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AURKEZPENA 
 

• NORI ZUZENDUA ? 
 

- 3. zikloa => CM1, CM2, 6. 
- 4. zikloa => 5., 4., 3. 

 
• HELBURUAK : 

 
- Ikasleei idazteko gogoa sustatu. 
- Euskaraz erakasten duten erakasleen arteko lotura indartu. 
- Lehen eta bigarren mailaren arteko elkarlana bultzatu, zikloka lan eginez. 
- Erakaskuntza katolikoko sail elebiduna argitara eman. 
- Euskal Haziak elkartea ezagutarazi. 

 
• XEHETASUN GEHIAGO : 

 
- Erakasleek beren ikasleer lehiaketa ezberdinak eta parte hartzeko baldintzak 

aurkezten dizkiete. 
- Lehiaketak zikloka egiten dira : 3. eta 4. zikloa.  
- Erakasleek aurre-hautaketa bat egin ondoan, epai-mahai batek hautatzen ditu 

saristatuak izanen diren lanak. 
- Epai-mahaia : Terexa Lekumberri (Euskal Kultur Erakundea), Elise Dilet (Ikas 

euskal pedagogia zerbitzua), Patxi Zubizarreta (Idazlea) eta Peio Jorajuria 
(Herria astekaria). 

- Lan hoberenak saristatuak izanen dira : Irrisarriland atrakzio parkerako 
sarrerak, Rafting egiteko txartelak, erosgaiak eta beste. 

- Ipuin hoberenak Herria astekarian, Ikas pedagogia zentroaren webgunean eta 
Euskal Haziak-en aldizkarian argitaratuak izanen dira. 
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LEHIAKETAN PARTE HARTZEKO ARAUAK 
 

- Ipuinak ordenagailuz idatzia izan behar du. 
- Testuak orrialdearen alde bakar batean sartu behar du. 
- Orrialdearen gibeleko aldean xehetasun hauek agertu beharko dute : 

ü Ekoizpenaren egin-moldea : Bakarka, binaka edo taldeka. 
ü Hitz kopurua. 
ü Izena(k). 
ü Abizena(k). 
ü Zikloa. 
ü Maila. 
ü Ikastetxea. 

- Ipuinak berantenez 2016eko maiatzaren 20eko helarazi beharko dira 
mail helbide huntarat : euskalhaziak@gmail.com	edo gutunez helbide huntarat :  

Euskal Haziak elkartea 
DDEC – Maison St Joseph 

Chemin de Fraïs 
64115 Baiona Cedex 
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LEHIAKETAK ETA BETEBEHARRAK 

 

HIRUGARREN ZIKLOA: CM1, CM2, 6. 
 

 
Irudi honetatik abiatuz,  ipuin bat asma ezazu. 

 

 
Marrazkia : Elena Ormart 

  
Betebeharrak : 
 

- 150 hitz egin beharko ditu gutienez. 
- Lanak ordenagailuz idatzia izan beharko du. 
- Hiru molde dira lanen egiteko : 

ü Bakarka 
ü Binaka 
ü Taldeka (Bi baino gehiago) 
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LAUGARREN ZIKLOA: 5. 4. 3. 

 

 

 
Irudi honetatik abiatuz,  ipuin bat asma ezazu. 

 

 
Marrazkia : Alaia Arangoits 

 
 
 

- 250 hitz egin beharko ditu gutienez. 
- Lanak ordenagailuz idatzia izan beharko du. 
- Hiru molde dira lanen egiteko : 

ü Bakarka 
ü Binaka 
ü Taldeka (Bi baino gehiago) 

 
 


