
Zaindu maiteZaindu maite  
duzun hori!duzun hori!  



 
 

Aurkezten dugun proposamen didaktikoaren helburua  euskarari lotutako jaien ezagutza indartzea da. 

Zaindu maite duzun hori! Proiektua ikasleen intuizioaren eta aurretiko ezagupenen  bidez  Euskal Herriko beste
hainbat txokotan ospatzen diren  euskarari lotutako jaiak ezagutzeko sortu da.

Ibilaldiaren ezagutzan arreta jarri zuten aurreko proiektuen hariari jarraituz, proiektu honek modu ludikoan
hurbildu nahi du gure kultura eta hizkuntza laguntzeko antolatzen diren jai guztien nortasuna.

Zaindu maite duzun hori! proiektua hainbat arlotan lantzeko pentsatuta dago, hitzezko komunikazioan,
pentsamenduaren aktibazioan, jokoan eta teknologia berrietan oinarrituta. Jarduera gehienak adin-tarte
desberdinetan lantzeko pentsatuta daude, eta jarduera horietan  jardueraren fokua edo zailtasuna aldatzen dira.

Abusu Ikastolatik badakigu gure programaziotik kanpoko unitate didaktiko bati aurre egitea  zein zaila den
gehienetan . Hori dela eta, jarduera batzuk egin nahi izan ditugu, lotura bat duten arren, banaka egin
daitezkeenak, nahitaez denak  egin behar izan gabe.

Jarraian, Abusu Ikastolaren proposamen didaktikoa



Elkarrekintza
HH-LH- DBH
MARTXOAN

Kahoot-aK
LH3- DBH
Eskulanak
HH2-LH3

APIRILEAN
Tiktokerra naiz

Just dance
Karaokea

Abestiaren
lanketa

HH-LH-DBH

MAIATZEAN

 

Ibilbidearen
jolasa

LH-DBH
MAIATZEAN
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Proposamen
didaktikoa

ikastoletara zabaldu

Aurkezpen
bideoa

ELKARREKINTZAELKARREKINTZA

https://drive.google.com/file/d/18qqC7EK5Zsv_n3bnCmhT4EMxUN_gBCUT/view?usp=sharing


     

    

     

     

ERREGISTROAK:

Argazki bidez egindako erregistroa unitate@ibilaldia.ikastola.eus helbidera bidali, sare sozial desberdinetan
hedatzeko. 

             @abusu.ikastola         @abusuibilaldia            Abusu Ikastola 

HELBURUA: 
Euskal jaialdietatik hasita Ibilaldiari buruzko elkarrizketa bultzatzea euskararen kalitatea hobetzeko.

ZEHAZTAPENAK: 

Aurkezpen honetan laburpena izan arren, beharrezko informazio guztia esteka honetan aurkituko duzu.
 

NORI ZUZENDUTA:

HH
LH
DBH

MATERIALA:

Arbela eta
bozgorailuak

ESPAZIOA:

Gela barruan

PERTSONAK

Ikasleak
Irakasleak

DENBORA:

60 min

https://drive.google.com/file/d/1k6drdlfUZhCki9dRrCJjaRu8N_yDi4CU/view?usp=sharing


Asanblada formatoan,
ahozkotasuna landuz 
euskararen kalitatea

hobetzeko estrategia da.

NONDIK NORAKOAK:

Asanbladak gai bat izango du eta
ikasleek horren inguruan hitz egin
beharko dute arau batzuk errespetatuz.

 Horretarako, saiorako
prestatutako txantiloia
jarraitu beharko dute
irakasleek (txantiloia
aurretiaz irakurrita

izatea komenigarria da). 
 

Elkarrekintza saioa ikasleen mailara
egokitu daiteke arreta gunea
moldatuz.

 

 
Ikasleek arreta gunea une oro presente

izan dezaten (ahalik eta gehien
erabiltzeko asmoarekin), arbelean,
pantailan… idatzita egon daiteke

 

Modu horretan,
irakasleak

beharrezkoa denean
pantailari keinua

egingo dio ikasleei
arreta gunea
gogoratzeko. 

 

Kasu honetan, elkarrekintzaren helburua
da euskal jaialdietatik abiatuta aurtengo

Ibilaldiari buruz hitz egitea. 
 



Objektiboki entzun
dutenaz hitz egingo

dute ikasleek. Entzundakoari buruz
uste dutena azalduko

dute ikasleek.Adibidez: Korrikaren abesti
berriarekin hasten da,

 euskaraz abesten dute
guztiek, abesti desberdinen

zatiez osatutako muntaia da…

Adibidez: uste dut euskal jaialdiei 
buruzkoa dela, uste dut

 famatuek kantatzen dutela, 
uste dut abesti berriak direla…

 Entzundakoari
buruzko zalantzak
 azalaraziko dituzte

ikasleek
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APIRILA

ESKULANAK +ESKULANAK +    KAHOOTKAHOOT

1 2 3

54 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 28 29 30

kahoot 
Meet

Aurkezpen
bideoa

https://drive.google.com/file/d/18qqC7EK5Zsv_n3bnCmhT4EMxUN_gBCUT/view?usp=sharing


     

    

     

     

ZEHAZTAPENAK: 

Jarraibide eta ereduak esteka honetan HH 2-3-4            LH 
 

HELBURUA: 
Adierazpen artistikoak garatzea. 

NORI
ZUZENDUTA:
HH
LH 1-2

MATERIALA:
Txantiloia
Margo, errotulkiak…
Kartulinak
Koloretako plastikoak

ESPAZIOA:

Gela barruan

PERTSONAK

Ikasleak
Irakasleak

ERREGISTROAK:

Argazki bidez egindako erregistroa unitate@ibilaldia.ikastola.eus helbidera bidali, sare sozial desberdinetan
hedatzeko. 

       @abusu.ikastola               @abusuibilaldia            Abusu Ikastola 

DENBORA:

40 min

https://drive.google.com/file/d/1anwoeUDKsFWZvefSI9D9L9-BpCJ5j3in/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bmZqI5CIlTlDgg1-tFVWdrT2l5Uj3oWQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yE3GjiVuK3_2sBs9jV0Cf7xT9AN0Clra/view?usp=sharing


     

    

DENBORA:

60min

     

     

HELBURUA: 
IKT baliabideak erabiliz euskararen alde egiten diren jai ezberdinak ezagutzea. modu jostagarri batean.

NORI ZUZENDUTA:

LH 3-4
LH 5-6 DBH ume bakoitzeko

ordenagailu bat
Proiektorea
Bozgorailuak

MATERIALA:

IKT baliabideak 

ESPAZIOA:

Gela barruan

Meet plataformaren bidez, ikastolek kahoot partida online jolasteko gonbidapena jasoko dute. Partida hau Apirilaren 28an arratsaldeko 15.00tan
izango da elkarrekin konektatzeko aukera duten ikastola guztien artean. Gainontzekoek jolasa egiteko beste edozein tarte bilatu dezakete
(bakoitza bere taldearekin)
Ume bakoitzak kahoot.it plataforman izena ematerakoan, ikastolaren izena, eta ikasmaila zehaztu beharko ditu. Adib: Luken P. Abusu Lh4B
LH3-4: https://meet.google.com/ufq-tbhv-ezy
LH5 - DBH ; https://meet.google.com/dgn-mjzu-oom
Irabazleak ibilaldiko kamiseta bat eskuratu ahal izango du. 

ZEHAZTAPENAK: 

 

PERTSONAK: 

Ikastola-
komunitatea

ERREGISTROAK:
Argazki bidez egindako erregistroa unitate@ibilaldia.ikastola.eus helbidera bidali, sare sozial desberdinetan hedatzeko. 

https://meet.google.com/ufq-tbhv-ezy
https://meet.google.com/dgn-mjzu-oom
https://create.kahoot.it/share/zaindu-maite-duzun-hori/0a30b8a7-84ed-4f99-a61e-22c47af80230
https://create.kahoot.it/share/zaindu-maite-duzun-hori/0a30b8a7-84ed-4f99-a61e-22c47af80230


       

       

       

       

       

MAIATZA
1

2 3 54 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

KARAOKEAKARAOKEA

JUST-DANCEJUST-DANCE

KANTA ZEINU BIDEZKANTA ZEINU BIDEZ

ERRO 
HARRI 
HAR!!

IBILBIDEAREN JOLASAIBILBIDEAREN JOLASA



Abusu ikastolako youtube kanalean erro harri har bideoklipa ikusi karaokea landu          

Koreografia landu. Euskal dance programarekin.

Abestia zeinu hizkuntzan landu

Tik Tok challenge-a grabatu (Sare sozialen bitartez helduko zaizue erronka)

ZEHAZTAPENAK: 

 

     

    

     

     

ERREGISTROAK:
Argazki bidez egindako erregistroa unitate@ibilaldia.ikastola.eus helbidera bidali, sare sozial desberdinetan
hedatzeko. 

       @abusu.ikastola         @abusuibilaldia            Abusu Ikastola 

MATERIALA:

Ordenagailua eta 
bozoragailuak
Youtube kanala

HELBURUA: 
Gorputzaren, keinuen eta mugimenduaren bidez emozioak eta sentimenduak kanporatzea. Ahotsa erabiltzea, abestian 

NORI 
ZUZENDUTA:

HH -DBH

ESPAZIOA:

Gela barruan

PERTSONAK:

Ikasleak
Irakasleak

DENBORA:

40 min

https://www.youtube.com/watch?v=LirkGYDW2MM
https://www.youtube.com/watch?v=DWFE7k8bSF4
https://www.youtube.com/watch?v=HtfISPUGcQg&feature=youtu.be


     

    

     

     

ERREGISTROAK:

Argazki bidez egindako erregistroa unitate@ibilaldia.ikastola.eus helbidera bidali, sare sozial desberdinetan
hedatzeko. 

       @abusu.ikastola             @abusuibilaldia            Abusu Ikastola 

Posible bada DINA3an joko-taula inprimatu, bestela arbelean proiektatu. 

Jolaserako jarraibideak esteka honetan aurkituko dituzu

ZEHAZTAPENAK: 

HH joko-taula       LH/DBH joko-taula

 

HELBURUA: 
Aurtengo ibilaldiko guneak ezagutu taldean ondo pasatuz euskaraz eta euskararekin.

NORI ZUZENDUTA:

HH
LH - DBH 

MATERIALA:

Jolasaren joko-taula
Frogen zerrenda
Fitxak
Dadoa edo dado
birtuala 
Ikasgelako materiala

ESPAZIOA:

Ikastolako edozein
espazio

PERTSONAK

IIrakaslea
(txikienekin)
Gelakideak,
irakasleak…

DENBORA:

60min

https://drive.google.com/file/d/11djFN5-X-xefdKIu9dMEwUuq5ZyhMP6n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kD2xC6fsXrV--AWMgLXKEeIM5TEVm4cr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14V9Ws9rzFzkt4QUG9Mv4tmHKy2lAlgxV/view?usp=sharing
https://es.piliapp.com/random/dice/
https://es.piliapp.com/random/dice/



