
 

Euskararen tamaina 
ARLOA:  
Euskara 
GAIA: 
Euskararen kokapena munduko hizkuntzen artean eta eleaniztasuna munduan. 
MAILA: 
DBH 1-2-3-4 
SAIO KOPURUA:  
4 saio 

 
AZKEN XEDEA:   
 
Eskolaren eta bizi diren herriaren eleaniztasun maila eta bertako euskararen egoera 
erakutsiko duen power point bat osatu eta aurkezpena egitea. 
 
LANDUKO DIREN OINARRIZKO KONPETENTZIAK  
 
KONPETENTZIA OROKORRAK: 

1. Ikasten ikasteko konpetentzia: Pentsatzen eta ikasten jakitea 
2. Hizkuntza komunikaziorako konpetentzia, eta teknologia digital eta mediatikoa 

erabiltzeko konpetentzia: Komunikatzen jakitea 
3. Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia: Elkarrekin bizitzen jakitea 
4. Norberaren autonomiarako konpetentzia: Izaten jakitea 
5. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako konpetentzia. Ekimenez jokatzen 

jakitea 
ZEHAR KONPETENTZIAK: 

1. Hizkuntza komunikaziorako konpetentzia: Hizkuntzak eta Literatura. 
2. Teknologiarako konpetentzia: Teknologia. 
3. Arterako konpetentzia: Plastika eta ikus entzunezko adierazpena. 
4. Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia: Gizarte zientziak. 

 
HELBURU DIDAKTIKOAK: 
Helburu orokorrak: 1, 6, 7 eta 8. Helburu zehatzak: 1, 2, 3 eta 7. Helburuen enuntziatua 
ikusteko, oinarrizko_dokumentua.pdf  artxibora jo. 
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EGOERA KOMUNIKATIBOAREN AURKEZPENA 
 

1. JARDUERA: IRAKASLEAREN AURKEZPENA ETA TESTUINGURATZEA 
 
Irakaslearen aurkezpen laburra gaiaren inguruan.  
Zertaz arituko gara? Zein izango da helburua?  
 
Momentu honetan irakasleak aurkeztuko du zer egingo dugun datozen 
orduetan, eta taldean adostuko da nola egingo den hori guztia.  

Eskolaren eta bizi garen herriaren eleaniztasun maila eta bertako euskararen 
egoera erakutsiko duen power point bat osatu eta aurkezpena egitea izango da 
helburua. 

Irakasleak munduko mapa hau erakutsiko die ikasleei eta bertan ikusten dutena 
komentatuko dute girotzen joateko. (Munduan hiztun gehien dituzten hizkuntzak 
agertzen dituen mapa da, estatuen arabera banatuta) 

 

 

 

Irakaslearentzat informazioa 

 



 

TESTUINGURATZEA 

2. JARDUERA: AURREZAGUTZAK ARAKATZEN 

Ikasleak talde txiki heterogeneotan egongo dira. Zenbait galdera egingo zaizkie: 

 
- Zenbat hizkuntza dago munduan? Eta zein hizkuntza 

ezagutzen dituzue? 
 

- Zein dira munduan gehien hitz egiten diren hizkuntzak? 
 

- Zuen ustez munduko estatuen mapa (mapa politikoa) eta 
hizkuntzen mapa bat datoz? Zergatik? 
 

- Hizkuntza guztiek garrantzi berdina al dute munduan? 
 

 

 
Arkatzak erdira egitura kooperatiboa erabiliz gauzatuko da jarduera. 
 
Irakasleak talde bakoitzari orri bana banatuko dio. Orriak, oinarri-taldeko kide adina galdera 
izango ditu, eskolan landutako gaiari buruzkoak (oro har, lau). Ikasle bakoitza galdera edo 
ariketa batez arduratuko da: 
• Ozen irakurriko du eta galderari erantzuteko eta ariketa egiteko moduari buruzko iritzia 
ematen lehena izango da. 
• Jarraian, taldeko kide guztiei beren iritzia galdetuko die; orden zehatza jarraituko du (erloju-
orratzen noranzkoa, adibidez) eta kide guztiek informazioa eta iritzia ematen dutela bermatuko 
du. 
• Adierazitako iritzi guztiak oinarri hartuta, eztabaidatu egingo dute eta guztien artean 
erabakiko dute zein den erantzun egokia. 
• Azkenik, egiaztatuko dugu erantzuna edo ariketa denen artean erabaki duten bezala ulertzen 
dutela guztiek, bai eta koadernoetan apuntatzen dutela ere. 
 
 
3. JARDUERA: TALDE HANDIAN BILDUTAKO ERANTZUNAK 
PARTEKATZEA 

Talde bakoitzeko bozeramaileak bere taldean bildutako informazioaren berri 
emango du.  

Informazioa emateko txantiloi bat baliatuko du bozeramaileak (aurkezpen 
eskema bat: edukiak nola antolatu behar dituen eta zein hizkuntza baliabide 
erabiltzea komeni den). 

Irakasleak arbelean idatziko ditu ikasleen ekarpenak. 

(1. dokumentua) 

 



 

4. JARDUERA: MUNDUKO HIZKUNTZA KOPURUAREN INGURUKO 
BIDEOA 

Bideoa ikusi eta talde txikian aurrez egindako galderen erantzunak osatu edo 
zuzendu. Nahi bada, informazio berri eta interesgarria ere erantsi. 

 

 

5. JARDUERA: POWER POINT AURKEZPENAK ZERTARAKO? 

Sekuentziaren xedea gauzatzeko beharrezkoa izango zaigu power point 
programaren erabilpena zein den gogoratzea. Horretarako, zenbait galdera 
egingo zaizkie ikasleei. Talde handian hitz egingo da gaiaren inguruan, ahozko 
komunikazioa landuz eta elkarrizketa zuzentzen duten arau sozio-
komunikatiboak aplikatuz. 

Zer hartu behar genuke kontuan PPT aurkezpen egoki bat 
egiteko? 

- Zer azaldu nahi dugu? 

- Zenbat diapositiba erabiliko ditugu? 

- Zenbat ideia sartuko ditugu diapositiba bakoitzean? 

- Nola antolatuko ditugu edukiak? (testua, irudiak, 
grafikoak…) 

 
Irakasleak jasoko ditu ikasleen iritziak eta emango ditu erantzun zuzenak. Saio 
horretan landutako ideia nagusiak jasoko ditu arbelean, plataforman edo  
bestelako euskarri batean.  



 

GARAPEN FASEA 

6. JARDUERA: EUSKARAREN KOKAPENA ZEHAZTEN 

Munduan zazpi mila hizkuntza inguru daudela jakinda, 0tik 10erako eskala 
batean, zein zenbakitan kokatuko zenukete euskara hiztun kopuruaren 
arabera? 

Talde txikitan adostu zein postutan kokatzen duzuen eta zergatia arrazoitu. 
Talde bakoitzak zein postutan kokatu duen esan ondoren datu guztien batez 
bestekoa egingo duzue, gelako guztien artean zein postutan kokatuta geratzen 
den jakiteko. 

(2. dokumentua) 

Orri birakariaren egitura erabiliz gauzatuko da jarduera. 

Taldekideetako bat hasiko da galderari erantzuten. Taulan zein zenbakitan kokatzen duen 
esango du eta zergatiak adieraziko ditu. Gainerakoek adi entzun beharko dituzte azalpenak. 
Ondoren, erlojuaren orratzen norabidean hurrengo taldekideak jarraituko du, honela, taldekide 
guztiek erantzun arte.  

Azkenik ondorio orokorrak aterako dituzte eta taldekideen kokapenaren batez bestekoa egingo 
dute. 

 

7. JARDUERA: EUSKARAREN KOKAPENAREN BIDEOA 

Hiztun kopuruari dagokionean euskarak duen kokapenaren inguruko bideoa 
ikusi ondoren talde handian iritziak eta inpresioak partekatuko dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irakasleak partekatutako ideiarik esanguratsuenak jasoko ditu eta arbelean, 
plataforman edo bestelako euskarriren batean utziko ditu.  

8. JARDUERA: POWER POINT AURKEZPENEN ANTOLAKETA 

5. jardueran jasotako ideien zerrenda ekarriko du berriz irakasleak, eta Power 
point bat sortzeko kontuan izan beharreko irizpideak azalduko dira. Aurrez 
egindako ariketa nola egin duten ebaluatuko dute. 



 

 

POWER POINT ERAGINKORRAK SORTZEKO IRIZPIDEAK: 

• Diapositibaren diseinu sinple eta argia aukeratu. Bisualki atsegina 
izan behar du hartzailearen arreta eskuratzeko. 

• Diseinu berdina erabili diapositiba guztietan. Diapositibek diseinu 
bera izateak koherentzia emango dio aurkezpenari eta ulermena 
erraztuko du. 

• Letra tipografia sinplea erabili. Koloreak hondoarekin kontrastatu 
beharko du eta tamainak egokia izan behar du hartzaileak argi 
irakurri ahal izateko. 

• Testu laburrak idatzi eta ideia nagusiak azpimarratu. Testu 
luzeegiek ulermena oztopatuko dute. 

• Irudiak erabili edukiak ilustratzeko. Testuak irudiekin ilustratzeak 
ulermena errazten du. 

• Diapositibek erakargarriak eta denek ulertzeko modukoak izan 
behar dute. Ez kargatu edukiz. 

 

 

Irizpideak azaldu ondoren bi aurkezpen erakutsiko zaizkie ikasleei eta bietatik 
egokiena zein den ondorioztatu beharko dute erantzuna arrazoituz. 

PTT1 PTT2 

 
 

 

Egindako jardueraren ondorio gisara, sekuentzia didaktikoaren amaieran 
aurkeztuko duten PPTaren oinarrizko ezaugarrien zerrenda idatziko du 
irakasleak ikasleen ekarpenak kontuan hartuta. Zerrenda hori jasoko da 
arbelean, plataforman edo bestelako euskarri batean.  



 

9. JARDUERA: CALVET BAROMETROA (BIDEOA) 

Bideoa ikusi aurretik, hizkuntza baten bizi-indarra neurtzeko hainbat aldagai 
kontuan hartu daitezkela azalduko zaie ikasleei eta neurketa horiek egiteko 
hainbat erakunde daudela adierazi. 

Calvet barometroak zein aldagai kontuan hartzen dituen identifikatu behar dute 
ikasleek. Horretarako apunteak hartu ditzakete bideoa ikusten duten bitartean.  

 

Ondoren, 1-2-4 egitura erabiliz bildutako informazioa bateratuko dute. 

Oinarri-taldearen barruan, irakasleak egindako galderaren erantzun zuzena pentsatu eta 
lehenengo laukian idatziko dute («1. egoera»). Gero, binaka jarriko dira. Bakoitzaren 
erantzunak partekatu eta horiei buruz hitz egingo dute, eta, bi erantzunekin bat egin ostean, 
bakoitzak bere bigarren laukian idatziko du («2. egoera»). Azkenik, talde osoak, taldeko bi 
«bikoteek» emandako erantzunak erakutsi ondoren, erantzun egokia osatuko du («4. 
egoera»). 
 

(3. dokumentua) 

 

10. JARDUERA: ERANTZUNAK PARTEKATZEA 

Talde bakoitzeko bozeramaileak bere taldean bildutako informazioaren berri 
emango du. Irakasleak arbelean idatziko ditu ikasleen ekarpenak. 

 



 

11. JARDUERA: EUSKARAREN EGOERA INGURU HURBILEAN    

                            BERRIEMAILEAK (BIDEOA) 

Mundu mailan euskara non kokatzen den ikasi dugu, baina zein da euskararen 
egoera gure inguru hurbilean? 

Berriemaileen bideoa ikusi eta talde txikian hausnarketa egin. (Talde txikietako 
ekarpenak talde handian partekatu ditzakete, bozeramaileen bitartez.) 

 

 

Ondoren, labur jasoko dute idatziz eta taldean, eurek euren herriaz/eskolaz 
esango luketena (ppt-erako abiapuntua izan daiteke). 

 



 

GAUZATZE FASEA 

12. JARDUERA: INFORMAZIO BILKETA 

Power point aurkezpena egiteko ikasleek bildu beharko dute beraien inguru 
hurbileko errealitatearen inguruko infomazioa. 

Talde bakoitzak azpigai bat landuko du. Hauek izan daitezke azpigaiak: 

-Munduko hizkuntza kopurua eta Euskal Herrikoa. 

-Eleaniztasuna herrian eta eskolan. 

-Eleaniztasuna familietan.  

-Euskararen erabilera eskolan. 

-Euskararen erabilera herrian.  

-Euskararen erabilera familian. 

 

PPT-ak honelako egitura izan dezake, eta antolaketa honen arabera era 
daitezke taldeak:  

0. Aurkezpena eta gaiari sarrera. 
1. Munduko hizkuntza kopurua eta Euskal Herrikoa. 
2. Eleaniztasuna herrian eta eskolan. 
2.1. Eleaniztasuna familietan.  
3. Euskararen erabilera eskolan. 
3.1. Euskararen erabilera herrian.  
3.2. Euskararen erabilera familietan. 
4. Ondorioak eta bukaera. 
 

Informazio bilketarako baliabide ezberdinak erabil ditzakete: sarean dagoen 
informazioa bildu (udaletxeko web orrian…), guraso zein irakasleei galdetu, 
beraiek bizi duten errealitateko datuak txertatu (zenbateko presentzia duen 
euskarak beraien egunerokoan), gainerako ikasleei galdetu galdetegiak erabiliz 
(zein hizkuntza hitz egiten dituzue?), kalean inkestak egin… 



 

Galdetegi hau lagungarria izan liteke: 

Eleaniztasun maila eta euskararen egoera eskolan eta herrian 

• Zenbat hizkuntza hitz egiten dira munduan? Eta Euskal Herrian? 

• Eta gure herrian? Zeintzuk? Zenbat euskal hiztun dago herrian? 

• Zein hizkuntza erabiltzen dira eskolan? 

• Zein hizkuntza erabiltzen dira zuen etxeetan? 

• Zenbat euskara erabiltzen da eskolan? Non eta noiz? 

• Ikasleek eskolaz kanpo euskara erabiltzen al dute? Zein beste hizkuntza 
erabiltzen dituzte? Eta zein neurritan? 

 

13. JARDUERA: POWER POINTA GAUZATZEA 

Aurrez ikasitako irizpideak kontuan hartuz eta bildutako informazioa txertatuz 
power pointa osatu beharko dute taldeka.  

Ikaskide guztiek elkarrekin sortuko duten PPT aurkezpenak izango duen egitura 
adostuko dute lehenik denen artean, talde bakoitzak landu duen azpigaia 
kontuan hartuz. 

Ondoren, talde bakoitzak bere azpigaiaren inguruko diapositibak prestatuko 
ditu. Talde bakoitzean ardurak banatuko dituzte beraiei dagozkien diapositibak 
egiteko. (batek testuak idatz ditzake, besteak irudiak aurkitu…)  

Azkenik, guztia bateratu eta azken errepasoa emango diote denen artean. 

Egindako lana plataformara igoko dute. 

Jarduera egin aurretik gogoratuko da sekuentzian zehar zer ikasi den eta zer 
hartu beharko den kontuan ppt-a egin eta edukiak aurkezteko. Horretarako 
baliatuko da irakaslea aurreko saioetan talde handian jasokotako zerrendez 
(ppt-a egiteko irizpideak eta gaiaren gaineko jakintzaz jasotako edukiak). 

Kontrol zerrenda hau, halaber, baliatuko da azken ebaluazioa egiteko garaian. 

Ondoko kontrol zerrenda osatuko da talde handian, irakaslearen laguntzarekin: 



 

KONTROL ZERRENDA 

AZKEN XEDEA:   
 
Eskolaren eta bizi garen herriaren eleaniztasun maila eta bertako euskararen egoera 
erakutsiko duen power point bat osatu eta aurkezpena egingo dugu. 
Talde bakoitzak gai edo atal bat jorratuko du. 
 
PPTa egiteko garaian kontuan hartu beharrekoak   
• Talde osoko ppt-a izango denez, koherentzia mantendu beharko dugu edukiz nahiz 

formaz.  

• Diapositibaren diseinu sinple eta argia aukeratuko dugu: bisualki atsegina izango 
da hartzailearen arreta eskuratzeko. 

• Diseinu berdina erabiliko dugu diapositiba guztietan.  

• Letra tipografia sinplea, tamainaz egokia eta ikusgarria izango da hartzaileak ondo 
irakurri ahal izateko.  

• Testuak izango dira laburrak eta ideia nagusiak azpimarratuko ditugu.  

• Irudiak erabiliko ditugu edukiak ilustratu eta ulermena errazteko. 

• Diapositibak izango dira erakargarriak eta edozeinek ulertzeko modukoak. 

** Ikasgelan irizpide gehiago aipatu, zerrendatu edo landu badira, erantsi zerrenda 
honetan. 

PPT osoaren antolaketa:   
 
0. Aurkezpena eta gaiari sarrera. 
1. Munduko hizkuntza kopurua eta Euskal Herrikoa. 
2. Eleaniztasuna herrian eta eskolan. 
2.1. Eleaniztasuna familietan.  
3. Euskararen erabilera eskolan. 
3.1. Euskararen erabilera herrian.  
3.2. Euskararen erabilera familian. 
4. Ondorioak eta bukaera. 
 
** Ikasgelan bestelako antolaketa bat egin bada, hura baliatu zerrenda honetarako. 
 
Sekuentzian zehar jasotako informazioa 
 
Zerrendatu hemen gai honetaz talde handian jaso den informazioa:  

- Munduko hizkuntzak.  
- Euskararen kokapena munduan. 
- Hizkuntza baten bizi-indarra neurtzeko aldagaiak. 
- Euskararen egoera inguru-hurbilean.  

 
** Izan daiteke informazio zerrenda. Baita kontzeptu-mapa ere.  



 

Informazio hau baliagarri gertatuko zaigu ppt-aren atal jakin batzuetan edo ondorioak 
ateratzeko. 

 
Talde bakoitzak sortutako informazioa 
 
Zerrendatu hemen talde bakoitzak bere gaiaz jasotako informazioa:  

- ... 
 

**Izan daiteke informazio zerrenda. Baita kontzeptu-mapa ere.  
 
Ahozko aurkezpena egiteko irizpide nagusiak 
EDUKIAK ANTOLATZEKO: 

• Diskurtso koherente eta zuzena sortu.  
• Ideiak arrazoitu eta aurkeztu.  
• Azalpena ondo egituratu.  
• Ideia nagusiak eta osagarriak berezi.  
• Antolatzaile egokiak erabili.  
• Modu kritikoan entzuten ikasi. 

 
HIZKUNTZA BALIABIDEAK: 

Iritzia emateko 

• "Guk uste dugu... -la" 
• "Jakin dugunez... " 
• "Esango genuke ...-la" 
• "Gure ustez" 
• "-t(z)earen alde/kontra gaude" 

 

Arrazoiak gehitzeko 

• Gainera, baita ... ere, are gehiago, ez hori bakarrik, batetik... bestetik..., -(e) 
nez..., -lako 
 

Arrazoiak kontrajartzeko 

• Baina, hala ere, edozein modutan, dena den, nahiz eta, arren... 
 

Ondorioetarako 

Beraz, honela, ondorio gisa, laburbilduz, horregatik,  hau guztia dela eta, arrazoi 
hauengatik 
 
Besterik 
 
Zerrendatu hemen sekuentzian zehar ikasitako bestelakoak: 

- Gai honen edukiez. 
- Taldean lan egiteaz. 



 

- Hizkuntzaren zuzentasunaz. 
- ... 

 
** Gune honetan zerrendatuko dira ikasgelan aipatu edo arretaz zaindu diren 
bestelako edukiak. Sekuentzian zehar sortutako galderaren baten harira sortuak, 
eztabaidaren baten ondorioak, zehar lerro gisa adostuta ditugun curriculum oinarriak 
eta abar. 

 
 

 

XEDEAREN GAUZATZEA 

14. JARDUERA: LANAREN AURKEZPENA 

Lana amaitu ondoren power pointa aurkeztuko da gelan.  

Talde bakoitzeko bozeramaileak bere taldeak sortu dituen diapositibak 
aurkeztuko ditu. 

Gainerakoen lana izango da entzundakoa jaso eta gaiaren laburpena idazteko 
apunteak hartzea eta aurkezpen bakoitzaren ebaluazioa egitea.  

 

EBALUAZIOA 

15. JARDUERA: LANEN EBALUAZIOA  

Talde handian komentatuko da aurkezpen bakoitza. Hobekuntzak egiteko 
iritziak partekatuko dira eta aurkezpenetako edukien inguruan hausnartuko da. 

Aurrez jarritako ebaluazio irizpideak erabiliko dira ebaluazioa eraikitzeko:  



 

EBALUAZIO ORRIA 

AZKEN XEDEA:   Lorpen maila 
 
Eskolaren eta bizi garen herriaren eleaniztasun maila eta bertako 
euskararen egoera erakutsiko duen power point bat osatu eta 
aurkezpena egingo dugu. 
Talde bakoitzak gai edo atal bat jorratuko du. 
 

 

PPTa egiteko garaian kontuan hartu beharrekoak   Lorpen maila 
• Talde osoko ppt-a izango denez, koherentzia mantendu 

beharko dugu edukiz nahiz formaz.  

• Diapositibaren diseinu sinple eta argia aukeratuko dugu: 
bisualki atsegina izango da hartzailearen arreta eskuratzeko. 

• Diseinu berdina erabiliko dugu diapositiba guztietan.  

• Letra tipografia sinplea, tamainaz egokia eta ikusgarria 
izango da hartzaileak ondo irakurri ahal izateko.  

• Testuak izango dira laburrak eta ideia nagusiak 
azpimarratuko ditugu.  

• Irudiak erabiliko ditugu edukiak ilustratu eta ulermena 
errazteko. 

• Diapositibak izango dira erakargarriak eta edozeinek 
ulertzeko modukoak. 

** Ikasgelan irizpide gehiago aipatu, zerrendatu edo landu 
badira, erantsi zerrenda honetan. 

 

PPT osoaren antolaketa:   Lorpen maila 
 
0. Aurkezpena eta gaiari sarrera. 
1. Munduko hizkuntza kopurua eta Euskal Herrikoa. 
2. Eleaniztasuna herrian eta eskolan. 
2.1. Eleaniztasuna familietan.  
3. Euskararen erabilera eskolan. 
3.1. Euskararen erabilera herrian.  
3.2. Euskararen erabilera familian. 
4. Ondorioak eta bukaera. 
 
** Ikasgelan bestelako antolaketa bat egin bada, hura baliatu 
zerrenda honetarako. 
 

 

Talde bakoitzak sortutako informazioa Lorpen maila 
 
Zerrendatu hemen talde bakoitzak bere gaiaz jasotako 
informazioa:  

 



 

- ... 
 

**Izan daiteke informazio zerrenda. Baita kontzeptu-mapa ere.  
 
Ahozko aurkezpena egiteko irizpide nagusiak Lorpen maila 
EDUKIAK ANTOLATZEKO: 

• Diskurtso koherente eta zuzena sortu.  
• Ideiak arrazoitu eta aurkeztu.  
• Azalpena ondo egituratu.  
• Ideia nagusiak eta osagarriak berezi.  
• Antolatzaile egokiak erabili.  
• Modu kritikoan entzuten ikasi. 

 
HIZKUNTZA BALIABIDEAK: 

Iritzia emateko 

• "Guk uste dugu... -la" 
• "Jakin dugunez... " 
• "Esango genuke ...-la" 
• "Gure ustez" 
• "-t(z)earen alde/kontra gaude" 

 

Arrazoiak gehitzeko 

• Gainera, baita ... ere, are gehiago, ez hori bakarrik, 
batetik... bestetik..., -(e) nez..., -lako 
 

Arrazoiak kontrajartzeko 

• Baina, hala ere, edozein modutan, dena den, nahiz eta, 
arren... 

 

Ondorioetarako 

Beraz, honela, ondorio gisa, laburbilduz, horregatik,  hau guztia 
dela eta, arrazoi hauengatik 
 
 

 

Besterik Lorpen maila 
 
Zerrendatu hemen sekuentzian zehar ikasitako bestelakoak: 

- Gai honen edukiez. 
- Taldean lan egiteaz. 
- Hizkuntzaren zuzentasunaz. 
- ... 

 
** Gune honetan zerrendatuko dira ikasgelan aipatu edo 

 



 

arretaz zaindu diren bestelako edukiak. Sekuentzian zehar 
sortutako galderaren baten harira sortuak, eztabaidaren baten 
ondorioak, zehar lerro gisa adostuta ditugun curriculum 
oinarriak eta abar. 

 
 



 

ERANSKINAK 

(1. dokumentua)  

AHOZKO AZALPENAK EMATEKO KONTUAN IZAN BEHARREKOAK 

 

EDUKIAK ANTOLATZEKO: 

 

• Diskurtso koherente eta 
zuzena sortu.  

• Ideiak arrazoitu eta 
aurkeztu.  

• Azalpena ondo egituratu.  
• Ideia nagusiak eta 

osagarriak berezi.  
• Antolatzaile egokiak erabili.  
• Modu kritikoan entzuten 

ikasi. 
 

HIZKUNTZA BALIABIDEAK: 

Iritzia emateko 

• "Guk uste dugu... -la" 
• "Jakin dugunez... " 
• "Esango genuke ...-la" 
• "Gure ustez" 
• "-t(z)earen alde/kontra gaude" 

 

Arrazoiak gehitzeko 

• Gainera, baita ... ere, are gehiago, ez hori bakarrik, 
batetik... bestetik..., -(e) nez..., -lako 
 

Arrazoiak kontrajartzeko 

• Baina, hala ere, edozein modutan, dena den, nahiz 
eta, arren... 

 

Ondorioetarako 

• Beraz, honela, ondorio gisa, laburbilduz, horregatik,  
hau guztia dela eta, arrazoi hauengatik... 

1. GALDERAREN ERANTZUNAK: 
 
 
 
 
 

2. GALDERAREN ERANTZUNAK: 
 
 
 
 
 

3. GALDERAREN ERANTZUNAK: 
 
 
 
 
 

4. GALDERAREN ERANTZUNAK: 
 

 
 



 

(2. dokumentua) 

Hiztun kopurua kontuan hartuz, euskara zein zenbakitan 
kokatuko zenuke 0tik 10erako eskalan? 
Datuak: 

• Txinera da munduan gehien hitz egiten den hizkuntza, hiztun gehien 
dituena. 10. zenbakian kokatuko genuke beraz. 

• Azken hiztuna galdu berri duen hizkuntza 0an kokatuko genuke. 

 

Euskara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 

(3. dokumentua) 

CALVET BAROMETROA 
 1. EGOERA 2. EGOERA 4. EGOERA 

 
 
Aldagaiak 
 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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