
Sugerencias desde Orientación

“Ez dago deskribapenik, irudirik, ez libururik benetako zuhaitzak eta haien
inguruko bizitza osoa baso batean ikusteko. Arimari hitz egiten dion

zerbait da, ez liburu bat ez museo bat guri emateko gai ez den zerbait.”
María Montessori

HI���N���RE� ��R��E��

Haurren garapenaren lehen etapetan, hizkuntza da protagonista.
Badakigu hizkuntzaren garapena beste gaitasun kognitibo batzuk garatzeko
baldintza bat dela, eta gure burmuinak 5 urte ematen dituela hizkuntza
bereganatzen.

Hona hemen hain garrantzitsua den trebetasun horri laguntzeko zenbait
iradokizun.

PREBENTZIOA ETXETIK

ELIKADURA: elikadura solidoa. Murtxikatzeak artikulazioari laguntzen
dio. Hizketa eskuratzeak osagai motor bat du, non orofazial muskulaturak
parte hartzen baitu, haurrak jaiotzen direnetik garatu eta landu behar
dutena.

TXUPETEA: txupetea luzaroan erabiltzeak eragina izan dezake
aho-barrunbea eta hortzen deformazioan, eta horrek, batzuetan, arazoak
ekar ditzake zenbait fonema ebakitzeko edota artikulatzeko,
aho-arnasketarako...

HIZKUNTZAREN GARAPENA:

Hizketa sinplifikatzeko prozesuak normalak dira.
Garrantzitsua da garapenaren banakako erritmoa
errespetatzea.
Mezuak eta ekarpenak gehiegi ez interpretatzen
saiatu behar dugu. Ez hitz egin haiengatik,
gonbidatu egin behar ditugu eta beren kabuz hitz
egitera animatu.
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Zerbait kontatzean blokeatzen badira, lasai.
Arreta berezia jarri behar diegu errepikapeneko otitisei. Entzumen ona
lortzea garrantzitsua da hizkuntzaren garapenean.
Zuen seme-alabak dauden garapen-mailari egokitutako hizkuntza
erabiliko dugu.

ELEANIZTASUNA:
● Ama-hizkuntzak eragin handia du bigarren hizkuntzen

eskurapenean. Engranaje horren gainean eraikiko dira gainerako
hizkuntzak, pentsamendua eta emozioak menderatzen dituen
hizkuntza izateaz gain.

● Funtsezkoa da familia bakoitzak menderatzen duen hizkuntza
aberastea.

NOLA LAGUN DEZAKEGU HIZKUNTZAREN GARAPENA?
● Haurraren adierazpenak zabalduz eta berrantolatuz. Heldu gisa,

bere oihartzuna eta osagarria izan behar dugu, baina eredu zuzena
eta zuzendua itzuliz.

● Asko hitz egiten, kantatzen, ipuinak irakurtzen, musika entzuten.
● Arreta handiz entzuten.
● Erantzuteko denbora emanez. Askotan, denbora behar izaten dute

zer esan nahi duten eta nola esango duten antolatzeko. Pazientzia!
● Ez erabili haurren hizkuntza eta hizkuntza sinplea.
● Jolas sinbolikoa sustatuz.
● Egunero tarte bat emanez berarekin egoteko.
● Jolasak, asmakizunak, errimak, abestiak partekatuz.
● Ipuinak kontatzen eta haietan agertzen diren marrazki eta irudiak

deskribatzen.
● Hizkuntzarekin jolastuz: asmakizunak asmatzea, jarraibideak

jarraitzea, aho-korapiloak, hitz-jokoak...
● Bainuaren edo janarien uneak aprobetxatuz, distraigarririk gabeko

elkarrizketak hasteko.
● Egiten dugunari, egiten dutenari hitzak jarriz. Egingo dena ahoz

aurreratzea.
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MO���Z��A�� F��A ��B��U�: TO��� E�� Z��A�T����A

Psikomotrizitate fina mugimendu koordinatuen sekuentzia bat da, beste
edozein mugimendu mota baino trebetasun, zehaztasun
eta abilezia handiagoa eskatzen duena. Eskuak eta
besoak hobeto menderatu eta kontrolatu behar dira, batez
ere.

Ikaskuntza hori lortzeko, garrantzitsua da alderdi
hauek kontuan hartzea:

PINTURA GEHIAGO, ERROTULADORE GUTXIAGO: Errotuladore
gehiegi ez erabiltzea. Margoak eskaintzen badizkiegu (arkatzezkoak edo
“Plastidecor”), gure seme-alabek presio eta indar handiagoa egin beharko
dute, motrizitate xeheak eskatzen duen kontrol eta domeinu horretan
lagunduko duena: tonua irabaziko dute.
KREMAILERAK ETA BOTOIAK: motrizitate fina ez ezik, autonomia ere
erraztuko dugu kremailerak edo botoiak dituzten jakak eskaintzen
baditugu.
ESKULANEN TXOKOA: eranskailua kentzea edo hartzea ez da lan
erraza. Mugimendu oso sotil eta meheak behar ditu. Eskulanak,
marrazkiak edota pintatzea gustatzen bazaie, txoko txiki bat egin
dezakegu etxean, pinturekin, koloretako orriekin, artaziekin,
eranskailuekin, akuarelekin, pintzelekin, eskumuturrekoak egiteko
erreboilo-jolasekin...

A�T��O���

“Lagundu nire kabuz egiten” María Montessori

Gure haurrak independenteak izan daitezen eta bizitzan nolabaiteko
autonomia izan dezaten, horretarako hezi behar ditugu. Haien autonomia- eta
independentzia-maila, etxean zein eskolan ematen diegun hezkuntzaren
araberakoa izango da.

Haur-hezkuntzan, autonomia hori lortzea da lehentasunezko helburuetako
bat; gure ikasleak beren ekintzen erantzule izatea.
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Batzuetan, akats bat izaten dugu: adin txikikoa denez, uste dugu ez
dutela gauzak bakarrik egiteko gaitasunik, ez dutelako kalterik egiten, emaitza
azkarrak lortzeko erosoa delako edo beren gaitasunekin fidatzen ez garelako.

Eta hori pertsona autonomo bihurtzeko bidea oztopatzen
digun akatsa da.

Helduen eginkizuna da haurrei beren trebetasunak eta
ahaleginaren balioa frogatzen lagunduko dieten lanak
aplikatzea:

Arropa eta zapatak jarri, bildu, gorde,
kendu, lotu eta askatzea; komunera joateaz gain, bakarrik jan
edo mahaia jartzeaz gain (besteak beste)

Ekintza horiek guztiek lagunduko diete bizi diren lekuan kokatzen, baita beren
familian eta ikaskideekin partaide sentitzen ere.

Hazkuntza abentura zoragarria da, eta atsegin handiz lagunduko
dizuegu eskolatik. Zuen esanetara gaude.

2021-2022 ikasturteko orientatzaileak
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