
Helburuak

Ikasgelako hizkuntzak ezagutzea eta balorean jartzea

Ikaskideen arteko aitortza sustatzea

Lehen Hezkuntza
9-12 urte
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2 Azalpena

Ariketa honekin ikasgelako ikaskideen hizkuntzak ezagutzea izango da helburua. Horretarako, 
lehenik eta behin irakasleak ikasleei zenbat hizkuntza hitz egiten dituzten eta zein diren 
galdetuko die eta arbelan idatziko ditu. Hizkuntza bat edo bi aukeratuko dira (taldeka jorratu 
nahi badira, talde bakoitzak bana) eta interneten edo entziklopedien laguntzaz hainbat galdera 
erantzun beharko dituzte: 

1. Zein kontinentean hitz egiten da? Kontinente horretan zenbat hizkuntza hitz egiten dira?

2. Aukeratutako hizkuntza kokatu geografikoki, zenbat herrialdeetan hitz egiten da? Zein dira?

3. Zenbat hiztun ditu? 

4. Zein da hizkuntzaren egoera? Jatorrizko hizkuntza da? Arriskuan dago? Ofiziala da?

5. Bestelako informazio interesgarririk?

Behin informazioa jasota ikasgelan jorratuko dira. Ondoren, www.lingolang.net webgunea 
baliatuz eta jatorrizko hiztunaren laguntzaz, jorratutako hizkuntzetako hainbat esaldi ikasiko 
dituzte ikasleek. Demagun; “nire izena Itsaso da eta 10 urte ditut” edota “niri gehien gustatzen 
zaidan jakia arroza da”.

Ariketa honen xedea, beste ikasgelako ikasleen hizkuntzak ezagutzea eta balorean jartzea da. 
Irakasleak, gero eta hizkuntza gehiago jakitea aberasgarria dela azpimarratuko du eta 
bakoitzak bere jatorrizko hizkuntzak zaintzea garrantzitsua dela azpimarratuko du. Era berean, 
euskara guztion hizkuntza dela azpimarratuko du.

Oharrak

Unitate didaktiko hau ikasgelako hizkuntza aniztasuna jorratzeko baliabidea da. Lingolang.net 
webgunearen osagarri da. 

Hizkuntzen informazioa lortzeko www.ethnologue.com edota www.eu.wikipedia.org erabiltzea 
gomendatzen da. 
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