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1. HELBURUAK, EDUKIAK ETA GAITASUNAK.
1.1.HELBURUAK.
1.1.1. Helburu orokorrak
-

Ikasleak bere burua ezagutu eta onar dezala eta sozializazioprozesua hobetu dezala.

-

Bizikidetza onuragarria bultzatu, irakasleen, ikasleen eta elkarren
arteko harreman egokiak ahalbideratuz eta desberdintasunaren
errespetuan eta kide guztien beharrei erantzutean oinarrituz.

-

Bizikidetzaren oinarrizko baloreen garapena hezkuntza jardueratan
bultzatu.

-

Pertsonaren garapen osoa bultzatu, jaiotzatik ditugun gaitasun eta
ahalmenak kontutan izanik (jakinduria, maitasuna, armonia,
ahalmena, autoritatea eta zoriontasuna).

-

Umearen hazkunde osoa indartu bost arlotan (adimena, gorputza,
emozioa, nortasuna eta soziala) bere buruarekin eta besteekin ere
armonia egokia aurki dezan.

-

Giro emozional positiboa sortu.

-

Ikasleak bere jarrerak kontrolatzen ikasi eta besteenak baloratu.

-

Erabaki bat hartzen dugunean ondorioak daudela ikasi.

-

Beste pertsonen sentimenduak ezagutzen eta errespetatzen ikasi.

-

Taldeko kohesioa bultzatu.

-

Ikasleak bere burua baloratzen ikasi berari buruz mezu positiboa
esanez.

-

Nork bere ezaugarriak eta besteenak baloratu.

-

Pertsona bere baitan baloratu, bere sexua, kultura, erlijioa edo
maila soziala kontutan izan gabe
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1.2.EDUKIAK.

EDUKI MULTZOAK

1.
IDENTITATEA

5. EMOZIOEN
EREMUA

2. EREMU
SOZIALA

4. GORPUTZ
EREMUA
3. ADIMEN
EREMUA
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1.2. EDUKIAK.

HAUR HEZKUNTZA : “MAITE ZAITUT, MAITE NAUZU”
PROIEKTUA

Helburuak :



Maitatua sentitzea.
Maitasunaren seinaleak ezagutzea.

Deskripzioa :
Gutun bat bidali familiei argazkia eta hitz goxoak eskatuz.
-

Argazkiak deskribatu eta album bat osatu.
Familiaren marrazkia egin.
Hitz goxoak irakurri eta ikasleen erreakzioak
behatu eta komentatu.
Ipuinak landu.
Hitz goxoen hormirudiak osatu eta pasiloan jarri
erakusketa moduan.
Gelako hitz goxoak kutxa batean sartu eta behar
denean hartu eta erabili.
Etxeko pelutxea gelara ekarri eta aurkeztu.
Maite zaitut kanta ikasi.
Txango txango eta maite zaitut jolasak landu.

Materiala:
 “ Hola, cielo” Carl Norac y Claude K. Dubois
 “Las palabras dulces”
 “La isla de los mimos”
 “Beso, beso” Margaret Wild
 “El regalo” Grabiela Keseman
 “Un puñado de besos” Antonia Rodenas
 “Adivina cuanto te quiero” Sam McBratney
 “Madrechillona” Jutta Bauer
 “Familias” Uwe Ommer
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1.3.GAITASUNAK

GAITASUN OROKORRAK

5. Emozioak
sentitzen eta
kontrolatzen
ikasi.

1. Pertsona
izaten ikasi.

2. Elkarbizitzen
ikasi.
3. Pentsatzen
eta ikasten
ikasi.

4. Besteekin
komunikatzen
ikasi.
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2. EKINTZAK IKASLEEKIN
a) Beharra sortzen denean. Ziklo honetan ( Haur Hezkuntza ) ez da asteko ordu
konkretu bat erabiltzen tutoretza lantzeko. Beraz, beharra sortzen denean
(gatazka bat konpontzeko adibidez) ikasleekin landuko da.
b) Kortesiazko formulen lanketa.
c) Lasai txokoa. Haur Hezkuntzan gela guztietan lasai txokoa dago eta ikasleak
hara joan ahal izango dira beharra sentitzen duten bakoitzean.
d) Sintonia. Egunero egiten da.
e) Sentimenduen horma-irudia. Egunero lantzen da.

3. METODOLOGIA
Haur Hezkuntza.
-

Ikasleen psikologian eta interesetan oinarrituko da, ekintza ezberdinak
lantzerakoan.

-

Eskola ordutegia malgua izango da, beharra sortzen denean, tutoretza gaiak
landu ahal izateko ( gatazken ebazpena, autoestima...)
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4.DENBORALIZAZIOA
HAUR
LANDUTAKO
DENBORALIZAZIOA HEZKUNTZA GAITASUNA/HELBURUA
EKINTZAK
- Lasaitzea, bakoitza bere
buruarekin ondo sentitzea eta
- Sintonia
lanerako prest egotea.
Atenzioa bereganatzea.

- Sentimenduen - Sentimenduetaz jabetzea eta
hormiduria.
adierazten ikastea.
EGUNERO
IKASTURTE OSOAN

- Lasai txokoa

- Norberak lasaitzeko eta
bere barruko ( tristura,
amorrua, agresibitatea)
bideratzeko lekua eta
denbora izatea.

- Sentimenduen - Sentimenduetaz jabetzea eta
horma-irudia.
adierazten ikastea.
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