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ESTRATEGIAK  
  
IRAKURRI BAINO LEHEN 
1. Helburu ezberdinekin irakurtzea: 

 
- 4. mailako Geologiako Lurraren historia gaiari sarrera emateko eta zenbait aurreideia 
ezagutzeko (fosil bat zer den, Triasiko eta Permiko  garaiak ezagutzen dituzten, glaziazioak 
zer diren). 
 
- Informazio zehatza lortzeko irakurtzea: Ginkgo biloba espeziea nondik ekarria den, noiz 
ekarri zuten Euskal Herrira, azken glaziazioa noiz izan zen. 
 
- Informazio orokorra eskuratzeko: espezie horrek zer ezaugarri dituen jakiteko  

 
      2. Era askotako aurretiko ezagutzak aktibatzea:  
 
             Edukiari buruzkoak: fosilei buruz dakitenaz hitz egitea; Aro geologikoari buruz dakitenaz;      
zuhaitzen ezaugarriei buruz, klima eta landaretzaren arteko erlazioari buruz, klima aldaketari buruz. 
              
             Hiztegiari buruzkoak: kota, sekuoia, glaziazioa, xurgatu...     
     
    3. Irakurri aurretiko hipotesiak egitea: 
        
       -Izenburua eta argazkia ikusirik (hosto bat eta arroka bat, bere atzean), testuak zeri buruz hitz 
eginen duen esanen dute.. 
       - Nori dagoen zuzendua: helduei, haurrei, eskolako umeei, denei. 
        
 
OHARRAK 
Komenigarria litzateke testua kolorez ematea, zuri-beltzean nekez ikus baitaitezke hostoa eta fosila. 
 
IRAKURRI BITARTEAN  
 



1. Hiztegiari buruzko galderak egitea: Horretarako, lehenbizi gelako norbaitek ulertzen ez 
diren hitzen esanahia dakien galdetuko dugu eta gero, irakasleak azalduko dizkie gainerako hitzek 
zer esan nahi duten, adibidez: kolonizatzaile, uharte, fosil biziduna, AEB, glaziazioa. 
 
2. Informazio garrantzitsua markatzeko estrategia materialak:  
 

- Azpimarratzea: nondik ekarri zuten espezie hori, non aurkitu zuten espezie horren fosila, 
zer garaitakoa den; espezie horren ezaugarriak; noizkoak diren Euskal Herrian aurkitutako 
fosilak; non zegoen kostaldea. 

 
 
 
IRAKURRI ONDOREN 
 
 
1. Informazio garrantzitsua markatzeko estrategia materialak:  
 

- Alboko oharrak: paragrafoak bereizi eta hitz gutxitan zeri buruz hitz egiten duen idatzi.  
Adibidez: “Donostian kokapena”, “nondik ekarriak”, “zuhaitz honen ezaugarriak”, “fosil 
biziduna”,  “duela 220 milioi urteko egoera”, “duela 15.000 urte” , “non dago gordeta”. 

 
2. Testu mota, genero eta berariazko egitura identifikatzeko estrategiak:  

 
Zenbait galdera egingo dizkiegu hau guztia bideratzeko, adibidez: 
 

- Zer formato duen, ilustraziorik dagoen. 
- Zenbat atal/ zati dituen 
- Informazioa nola dagoen antolatuta 
- Zer hizkuntza mota erabiltzen duen 

 
Kontuan hartuz testu honek informazioa (azalpena) ematen digula, ikasleek ondorioztatu beharko 
lukete azalpen testua dela.  
 
Esan bezala, testu hau azalpenezkoa da, esaten digulako Donostian non dagoen kokatua, non 
aurkitu zuten, zer ezaugarri dituen espezie horrek….  Informazioa paragrafoka antolatua dago, eta 
informatzeko balio digu. Generoari dagokionez, artikulu bat da.  
      

      4.  Inferentziak egitea: 
 
           AEBk zer esan nahi duen (irakurleak pentsatuko du nork bota zuen bonba atomikoa  
Hirosiman);  
           Bonba atomikoa bota zutenean zutik gelditu zen zuhaitz espezie bakarrenetako bat…horrek 
adierazten digu erradiaktibitate maila oso altua jasan dezakeela. 
          “Donostiako zuhaitzak gazteak diren arren… irakurleak, bakoitzaren esperientziaren arabera,  
pentsatuko du zenbat urte inguru duten zuhaitza horiek. (batzuek esan dezakete 15 urte, beste batzuek 
20 urte inguru, beste batek 200 urte dutela esan dezake). 

 
5. Asmoaren araberako laburpenak egitea:  
Testu honen benetako asmoa zein den ohartaraztea eta horretaz hitz egitea (informazioa ematea) 
Ideia nagusien laburpena egitea: gaur egungo espezie horren ezaugarriak, nondik eta noiz ekarria 



zen. Fosilak, noizkoak diren, non aurkitu ziren eta nola iritsi zen kostaldera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


