Orioko Herri Ikastolako aldizkaria / 2016ko otsaila / 14. zenbakia

Begiak itxita, ikastola

OTSAILA - MARTXOA

geo luntxik ba al da?

kontuz! radarrak
daude!

Eman egurra
makilari!

ak
rman
supe retan!
elur

ohitura zaharrak urte berrian...

oriyokuak! ijituak!

egoera errealei aurre eginez...

realak ez
du aurrerA
egingo eta guk egin
behar aurre!

nun erosi
dezu txiklia?

jantzi beharrik
ez geneukan!

gitarrarekin piano-piano...
autopistatik jun
besteik ez-eta!

hau al da
benito lertxundi?

hobe euskera
bidetxior
guztietatik!

urepeletik bilbora...

nik katua !
t
gorde die

HAUR HEZKUNTZA

KONFIANTZAREN
PEDAGOGIA

Konfiantza giroan hazten naiz, eta,
horrela, nire baitan ditudan gaitasun
guztiak garatzeko aukera dut.
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kendu paretik!
eZ dut ezer
ikusten!

zein animalia
falta da?

ikasbidaia 2015...

APIRILA - MAIATZA

kafe hutsa!
baina ez
bakarrik!

eskerrik asko!

ordenagailuekin...

mundua kabitzen
da pantaila
honen barruan!

ze politak
lehengo udako
argazkiak!

HAUR HEZKUNTZA

KONFIANTZAREN
PEDAGOGIA

Ni naiz ikasketa prozesuaren protagonista;
motibatuta nago edozein gauza egiteko.

zeinek piztu
du argia?

Espazio irekiak, argitsuak, goxoak eta
ekipamendu egokiak ditugu.

a ze lotsa!

txikiengandik
ikasten...

nagusiengandik
ikasten...

ongi etorri
munduko antzerkirik
onena ikustera!

oilagorraik ez
da ikusten!

piper hautsa
botatzen badiogu?
NIK NAHIAGO BIHAR
PIPER EGIN!

palazio eder
bat itxaspe
gainean!
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EKAINA - UZTAILA

arte martzialak
ikasi ditugu!

a ze
fundamentua!

bost minutu
pasa dira eta
oraindik ez da
ezer atera!
arte martzianoak
ere bai!

azkar jango det,
gero ondokoarena
jateko!

LEHEN HEZKUNTZA

IKASKETA
KOOPERATIBOA

Ikasten ikasteko, zer hobe taldean
lan egitea baino!
ZE HIZKUNTZA
DA HORI?

BUELTA EMAN
ETA ASMATUKO
DUZU!

ORIOKO HANBURGERA...
BIZKARZAINA ETA JOALDUNAK...
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ESPERIENTZIA JOSTEN ETA
HARREMANAK BRODATZEN...

ABUZTUA - IRAILA

DEN-DENA
NERETZAT?

ETXEAN BEZELA...

GAUR EGUN
HORRELA
IKASTEN DA!

IKASTEN ARI DIRELA
ESATEA ERE...
begirada piztuak
sormenaren argitan...

plaian hondarrik
gerAtu al da?

LEHEN HEZKUNTZA

IKASKETA
KOOPERATIBOA

gelaz gela ipuina kontatzen...

Elkarrekin bizitzen, lan egiten
eta gatazkak era positiboan
kudeatzen ikasten dugu.

KOLORE guztiak eta neurri guztiak...

ALDE EDERRA
MATEMATIKA EGUZKITAN!

gurasoa gelan...
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URRIA - AZAROA

UDAZKEN KOLORETAN...

GU ERRIA
TXIKOTA
GATTUNK!

GAZTAINA BAT
AURKITU DUT!

BAINA pila bat
ikasi dugu!
nongoa nahi huen,
ba, harrapatu?
PINTURA MERKEA
ATERA ZAIGU!

orioko igela
harrapatu
dugu!

gela margotzea izan dute proiektua...

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA

EKI PROIEKTUA

Bizitzan gertatuko zaizkigun egoera errealei aurre
egiteko, konpetentziak gureganatzen ditugu.

baina,
zein hasiko da?

hemen akats
bat dago!
esperimentatzeko esperientzia...

betaurrekoak
ditu!

6

haurrek ikasten dute eta gurasoek ere bai...

ba, orduan ez
naiz ni!

ABENDUA - URTARRILA
gabonetan nik lan
eta zuek jai!

nik haunditan zure lana
eduki nahi dut

euskararen egunean dantzan...
ogiya bai,
baina
txorixorik ez!

hi haiz hi,
txorixua!

a ze karga
buruan!

DERRIGORREZKO
BIGARREN HEZKUNTZA

EKI PROIEKTUA

Taldean, elkarrekin, proiektuak
aurrera ateratzen ditugu IKT-ak
erabiliz, ikas-materiala modu
digitalean baitugu.

egun honetan argazkilariak txotx egin zuen...

bai, si, yes, oui... elkarrekin bizi.

asko dakizu
eta!

danak nirekin
batera!

orioko herri ikastolak antolatutako herri lasterketa...

segiyok
getaria!

Ni arraunen
hasiko banintz!
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Ongi etorri gurera!

Hemen dituzue gure etxeko txikiak. Irailean ezagutu genuen elkar. Hasieran gurasoekin etortzen ziren, eta berriketan, konﬁantzan egoten ginen. Eurekin egin zuten guganako bidea. Poliki- poliki eskua askatu eta gurea ere heldu dute. Pixkanaka-pixkanaka gure besoak onartu
dituzte, euren barreak eta negarrak gurekin partekatzeraino. Esploratzeko bidea ere ari dira
egiten, eta pozik Ikusten ditugu hainbat txokotan beraien kuriositatea eta jakin-mina asetzen:
eraikuntzetan, mahai jokoetan, ipuin txokoan, esperimentazioan edo psikomotrizitateko gunean. Hiru urtekoekin ere ari dira konﬁantza hartzen, gustura Ikusten ditugu elkarrekin jolasean.
Ongi etorri, Mikel, Arhane, Maddi, Eñaut, Bidane, Aimar, Maria, Amets, Telmo, Enaitz, Ihintza, Malen, Mikel, Adei, Uxue, Leire, Julen, Maddi, Eider, Alain, Haitz, Mara, Naia, Iker, Mikel,
Nahya, Maddi, Luken, Irune, Iñaki, Karen, Jare, Erick, Oinatz, Maialen, Adur eta Maren.

