AUTODIK GIDA DIDAKTIKOA
1. DATU TEKNIKOAK
CD-ROM multimedia formatu autoexekutagarria denez gero, diskoa CD
irakurgailuan sartzerakoan programa automatikoki hasiko da.
2. HELBURU HEZITZAILEA
Autodik idazkera akatsak (entzumen-bereizketako akatsak eta hitzen gehitzea)
eta ortografia lantzea helburutzat duen baliabide hezigarria da.
Lan-tresna hau gelako programazioan erabat moldatu eta egoki daiteke.
3. INTEGRAZIO DIDAKTIKOA LEHEN HEZKUNTZAKO CURRICULUM BERRIAN
Baliabidearen diseinuak eta erabiltze erak gelako programaziora erraztasunez
moldatzea ahalbidetzen dute. Era berean, lan-tresna honen bidez, Lehen Hezkuntzako
“Euskara eta Literatura” arloko hurrengo helburu orokor hau bete daiteke: Hizkuntza
egokitasunez, koherentziaz eta zuzentasunez erabiltzea ahoz nahiz idatziz, komunikaziopremia guztiak behar bezala betetzeko. Eta zikloka bereizita, honako eduki hauek lor
daitezke:
Lehen zikloa:
2. eduki multzoa. Komunikazio idatzia: irakurtzea eta idaztea.



Idazketaren konbentzioak eskuratzea.
Testuak berridaztea ereduetatik abiatuta.

4. eduki multzoa. Hizkuntzari buruzko hausnarketa






Literatura-testuak ongi pasatzeko bidetzat hartzea eta balioestea.
Idazketa segmentatzeko tresna funtsezkoa hitza dela ezagutzea.
Hizkuntzaren sisteman soinuaren eta grafiaren arteko harremana ezagutzea.
Letra larria eta xehea.
Oinarrizko ortografia-arauak.
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Bigarren zikloa:
2. eduki multzoa. Komunikazio idatzia: irakurtzea eta idaztea
- Testuak berridaztea ereduetatik abiatuta.
- Testua prozesatzeko programa informatikoak erabiltzen hastea, lagunduta.
- Testu idatziak txukun aurkezteko ardura izatea, eta ortografia-arauak betetzea.
4. eduki multzoa. Hizkuntzari buruzko hausnarketa
- Ortografia- eta fonetika-arau oinarrizko batzuk jakitea eta aplikatzea.
Hirugarren zikloa:
2. eduki multzoa. Komunikazio idatzia: irakurtzea eta idaztea
- Testu idatzien txukuntasun eta aurkezpenarekiko interesa, eta ortografia-arauak
errespetatzea.
4. eduki multzoa. Hizkuntzari buruzko hausnarketa
- Ziklo honetako ortografia- eta fonetika-arau nagusiak ezagutzea eta aplikatzea.
4. METODOLOGIA. MATERIALA ERABILTZEKO JARRAIBIDEAK
Ekintzak jolas interaktibo baten bitartez aurkezten dira. Erronka hainbat mendi
eskalatzea da. Ariketak gero eta zailagoak eta konplexuagoak dira.
Ikasketarako lau aukera bereizten dira:
1) Bereizketa
Helburua entzumen-bereizketa fonologikoaren ondorioz idazketan agertutako
akatsak lantzea da. Adibidez, idazkeran “p” eta “t” hizkiak nahastea, antzera
artikulatzen direlako.
Aukera-menua (landu nahi ditugun hitzak aukeratzen ditugu)
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Hiru lan-maila
Hiru lan-maila
Lehenengo erronkan, silabekin hasten da lanean (1. mendia: “Annapurna”); gero,
bigarren erronkan hitzekin lan egiten da (2. mendia: “K2”) eta azkenengo mailan, hitz
konplexu edo sasihitzekin lan egiten amaitzen da (3. mendia: “Everest”).
Bereizketa eta silaba konplexuen idazkera lantzeko mila audio daude.
2) Zenbakiak / egunak eta hilabeteak / orduak

Zenbakiak zailtasun-mailaren arabera landu ahal ditugu.
3) Ortografia
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Zailtasun ortografikoa, maila eta zikloa aukeratu behar ditugu. Hiztegia ziklo
bakoitzerako moldatuta dago.
Helburua akats ortografikoak lantzea da. Adibidez, grafia bikoitzeko hitzak (“z” edo
“s” duten hitzetan, esate baterako) edota idazkera zaileko hitzak (“h” tartekatuta duten
hitzak kasurako).
Aukeraketaren menu zabalgarria:
-

Ortografia-arau bidez.
Landu nahi dugun hitzaren aukeraketarena.

Hiru lan-maila
Lehenengo mendiak hitz errazagoak ditu. Bigarren mendiak, pixka bat zailagoak.
Eta, azkenik, hirugarren mendian, aurreko mendietan agertutako hitzak esaldietan
agertzen dira. Era horretan, aurretik ikasitakoa barneratzen da.
700 entzuteko hitz eta 170 entzuteko esaldi daude.
4) Esaldien idazketa
Esaldiekin lortzen da: hitz larrien erabilera finkatzea, amaierako puntua jartzea eta
hitzen arteko tartea egiten gogoratzea. Horretaz aparte, lan-memoria fonologikoa
entrenatu egiten du, diktaketetan hitzen barneratzea hobetzeko.
Maila zein ziklo bakoitzak luzera eta zailtasun-mailarako moldaturiko hainbat esaldi
ditu. Badaramatza 270 esaldi.
Guztira, alde batetik, 1.900 entzuteko hitz eta silaba daude, eta beste aldetik, 440
entzuteko esaldi.
5. GIDOIA. ZELAN JOKATU
5.1. Jokalariaren izena idatzi

Jokalari bakoitzak egiten dituen emaitzak joko grabatuak geratzen dira.
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5.2. Ariketa mota aukeratu

5.3. Ortografia eta esaldien menuetan zikloa eta maila aukeratu

5.4. Pertsonaia eta zailtasun-maila aukeratu
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Bi zailtasun maila
Mendizale hasiberria: idazketako akatsari aurre egiteko, eredua aurkezten da
kopia dezan.
Mendizale aditua: idazketako akatsari aurre egiteko, ez da eredurik agertzen
kopia dezan.
5.5. Entrenamendu pantaila

Hitz bakoitzaren eredua bere audioarekin aurkezten da, jokalariak kopiatu dezan.
Entrenatu eta gero, mendia igotzera abiatuko du.
5.6. Eskalada pantaila
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Programak hitza eta esaldiak diktatzen dizkigu. Ahalik eta denbora gutxien lortu
behar dugu mendia igotzea. Ezkerreko pantailan mendiaren zein lekutan gauden ikus
dezakegu eta eskuineko pantailan gure jokalaria gora eta behera egiten ikusten dugu.
Pantailaren beheko aldean idazketa gunea dago, ikasleak teklatuarekin idazteko
laukitxo batekin. Mendizale hasiberria aukeran beste laukitxo bat agertuko da,
idazterakoan akatsen bat egonez gero, hitzaren edo esaldiaren eredua kopiatzeko.
Zelan eskalatzen da:
Ariketaren lehenengo hitza edo esaldia entzungo da. Ikasleak teklatuarekin
idatziko du. Ondo idatzita badago, pertsonaiak mendiko maila bat edo bi eskalatuko ditu,
abiadura gehiagorekin idazten badu. Ondo egiten doan neurrian, mendizaleak eskalatzen
jarraitzen du.
Zer gertatzen da akats bat gertatuz gero? Hitz bat txarto idazten denean,
programak ez du ezabatzen uzten eta hitz hori berriro idatzi behar da. Esaldia edo
zenbakia idaztean akatsak zuzen daitezke.
Mendizalea irristatu eta erori egiten da erratzen denean; horrela, zenbat eta
akats gehiago egin, orduan eta denbora gehiago behar da mendi-tontorrera heltzeko.
Jokalariak besteek baino denbora gutxiagoan igo behar du marka lortzeko.
Egindako denbora grabatuta geldituko da eta diploma bat imprimatu ahal izango du.
Oharra: Hitzak idazterakoan, akatsak gorriz agertuko dira eta ezin izango dira ezabatu.
Berriro idatzi behar izango du. Esaldietan, aldiz, ezaba dezake akatsa zuzentzeko.
5.7. Marka pantaila
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Gailurrean, egindako denbora ikusi, maila berregin edo hurrengo mendira joan
ahal izango da.

Diploma imprima daiteke.
5.8. Emaitzak

Hiru mailak bukatutakoan, emaitzak pantaila batean agertzen dira bakoitzean egindako
akatsekin, baita portzentajeak eta denbora ere. Emaitzen informe bat imprimatu ahal
dugu.
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5.9. Akatsei erreparatu
Egindako akats guztiak agertuko dira eta berriro idatzi behar ditu. Aldi berean
pantaila berdinean hasieran aukeratutako mendizalea motor baten gainean agertuko da.
Eta akats guztiak zuzen idazten baditu motorra abiada bizian helmugara helduko da. Hala
ere, akatsak berregitean huts egiten badu motorra ez da helmugara helduko. Zenbat eta
akats gehiago egin orduan eta gutxiago ibiliko da motorra.
6. EBALUAKETA
Jolasten hastean, ikaslea erabiltzaile gisa altan idatzi behar du. Programak bere
emaitzak gordetzen joango da maila bakoitzetik igarotzen den neurrian. Emaitzak, akatseta arrakasta-ehunekoarekin, sesioaren amaieran inprima daitezke.

Egilea: Eduardo Herrera Cantera. Psikologoa eta Logopeda, irakur-idazmen atzerapenen
erreabilitazioan aditua.
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