ARLOA: AHOZKOTASUNA 4.MAILA
EDUKIEN DENBORALIZAZIOA
1. ebaluazioa
2. ebaluazioa
1. Proiektua: Txiste kontaketa
3. Proiektua: Eztabaida gidatua.
5.
Pertsonaien deskribapena
Argudio (iritzi) testua.
(ezaugarri fisikoak, izaera).
Eztabaida askea, iritzi
- Hizkuntza baliabideak:
saioak, argudiatzea …
onomatopeiak, esaera
Argudio sekuentzia
zaharrak, errepikapenak,

Iritzia eta argudio motak
exagerazioa, elipsia…

Adibideetan
oinarritutakoak
2. Proiektua: Errezetak.

kausa-ondorio erlazioan
Azalpena testua/jarraibide
oinarritutakoak
testuak:

Falaziak

Egitura: Aurkezpena,
Iritzia eta kontra-argudiatzea 6.
gorputza, bukaera
Kortesia-formulak
(laburupena / ondorioa).
Modalizazioa: esaten

Kohesiorako baliabideak
duenarekiko igorleak
7.
adierazten duen jarrera
Testu-antolatzaileak:
islatzen duten baliabideak
ideiak gehitzekoak,
Iritzia adierazteko esapideak
ordena adieraztekoak
eta aditzak
Kohesiorako baliabideak
Testu-antolatzaileak: ideiak
gehitzekoak, adibideak
ematekoak, kausaondoriozkoak,
aurkaritzakoak, ordena
Interakziorako estrategiak:
agurtzeko, aurkezteko,
elkarrizketari hasiera
emateko, besteek
esandakoarekiko erreakzioak
adierazteko, azalpenak
emateko eta eskatzeko,
elkarrizketa amaitzeko
Bat-batekotasuna.

-

-

3. ebaluazioa
Proiektua: Ipuin kontaketa
“Ipuin mutua”( Harilka)
Narrazio sekuentzia.
- Egitura: Hasierako egoera,
arazoa, ekintzak, konponbidea,
bukaerako egoera.
Narrazio elementuak: agertokia,
pertsonaiak, ekintza
Kohesiorako baliabideak:

Testu-antolatzaileak:
denborazkoak.
Proiektua: Bakarrizketa
Ahotsak, iritziak eta tonua.
Sentimenduen azalpena.
Proiektua: Intrigarekin jolastuz.
Hizkuntza baliabideak: elipsia,
errepikapena, sentimenduen
etengabeko adierazpena.

4. Proiektua: Gustuko musika
taldea
Azalpen testua
(deskribapen sekuentzia)
Egitura: Aurkezpena,
gorputza, bukaera
(laburupena / ondorioa)
Kohesiorako baliabideak

Testu-antolatzaileak:
ideiak gehitzekoak,
aurkaritzakoak, kausa –
ondorio …
Proiektu guztietan erabiliko diren baliabide paralinguistikoak:

Gorputzaren jirakoak

Kokapena

Keinuak

Begiradak

Ahotsaren alderdi erretorikoa

Ahotsaren tinbrea eta intentsitatea

Soinu edo hotsak, intonazioa, erritmoa

Ahoskatzeko modua
Igorle eta hartzailearen rolak eta testuinguru soziala. Igorle eta hartzailearen presentzia diskurtsoan

Erregistroa

Formala

Lagunartekoa edo informala
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EBALUAZIOA
KALIFIKAZIOA(%)

EBALUAZIO TRESNAK
Ahozko aurkezpenak (berau gauzatzeko lanak)

50

Behaketa eskala (jarrera, parte hartzea, gelan lan egitea … )

50

BERRESKURAPENA
Ikasturteko helburuen berreskurapena:
Ebaluazioa jarraitua denez, hurrengo ebaluazioa gaindituz gero, aurrekoa gainditutzat emango da. Hirugarren
ebaluazioa gainditzeko ikasleak ahozko proba egingo du. Ikasturtean zehar egindako ebaluazioen batez bestekoa
gainditu ezean,
ekainean beste ahozko aurkezpen bat burutu beharko da urtean zeharreko proiektu bat
oinarritzat hartuta. Proba hau gainditzeko 5 atera behar da.
Aurreko ikasturteko helburuen berreskurapena:
Irailean ahozkotasuna indartzeko banakako plana egingo zaio ikasleari. Bertan, ikasleak eskuratu beharreko
edukiak, jarraipena egiteko metodologia, erabiliko den material lagungarria zein ebaluaziorako aldiak zehaztuko
dira. Ikasleari eta bere familiari ikasturtearen hasieran emango zaie plan honen berri.
Ikasturtean zehar, ebaluaketaren bat gainditu orduko, irakasgaia gainditutzat emango da. Honela, gainditu ezean,
ikasleak gutxieneko edukietan oinarritutako aparteko proba egingo du. Ez-ohiko proba hau gainditzeko 5a atera
behar da.
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