zuten. Horrelako egiturak normalak dira oraindik euskara 

hizkuntzaren egitura menperatu ez zutelako. Horrelako kasuetan,  ezagutzen duten 

hizkuntzaren egiturara jotzen dute. Ruiz Bikandik (2010:67), Cumminsek formulatutako 

elkarren mendeko garapenaren hipotesia baieztatzen da adibide horrekin. Hipotesi 

horren arabera, lehenengo hizkuntzaren gaitasunak bigarren hizkuntzan eragina 

dauka. 

Ariketa guztietan laguntza gehiago edo gutxiago eskaini zitzaienez -beti ere erantzuna 

eman gabe-, bakarrik egiteko gai ez diren, baina laguntzarekin egin zezaketen arteko 

distantzia eremu horretan aritu ziren. Hau da, garapen erreala eta potentzialaren 

arteko distantzian (GHE). Beraz, irakurketa eta idazketa garapena etengabe eraikitzen 

zeuden. Horrela, poliki-poliki bakoitza laguntzarekin bere garapen gurbileko eremua 

eraikitzen joan zen. 
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Haurren idazketa prozesuez eztabaidatu ondoren, hurrengo grafikoan (2. grafikoa) hiru 

ikasleen irakurketa prozesuan izandako garapenaren datuak bildu ditut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiru ikasle hauen irakurketa prozesuren garapena goiko grafikoan nolakoa izan den 

ikus daiteke. Idazketa prozesuaren emaitzetan bezala, izenak ez dute balio irakurketa 

ebakuatzeko, lehen esan dudan bezala, oso txikitatik erlazionatu dituztelako haien 

izenen fonemak bat etortzen diren grafiekin.  

Hori alde batera utziz, eta idazketa emaitzen grafikoarekin konparatuz (1. grafikoa), 

esan daiteke  irakurketa idazketa baino motelago garatu dutela. Horrek esan nahi du, 

irakurtzea silaba batean dauden fonemak konbinatzen jakin behar dutela eta hori 

fonemak banaka identifikatzea baino zailagoa suertatzen zaiela.  

Hala eta guztiz ere, Irune Ibarrak (2009:9) azaltzen duen bezala mezuak interpretatzen 

eta ekoizten batera ikasten dugu eta hori da bi grafikoetan (1. eta 2. grafikoa) 

antzeman daitekeena. Hau da, ikasleek idazketan hobekuntzak dituztenean 

irakurketan ere hobekuntzak dituzte. Beraz, teorian azaldu dudan bezala bi prozesuak 

Grafikoa 2: Irakurketa prozesuaren emaitzak. 1= fase alfabetatu 

aurrekoa, 2= Alfabetatze partzialeko fasea, 3= Alfabetatze osoko 

fasea eta 4= Alfabetatze finkatutako fasea. 
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bana ezin dira eta biak batera modu progresiboan garatzen direla ikus dezakegu 

emaitzetan (1. Eta 2. grafikoak). Horrek bi hizkuntzen arteko lotura. 

Bestalde, hizkien fonemak grafiekin lotzen hasi zirenean irakurtzen hasi ziren eta 

horretarako buruko hainbat prozesuak eta hainbat jakintzak (fonologiari, ortografiari, 

sintaxiari eta semantikari, testuari eta testuinguruari buruzkoek) parte hartzen hasi 

ziren idatzizko informazioa ulertzeko eta interpretatzeko. Horrek, hizkuntza eta 

pentsamenduaren lotura agerian uzten du. Hau da, irakurketaren ikaskuntza garatzeko 

pentsamenduari esker, fonema eta grafien arteko lotura guztiak egiten hasi ziren. 

Beste modu batera esanda, pentsamendua ikaskuntza bideratzen duen tresna da. 

Laburbilduz eta emaitzei begira, esan daiteke garapen normala dutela eta bakoitzaren 

erritmoa errespetatu behar dugula, momentu bakoitzean aurrera joateko baliabideak 

eskainiz. Kontu handiz ibili behar gara, garapen ohikoari dagozkion ohiko akatsak 

irakurketa eta idazketa prozesuari loturiko nahasteekin ez okertzeko, horregatik, 

garrantzitsua da ongi ezagutzea adin bakoitzari zein garapen maila dagokion. Adibidez, 

aztertutako kasuetan silaba konplexuekin zailtasunak zituzten eta nahi zeta dislexiaren 

ezaugarrietako bat izan, ez du esan nahi dislexia zutenik, horrelako akatsak oso 

komunak baitira bost urteko ikasleen artean. 

4.2. Lan proposamena. 

Praktiketan egon nintzenean idazketa eta irakurketa lantzeko jarduera gehienak 

bakarkako lanak ziren errutinak izan ezik. Gelako ikasle guztiak kontuan hartuz, batzuk 

besteak baino aurreratuago zeuden. Horregatik, oraingo honetan, proposatzen ditudan 

ariketak talde handian edo talde txikietan (binaka) egiteko izango dira. Modu horretan 

aurreratuagoak daudenak besteei lagunduko diete.  

Taldean lan egiteak, Urtxintxako irakasleen gida liburuan (Saenz, M. 2000: 21-22) 

azaltzen den bezala, onura asko elkartzen ditu. Alde batetik, elkarlanean aritzeak, bere 

kideek egiten dutena eredu bezala hartuz eta imitatuz gauza berriak ikasteko aukera 

ematen die, gainera, egin behar duten horretan ados egotea eskatzen du. Horretarako, 

ikuspegi ezberdinen eta soluzio podibleen arteko akordiora iritsi behar dira, hau da, 

erabakiak elkarrekin hartu behar dituzte. 
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Lana banatzea,  talde lanaren beste alderdi garrantzitsu bat da. Taldekideen artean 

ardurak banatu behar dituzte eta hau oso lagungarri izan dakieke autoestima baxua 

duten ikasleentzat. Lan egiteko modu honekin, Ikasleen artean poliki-poliki 

erregulatzen joaten dira eta progresiboki esanahiak konpartitzen joaten dira. Hau da, 

taldekideen arteko zubi komunikatiboa eraikitzen joaten dira, ekintzen akordio bat 

gidatzen duena.   

Taldeak osatzeari dagokionez, duela urte batzuk talde hetereogeneoak osatzen ziren, 

baina azkeneko urteetan  ikusi da komenigarriago dela talde heterogenoak osatzea, 

pertsonen konbibentzia ahalbidentzen duelako eta diskriminazio egoerak baztertzen 

dituelako.  

Hala eta guztiz ere, nire proposamenerako ez dut maila oso desberdineko ikasleak 

elkartuko, haien gaitasun mailen artean desberdintasun asko ez egoteko. Bestela, 

horrela izatekotan, maila  altuagokoentzat zaila izango litzateke besteen maila kontuan 

hartzea, eta maila baxuagokoentzat berriz, zaila izango litzateke gehien dakien 

ikaslearen eredua imitatzea edota bere arauketak jarraitzea. Horregatik, binakako 

ariketetan bikote hetereogeneoak sortuko ditut baina haien arteko ezagutza maila oso 

desberdinak ez dituztenen artean, adibidez, fase silabikoa oraindik gainditu ez duen 

haur bati ez dut fase alfabetikoan dagoen haur batekin elkartuko,  fase silabiko 

alfabetikoan dagoen beste batekin baizik. 

Bestalde, irakaslearen papera funtsezkoa izango da, hau da, talde lana bideratu 

beharko du eta behar denean  eskuhartuko du. Eskuhartze maila ezberdinak izan 

daitezke eta helburu ezberdinetarako erabiliko dira –konfliktoak desblokeatu, 

taldearen atentzia lortu, hainbat rolen jokabidea zuzendu eta abar eta horren 

kalitatearen arabera lanaren eta haurren garapenaren arrakasta maila izango da.    

Azkenik, ikasleek talde lanean daudenean irakasleak ikasleen behaketa zehatzagoa 

egiteko aukera  izango du. Behaketari esker, banakako lanetan erraz ikusiten ez diren 

jokabideak behatzeko aukera izango du, hala nola, nork eskatzen duen laguntza, nork 

dakien bereganatzen, nork antolatzen duen, nork nori erakusten dion eta abar. 
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Hori guztia kontutan hartuz eta hausnartutako ariketen emaitzetan silaba 

konplexuetan zailtasunak dituztela ikusi ondoren, honako jarduerak proposatzen ditut. 

 1. Jarduera: Gelako hiztegia sortu. 

Faltan bota nuen gelan guztien artean egindako hiztegi bat edukitzearena. Behin baino 

gehiagotan hitz bat nola idazten zen edota euskaraz nola esaten zen bilatzeko 

estrategiarik gabe ikusi nituen. Hiztegi bat sortzea eta gelan liburutegi txokoan 

edukitzea estrategia egokia izan daiteke hitz bat nola idazten den, zer esan nahi duen 

eta abar beraiek bakarrik aurkitzeko eta hutsune hori autonomiaz betetzeko. Horrela, 

hitz baten inguruan zalantzaren bat sortzen bazaie, beraiek bakarrik hiztegia hartu eta 

azter dezakete.    

Lantzen ari diren proiektuarekin bat datozen hitz berriak gelako hiztegian idatziko 

dituzte. Asteko “astronauta” (arduraduna) eta honek aukeratzen duen laguntzailea 

(gelako lagun bat) izango dira hiztegia idazteko arduradunak. Aste horretan ateratzen 

diren hitz berri guztiak arbelean apuntatuko dituzte eta aste bukaeran gelako 

arduradunak eta laguntzaileak hitz horien inguruan aurkitu dituzten irudietako bat 

aukeratuko dute  hiztegian itsasteko eta ondoan izena jartzeko. Minuskulaz idazten 

hasi direnez, maiuskulaz eta minuskulaz idatziko dituzte. 

Horrela pixkanaka proiektuarekin batera ikasten dituzten hitz berriekin hiztegia 

osatzen joango dira, eta gelan bertan izango dute kontsultatu ahal izateko.  

ESPAZIOA: Gela 

MATERIALA: Hitz berrien irudiak, hiztegia, arkatza edo errotulagailua eta kola.  

TALDEKATZEA: Binaka egingo dute eta gela osoari azalduko diote. 

EBALUAZIOA: Behaketa eta erregistro orria. 

DENBORA: Ostiralean goizean errutinak egin ondoren denbora bat eskainiko zaio. 

ZER LANTZEN DA: Idazketa, hausnarketa, errespetua eta parte-hartzea.   
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Jarduera hau nahiz eta ahozkoa izan, testu idatziak egiteko eskatzen dituen gaitasunak 

lantzen dira, hala nola, esan nahi den hori ongi azaltzea, esaldiak aurretik pentsatzea 

eta abar.  

 2. Jarduera: Ikusi makusi zer ikusi. 

Lehen ikusi dugun bezala silaba konplexuekin zailtasunak dituzte ongi ezagutzen duten 

“ikusi makusi zer ikusi” jokoa erabiliko dugu silaba konplexuak lantzeko. 

Hiztegian dauden hitzak erabiliko dira. Irakasleak hiztegia irekiko du eta silaba 

konplexuez h asten den hitz bat aukeratuko du: “Ikusi makusi zer ikusi? Gauzatxo bat... 

gauzatxo bat.... “tri-z” hasten dena” 

Ikasleek erantzun posibleak emango dituzte hitza asmatu arte: tri...angelua (ume 

batek), tri...neoa (beste batek), tri...zikloa (hirugarrenak) eta abar. 

Erantzun zuzena ematen duen ikasleak, hau da, asmatzen duenak hiztegia ireki eta 

beste hitz bat aukeratuko du: “Ikusi-makusi.... 

Asmatzea asko kostatzen bazaie eta “tri”z hasten diren hitzak bururatzen ez bazaie, 

hiztegia har dezakete irudiak begiratzeko (hitzak estalita egongo dira). 

 

 

ESPAZIOA: Gela. Korroan. 

MATERIALA: Ikusi makusi jokoa eta hiztegia. 

TALDEKATZEA: Talde osoa. 

EBALUAZIOA: Behaketa. 

DENBORA: Jolasa bukatu arte. 

ZER LANTZEN DA. Ahozkotasuna (esaldiak pentsatu esan baino lehen eta ongi 

egituratuak), ulermena,  txandak errespetatzea, hiztegia eta hasierako silaben 

kontzientzia (kontzientzia fonologikoa) 
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 3. Jarduera: Zer da? esaldi bat asmatu. 

Aurreko jardueran ahoz landutako hitzak, oraingoan idatziz egingo dute. Horretarako 

binaka jarriko dira eta bi fitxa hauek beteko dituzte (II. eranskina): 

-Lehengo fitxan agertzen diren irudien izena idatzi. Hiztegian oinarrituko dira nola 

idazten den jakiteko. 

- Bigarren fitxan, agertzen diren hitzekin esaldi bat asmatu beharko dute. 

 

 4.Jarduera: Ipuina osatu. 

Aurretik landu duten ipuin batean oinarrituko da hurrengo ariketa. Kasu honetan 

“Artzain gezurtia” ipuina aukeratu dut, baina edozein ipuinarekin egin daiteke. 

Irakasleak irakurriko die ipuina eta ondoren, binaka jarriko dira eta irakasleak 

istorioaren irudiak desordenatuta emango dizkie amaierako irudia izan ezik.  Binaka 

moztu eta beste orri batean irudiak ordenan itsatsiko dituzte eta amaiera berri bat 

asmatu beharko dute (III. eranskina). 

Ariketa honekin silaba konplexuak zeharkako moduan landuko dituzte, hau da, ipuina 

testuinguruan txertatuak. 

 

ESPAZIOA: Gela. Korroan. 

MATERIALA: Ikusi makusi jokoa. 

TALDEKATZEA: Talde osoa. 

EBALUAZIOA: Behaketa. 

DENBORA: Jolasa bukatu arte. 

ZER LANTZEN DA. Ahozkotasuna (esaldiak pentsatu esan baino lehen eta ongi 

egituratuak), ulermena,  txandak errespetatzea, hiztegia eta hasierako silaben 

kontzientzia (kontzientzia fonologikoa) 
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ESPAZIOA: Gela. Korroan.  

MATERIALA: “Artzai gezurtia” ipuina. Ipuinaren irudiak, aizturrak, kola eta arkatza. 

TALDEKATZEA: Talde osoa ipuina entzutean eta binaka ariketak egitean. 

EBALUAZIOA: Behaketa eta fitxa. 

DENBORA: Saio bat. Ez badute bukatzen denbora gehiago emango zaie. 

ZER LANTZEN DA: Idazketa, silaba konplexuak, irudimena eta sormena, ipuinaren 

atalak zeintzuk diren eta ikaskide batekin lan egitea (horrek suposatzen dituen 

arauak). 
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CONCLUSIONES 

La elaboración de este trabajo me ha llevado a una serie de reflexiones sobre el 

proceso de la lectura y escritura en Educación Infantil. 

Para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura es importante conocer 

los distintos métodos de enseñanza que se han venido aplicando a lo largo de la 

historia. Hoy en día, como he podido analizar en mi trabajo y en mis prácticas 

escolares, el más utilizado y efectivo es el método  contructivista, que hace al niño/a 

protagonista de su aprendizaje, y a su vez construye su propio aprendizaje por sí 

mismo/a, al contrario que las metodologías clásicas que se basaban en el aprendizaje 

memorístico.  

He tenido la oportunidad de profundizar en la metodología constructivista desde un 

punto de vista práctico en un aula de educación infantil de tercer curso, modelo D. 

Gracias a ello he podido analizar, desde la posición de un docente, las diferentes 

consecuencias que conlleva estudiar en un entorno bilingüe, las cuales yo experimenté 

como estudiante. He podido descrubir las ventanjas y desventajas que tiene el estudiar 

en euskera no siendo ésta la lengua materna, y comprobar la gran influencia que tiene 

la primera lengua sobre el aprendizaje de la lectoescritura. 

 A lo que a la lectura y escritura se refiere, he podido comprobar que trabajar el 

desarrollo de la conciencia fonológica  no solo ayuda a la comprensión de las 

relaciones entre fonemas y grafemas, sino que da al alumno/a la posibilidad de 

descubrir más fácilmente cómo los sonidos actúan dentro de las palabras. Debemos 

ser conscientes de la importancia que tiene  el desarrollo de esta capacidad cognitiva 

como un paso previo e imprescindible antes de comenzar la enseñanza del código 

alfabético.   

Una vez comenzado el desarrollo de la lectoescritura, es imprescindible conocer cuáles 

son las dificultados de los alumnos para así diseñar un plan de enseñanza adaptado a 

sus dificultades con el objetivo de ayudarles en su progreso.  Uno de los factores 

importante para ayudar a esos niños/as que tienen más dificultades es la de un buen 

desarrollo y progreso es la organización  de agrupamiento de los niños. Las actividades 
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en gran grupo y en grupo reducido son muy adecuadas para promover la participación 

y compartir experiencias de aprendizaje.  

Para desarrollar la conciencia fonológica se consiguen buenos resultados llevando a 

cabo actividades y juegos motivadores, que lleven al alumno a entender las funciones 

comunicativas que nos ofrece el lenguaje y no solo de una forma mécanica como en 

las metodologías clásicas, tales como la analítica y sintética. Es decir, con temas 

cercanos a su entorno, consiguiendo así que el aprendizaje sea funcional y 

significativo. 

Por último, he comprobado la importancia de este trabajo fin de grado en el día a día y 

su utilidad en todos los ámbitos de la enseñanza teniendo la oportunidad de ampliar 

mis conocimientos teorico-prácticos como docente en un aula real.  
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ERANSKINAK 

I. Eranskina: idazketa eta irakurketa behaketa orria. 
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II. eranskina: silaba trabatuak lantzeko fitxak. 

ZER DA? 
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ESALDIAK ASMATU: 
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III. eranskina: Ipuina ordenatu eta osatu. 

IPUINA ORDENATU ETA AMAIERA BERRI BAT ASMATU 
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MARRAZTU AMAIERA BERRI BAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


