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Irakatsi hizkuntza 
PiktoIdazketarekin, 

eta gozatu!

PiktoIdazketa-guneak



Zer metodologia 
proposatzen  
dugun
PiktoIdazketa 
metodologia aktibo 
bat da, irudia tresna 
gisa erabiltzen duena 
irakurtzen eta idazten 
ikasteko, pentsamolde 
sortzailea lantzeko 
eta hizkuntza 
(ikusmenezkoa, 
ahozkoa eta idatzizkoa) 
mailaz maila 
menderatzen joateko.

PiktoIdazketako 
plataforma digitalak 
Lehen Hezkuntzako 
1. mailatik 6. mailara 
arteko hizkuntzako 
curriculuma lantzeko 
aukera ematen du, 
hamaika proposamen 
didaktikorekin.

Inklusiboa

Ahalduntzailea

Pertsonalizatua

Aktiboa

Kolaboratiboa

Multimodala

Sortzailea



Zer gaitasun 
eta trebetasun 
lantzen ditugun 

Idazmena1

Ahozko 
komunikazioa

3

Literatura 5

Irakurmena2

Sormena eta 
askotariko 
bitartekoen 
erabilera

4

Hizkuntzaren 
ezaguera: 
hiztegia, 
ortografia, 
morfosintaxia, 
egitura eta 
puntuazioa.

6

Gure hezkuntza-proposamenak, 
hizkuntza lantzeaz gain, gaitasun samur 
edo XXI. mendeko gaitasun izeneko 
trebetasun sozialak ere lantzeko aukera 
ematen du: sormena, komunikazioa, 
elkarlana eta pentsamolde kritikoa.

Irakasleei lagun 
egiten diegu 
denbora guztian

Irakasleei behar dituzten tresnak 
ematen dizkiegu, errazago lan egin 
dezaten eta benetan garrantzia 
duen horretan ardaztu daitezen, 
ikasleen banan-banako arretan, 
alegia. 

Ezarpen-prozesuan prestakuntza 
eta laguntza ere eskaintzen 
dizkiegu, irakasleak ikasgelan 
seguru senti daitezen eta 
ikasleekin ongi pasa dezaten.

  



Lehen Hezkuntzan  
hizkuntza irakasteko  
modua aldatzen dugu

Hezkuntzako, 
sorkuntzako eta 
komunikazioko 
adituak 
Metodo globalizatu 
bat sortu dugu, 
hizkuntzaren 
irakaskuntza 
testuingurua aintzat 
hartuta lantzen 
duena, eta horretan 
aritu gara idazleak, 
ilustratzaileak, 
arte eszenikoetako 
profesionalak, 
diseinatzaileak eta 
abar. 

Material 
berritzaileak
Gure testu eta 
ilustrazioak haur- eta 
gazte-literaturako 
idazle eta ilustratzaile 
ezagunek sortu 
dituzte. Testu 
literario aberatsak 
dira, hainbat teknika 
artistiko erabiliz 
eskuz egindako irudiz 
hornituak. 

Ikasleak gogoz parte 
hartzera bultzatzen 
dituen metodo aktibo 
bat.

Plataforma digital 
bat, proposamen 
didaktiko ugari 
dituena, programazioa 
irakasleak berak 
aukeratu eta sor dezan, 
taldearen bilakaeraren 
arabera.

Metodo multimodal, 
inklusibo eta 
pertsonalizatu bat.

XXI. mendeko 
trebetasunak: sormena, 
komunikazioa, 
elkarlana eta 
pentsamolde kritikoa.

Metodologiak  
berdin-berdin 
ahalduntzen eta 
motibatzen ditu 
irakasleak eta ikasleak. 
Elkarrekin ikasten 
dute.

Eskola 
magistralak

Testuliburuak

Betiko 
metodoak

Eduki hutsak

Monotonia 
eta 
motibaziorik 
eza

Honako 
hauen  
ordez:

PiktoIdazketak 
beste hauek 
proposatzen ditu:



Liburu digitala
Liburu digitala fikziozko 
istorio bat da, irudiduna, 
hizkuntza bere 
testuinguruan ikasteko 
aukera ematen duena. 

Irakasleek, orrialde 
bakoitzean, arlo hauek 
uztartzen dituzten 
jarduerak dituzte eskura: 
irakurketa, sormena, 
marrazketa, idazketa, 
ahozko adierazpena eta 
hizkuntzaren ezaguera.

Hiztegia hainbat 
hizkuntza-jolasen eta 
hiztegi irudidun baten 
bitartez lantzen da. 

Testu-motak liburu 
digitaleko pertsonaien 
komunikazio-premien 
arabera lantzen dira. 
Orrialde bakoitzak hainbat 
proposamen ditu, testuen 
sorkuntza eta ekoizpena 
zein dokumentazioa eta 
ahozko azalpena lantzeko. 

Irakurketa

Idazketa

Ahozkotasuna

Sormena

Hizkuntzaren ezaguera

Irudien irakurketa

Arreta

Talde-lana

Pentsamolde kritikoa

Aktiboki entzutea

Oroimen bisuala

1. HIRUHILEKOA 2. HIRUHILEKOA 3. HIRUHILEKOA

IRA URR AZA ABE URT OTS MAR API MAI EKA

Liburu digitala Ikaslearen argitalpena

Hizkuntzaren ezaguera

PiktoIdazketako  
programazioa



1. HIRUHILEKOA 2. HIRUHILEKOA 3. HIRUHILEKOA

IRA URR AZA ABE URT OTS MAR API MAI EKA

Liburu digitala Ikaslearen argitalpena

Hizkuntzaren ezaguera

Ikaslearen argitalpena

Sorkuntza
Ikasleek eskuratutako 
hizkuntza-ezaguerak 
liburu bat sortzeko 
erabiltzen dituzte.  
Irudia funtsezkoa da 
istorioa sortzeko eta 
egituratzeko. 

Prozesua
Ikasleen sorkuntza- 
-prozesua errespetatzeak 
ikasteko barne-nahia 
eragiten du: ikasleek ezin 
diote idazteari utzi, testua 
aberasteko dena ematen 
dute eta, horretarako, 
ikasi dituzten teknika eta 
hitzak erabiltzen dituzte. 

Argitalpena
Ikasleen literatura-
-sorkuntzak 
inprimatu egiten 
dira eta ikastetxeko 
liburutegi digital 
batean argitaratzen 
dira. 



1. HIRUHILEKOA 2. HIRUHILEKOA 3. HIRUHILEKOA

IRA URR AZA ABE URT OTS MAR API MAI EKA

Liburu digitala Ikaslearen argitalpena

Hizkuntzaren ezaguera

Hizkuntzaren ezaguera
Ikasle bakoitzak hizkuntza-jolasekin bere ibilbidea egiten du. Asmoa da 
ikaskuntza indartzea eta pertsonalizatzea. Programak ikasle bakoitzaren 
hizkuntza-trebetasunak ebaluatzen ditu (ortografia, hiztegia, morfologia 
eta sintaxia, puntuazioa, egitura eta irakurmena), eta haien premien 
arabera egokitutako lan-materiala proposatzen die (programak trebetasun 
eta ikasturte bakoitzeko bosna maila ditu).
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