ARRASATEKO AHOZKO MEMORIA(1950-1965)
JARDUERAREN DESKRIBAPENA:
1950-1965 denbora tarteko Arrasateko bizimodua ezagutaraztea garai hartako
haurtzaroa eta oraingokoa konparatuz. Testuingurua. Eskola.Jolasak. kantak.
Aisialdia.Argazki materialarekin
Musakola eta Uribarriko jubilatu elkarteetako bi pertsona etorriko dira
ikasgelara bere haurtzaroko oroitzapenak azaltzera eta partekatzera.
HELBURUAK:Pertsonak nagusiak bere eskarmentua kontatzea ikasgeletan.
Belaunaldien arteko elkarrizketa partekatzea. Bizitza osorako hezkuntza.Bi
garaitako haurtzaroaz hitz egitea, erkatzea.
BALIZKO LANTZEKO GIDOIA.Euskaraz
a) Lehendabiziko saioa. 60´. (2016-2017)(Musakola eta Uribarriko jubilatuen
elkarteak). Lehenengo lauhilekoa.
1.- 1950-1965 aldiko Arrasate nolakoa zen? Biztanle kopurua. Egoera politikoa.
Garraioak. Bizimodu produktiboa. (10´)
2) Haurtzaroko oroitzapen orokorrak. Familia.Kalea.Etxeak. Lagunak.Gune
libreak.Jolasak.Eliza.Lehenengo jaun hartzea.Jaiak(15´)
3.- Eskola. (20´). Zenbat eskola zeuden herrian.Kokapena.Zenbat urterekin hasten
zen eskolarizazioa? Zelakoa zen fisikoki eskola. Mutilak eta neskak
bananduta.Apaindura.Altzariak(pupitreak..) materiala,. Liburuak. Zelan ikasten
zen?Asignaturak. Errekreo orduak. Azterketak.Notak.Irakasleak.Emateko
hizkuntza.Zigorrak.Ikaskideak.
5.- Ikasleen galdereei erantzutea.(15´)
Materiala ikusteko:argazkiak, lehengo liburuak eta koadernoak, pupitreak,
ANTOLAKUNTZA. Udaleko Hezkuntza saila eta Musakola zein Uribarriko
jubilatuen elkarteak.
TOKIA.: IKASTETXEA
HARTZAILEAK.- LEHEN MAILAKO HEZKUNTZAKO 5. ko ikasleak.
Ikasleek eraman beharreko materiala.- Koadernoa eta boligrafoa
HARREMANAK.-Udaleko Hezkuntza teknikaria (Juan Antonio
barberan).Tf.943252008.
e-maila: jabarberan@arrasate.eus.

B) Bigarren saioa. ( 2016-2017) . 2017ko apirila-maiatza.
1.- Jolasak.(25¨).Aisialdia.Zein joku zeuden.Zelan jokatzen zuten.Non jolasten zen?
Zein hizkuntzatan
2.- Kantak. (20)

3.- Galderak (15¨)

Eskola praktikoa irakasleek lantzeko.“ Arrasateko ezagutzen” bildumako 5.unitate
didatikoaren gida pedagogikoaren jolasen eta kanten apartatuak (17., 18., 19 eta
20. orriak) irakurri, hor agertzen diren 3 jarduera landu eta egiteko. (10´)
Jardueraren testuak azaltzenHorretarako,1. jarduera egiteko Arrasateko
“Ahotsak” bildumako edukiarekin baliatuko da, hor agertzen diren
ikusentzunekoak lantzeko. Aldez aurretik landuko du irakasleak materiala . (15´)
3.-Bigarren jarduera lantzeko.Azkeneko hiru urteotako ikasleek jolastu dituzten
jokoak, arbelean identifikatuko dira eta azalduko dituzte Nola jolasten duten
(20´)
3.- “Ekin kantatzeari” jarduera lantzeko ere, Arrasateko “Ahotsak” bildumako
edukia baliagarria izan daiteke jarduera hau lantzeko. (15´)

*ANTOLAKUNTZA. Hezkuntza saila eta Musakola zein Uribarriko jubilatuen
elkarteak.
TOKIA.: IKASTETXEA
HARTZAILEAK.- LEHEN MAILAKO HEZKUNTZAKO 5. ko ikasleak.
Ikasleek eraman beharreko materiala.- Koadernoa eta boligrafoa
HARREMANAK.-Udaleko Hezkuntza teknikaria (Juan Antonio
barberan).Tf.943252008.
e-maila: jabarberan@arrasate.eus.

