HEZKUNTZA IPARRORRATZ, ELKARRI IKASIZ

KIMU proiektuak 6 urtetik 9 urtera bitarteko ikasleen ikaskuntza-prozesuan
lagundu nahi du.

Ikaselkar hezkuntza argitaletxean hezkuntza dugu iparrorratz. Euskal curriculumean
eta konpetentzietan oinarritutako proiektu berritzaileak, bertan sortu eta ekoitzitakoak, jartzen dizkizugu eskura. Gainera, une oro bidelagun izango gaituzu Haur
Hezkuntzatik hasi eta Batxilergoraino gure hezkuntza-proposamenak gelaratu eta
aurrera eraman ditzazun.

ZER GARATZEN LAGUNDUKO DIEGU?

Irakaskuntza-prozesua ikasleei begiratzetik eta
eurengan pentsatzetik hasten da. Nolako pertsonak
hezi nahi ditugu?
Euskaldun eleanitzak, jakin-mina dutenak, erabaki
hartzaile kritikoak, printzipio etikoak dituztenak,
naturarekin eta gizartearekin konprometituak, lankideak
eta ekintzaileak.

OINARRIZKO KONPETENTZIAK
OROKORRAK edo
METADIZIPLINARRAK

ESPEZIFIKOAK edo
DIZIPLINA BAITAKOAK

Norbera izaten eta
komunikatzen jakin

Zientziarako konpetentzia
Konpetentzia sozial eta zibikoa

Elkarrekin ikasten, bizitzen
eta komunikatzen jakin

Hizkuntza- eta literaturakomunikaziorako konpetentzia
Matematikarako konpetentzia

Pentsatzen, ikasten eta
komunikatzen jakin

Arterako konpetentzia
Konpetentzia motorra

Egiten, ekiten eta
komunikatzen jakin

Teknologiarako konpetentzia

Irakaslearentzako baliabideak
Kimu proiektua aurrera eramateko honako baliabide hauek izango ditu irakasleak
eskura:

Lehen Hezkuntzako lehen ziklora bideratuta dago KIMU proiektua.
Errealitate hurbileko egoeretan kokatzen du ikaskuntza eta ikasleen
oinarrizko konpetentziak garatzea du helburu.
Ikasleen eta irakasleen ikas-irakas prozesuan lagundu nahi duten
hiru proposamen didaktikotan egituratu da:

ERRONKA
EUSKARA ETA LITERATURA
MATEMATIKA
Proposamen didaktikoen arteko koherentzia, lotura eta osagarritasuna bermatu dira, irakaskuntza-prozesua ikuspegi global batetik diseinatzen laguntzeko. Proposamen bakoitzak, halaber, malgutasunez
planifikatzeko eta erabiltzeko aukera eskaintzen du.
Sei unitatetan banatzen da proposamen didaktiko bakoitza.

Irakaslearen gidaliburua. Proposamena bere osotasunean ulertu, elementu desberdinek elkarrekin duten loturaz jabetu eta koherentziaz erabiltzeko laguntza-gida
izan nahi du.
Planifikazio- eta ebaluazio-erremintak. Ikaslearen progresioaren ebaluazioa planifikatu eta egiteko orientabideak eskaintzen dira.
Ingurune digitala. Proposamen didaktikoei lotutako eduki eta baliabide digital guztiak eremu bakar batean bilduta, modu motibagarri eta eraginkorrean lan egiteko
aukerarekin.

ERRONKA
Erronkari irrikaz ekin!
• Ikaslearen errealitate hurbilean kokatzen du ikaskuntza. Edukiak ikasleen eguneroko bizitzan gertatzen diren edota gerta daitezkeen egoerekin lotuta daude. Unitate didaktiko bakoitzak interesgune jakin bat du ardatz. Honako hauek proposatzen dira LHko 1. mailan:
1. “Kaixo, lagun, ongi etorri”. Etapa berri baten aurrean familiarizazioa edo
etxekotzea. Eskolako pertsona, ekintza eta espazioak ezagutzea.
2. “Bizirik ote?”. Bizidunen artean landareak ikertzea.
3. “Gorputzarekin hizketan”. Norbere gorputzaren ezagutzea.
4. “Kalean gora, kalean behera”. Herrian barrena murgiltzea.
5. “Hau da nire makina”. Makinen garrantzia ulertzea denboran zehar.

Ikaslearentzako baliabideak

6. "Nik maite ditudanak”. Familiarekin eta lagunekin elkarbizitzea.

Fitxa-bildumak. Ikasleak fitxa-bilduma bat erabiliko du unitate bakoitzeko, eta bertan jasoko du jarduera ezberdinetatik abiatuta ikertuz, behatuz, manipulatuz edota
jolastuz, landu duena.

• Hainbat diziplinetako konpetentziak eta oinarrizko konpetentzia orokorren lanketa
ahalbidetzen du.
• Hizkuntzaren ikuspuntu komunikatiboa du oinarrian. Euskara du ardatz eta ingelesa ere txertatu da, ikasleak ingurune eleaniztun batean aritzeko trebatuz.
• Proiektuka lan egiteko metodologiari helduz, arazo-egoera bat izango da ikaskuntzaren eragile, sormena eta eztabaida sustatuz eta jakin-mina piztuz.
• Ikasleen beharretara eta unean uneko ezaugarrietara egokitu ahal izango dira
edukiak, malgutasunez erabiltzeko aukera.

Kimu karpeta. Landutako fitxak bertan bildu ahal izango dituzte ikasleek, eta, irudimena erabiliz, azala pertsonalizatzeko aukera izango dute.

Gelan erabiltzeko
Bertso musikatuak. Hainbat funtzio izango dute, hala nola, erronka aurkeztea,
erronkari testuingurua ematea, hiztegia lantzea, ezagutza berrien aurrean jarri eta
aurretik dituztenekin loturak egitea, baita euskal doinu tradizionalen transmisioa ere.

Material manipulatiboa. Ikasleek esperimentazioaren eta manipulazioaren bidez
osatuko dute ikaskuntza.

✃

Ikus-entzunezkoak. Erronka bakoitzari lotutako gaiei buruzko askotariko ikaskuntzak eskuratzen lagunduko dute, ulermen-prozedurak bideratuz.

✃

EUSKARA ETA LITERATURA
Sortzaile handiak,
irakurle txikientzat
• Ikaslearen komunikaziorako konpetentzia garatzea eta irakurleak eta idazleak heztea du helburu.
• Heziketa literarioa lantzeko haur literaturan oinarritzen da. Euskal literaturan erreferente diren idazle eta ilustratzaileek berariaz Kimu proiekturako sorturiko obra
literarioak dira proposamenaren oinarri eta abiapuntu.

Hiztegi jolastia

Josean Ormazabal / Elena Odriozola

Galdu dena azaldu dadila!
Garazi Kamio / Julen Ribas

• Idazten eta irakurtzen ikasteko, idatzi eta irakurri egin behar da, eta besteek nola
idazten eta irakurtzen duten ikusi; probatuz eta huts eginez, beti ere testuetan
esanahiak bilatuz edota esanahia duten testuak sortuz.
• Ereduak barneratzetik abiatuz, eta hainbat egoera esperimentatuz, sormena sustatuko da. Ikasle sortzaileak, ekintzaileak eta bere buruarekiko konfiantza dutenak
hezi nahi ditugulako.

Familia xelebrea

Anjel Lertxundi / Jokin Mitxelena

Loinatzen loa

Castillo Suarez / Mikel Antero

Badauzkat nire zulotxoan…
Alaine Agirre / Irrimarra

Nire gorputzean bizi naiz

Juan Kruz Igerabide / Ainara Azpiazu

Ikaslearentzako baliabideak

Gelan erabiltzeko

Obra literarioa. Heziketa literarioaren oinarria izango da. Askotariko literatur generoak landuko dira: ipuina, albuma, olerkia... Obra literario bakoitzak testuingurua
emango dio haren baitan egingo den lanketari.

Material manipulatiboa. Jolas eta jokoek obra literarioarekin lotura zuzena dute.
Sormena eta ulermena modu ludikoan lantzeko proposamenak eta behin eta berriz
erabiltzeko materiala eskaintzen da: hiztegi-txartelak, poema-txartelak, aho-korapiloak, prendak eta aldrebeskeriak, bingoak eta dominoak.

Obra literarioen entzungaiak Hizkuntzaren berezko erritmo eta taupada barneratzen lagunduko diote ikasleari.
Fitxa-bildumak. Ikasleak obra literarioan oinarritutako fitxa-bilduma bat erabiliko du
unitate bakoitzeko. Ahoz zein modu manipulatiboan egindako jardueretatik abiatuta,
hizkuntzarekin aritzeko, jolasteko eta gozatzeko aukera izango du.

Alfabetoa. Letrak eta idazketaren norabidea lantzeko ikasleen ikasketa-prozesua
laguntzeko beren-beregi sortutako tipografia duen alfabetoa erabiltzea proposatze
da. Egurrezko arkatza barne.
Hizkuntza-jolasen bilduma. Jolasaren bidez modu ludikoan kontzientzia fonologikoan, begi-arretan, testu komunikatiboen ekoizpenean eta ulermenean trebatzeko
gida jostaria.

MATEMATIKA
Begirada matematikoa,
bizitzarako tresna ezinbestekoa!
• Hurbileko errealitatea betaurreko matematikoekin ikustetik abiatuta, inguruan
dugun matematikaren funtzioa identifikatzea eta ulertzea du helburu.
• Jolasaren bidez, ikasleek matematikarako konpetentzia garatuko dute.
• Askotariko estrategiak erabiltzea sustatzen da, ikasleak hausnarketara bideratzeko eta aniztasunari erantzuteko.
• Prozesuari eman nahi zaio garrantzia. Kontzeptuak eta prozedurak ulertzen
laguntzeko manipulazioa baliatzen da eta zehatzetik abstrakturako ibilbidea
antolatzen da.

Unitateak
Desafioak

Ikerketak

Errutinak

Jokoak
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Material manipulatiboa

Matematikako proposamen didaktikoa oinarrizko 5 zutabetan egituratzen da: unitate didaktikoak, desafioak, errutinak, ikerketak eta jokoak.

Unitateak

Eta... 100!: 0tik 100era arteko zenbaki-txartelak, kopuruak sei modutan adierazita: Hizki larria · Hizki xehea · Zifrak · Zotzak · Erregeletak ·
10 oinarridun piezak.

Ikasleak matematikoki arrazoitzeko eta
argudiatzeko, komunikatzeko, adierazteko eta edukien arteko loturak egiteko baliatuko dira. Unitate bakoitzak du
ikaslearentzako fitxa-bilduma bat.

Errutinak
Pausoz pauso. Edukiak sistematikoki
lantzeko pentsatuta. Ahoz zein idatziz,
taldean zein bakarka.

Desafioak
Ezetz asmatu!. Pentsamendu logiko-matematikoa eta induktiboa lantzeko proposamenak.
Zailtasunaren arabera antolatuta, askotariko
erabilera-aukerak dituzte.

Jokoak
Joko-moko. Joko arautuak dira, nahiz eta
arauak malguak diren eta egokitzeko aukera
ematen duten. Konpetitiboak zein kooperatiboak izan daitezke; binaka, talde txikian zein
talde handian aritzeko modukoak.

Ikerketak
Matikerlariak gara!. Pentsamendu induktiboa
edo metodo zientifikoa lantzeko proposamenak
dira: behatu, hipotesiak egin, esperimentatu, hipotesiak egiaztatu edo ezeztatu…

Konta-kontari: Propio diseinatutako kartak,
jokoan ari diren bitartean, 4-8 urteko haurrek
ikas dezaten kopuruak adierazteko hainbat
modu daudela. Ohiko karta-sortekin egin daitezkeen joko eta jolas guztiak egin daitezke.

ezagutu nahi duzu?
Jar zaitez gurekin harremanetan eta zauden lekura
joango gara proiektua gertutik ezagutu dezazun.
Tel. 943 225 876 • ikaselkar@ikaselkar.eus •

IKUSI BIDEOA

Ikaselkar hezkuntza argitaletxearen
beste proiektuak:

HAUR HEZKUNTZA

URTXINTXA

KUKU!
emozio programa

LEHEN HEZKUNTZA

TXANELA

EKI LH 4, 5 ETA 6

BIGARREN HEZKUNTZA
EKI DBH

ikaselkar

