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Normalean, urrats baten birpasa planteatzerakoan honako prozedura
hau erabiltzen dugu: a/de batetik, hizkuntz formak; eta, bestetik, trebeta
sunak, banan-banan hauek ere (azterketan egingo denaren antzera).
Kontuan harturik birpasa orokorra azterketa-dataren inguruan egin ohi
dela, gorago aipatutako jokabidearekín ikaslearengan "examinitis" dela
ko gaitza sortzen laguntzen dugu. Baina badira birpasa egiteko beste
modu batzuk. Artíku/uan horietako bat azaltzen dugu.

2. urratsa (beronen bukaeran egiteko ).

Birpasa orokorra egitea, baina jolas-giroa sortuz.

1 41 laukiz osatutako tablero bat (.1). Laukiok kolore hauetakoak
izango dira: urdinak (u), berdeak (b), larrosak (1) eta horiak (h).

2 Dadoak etafitxak.

3 Txarteltxoak (lau motatakoak).

a. Hizkunt: formak: Txarteltxo urdinak (u). (Ohizko ariketa analiti
koak izan litezke: ikus .2)

b. Mintzamena: Txarteltxo horiak (h). (2. urratsaren helburuen ara
berakoak: ikus .3)

c. Hizkuniz.funtrioak: Txarteltxo larrosak (1). (2. urratsaren helburuen
araberakoak hauek ere, hala nola:

* Norbaiten berri ematen jakitea.

* Adostasuna edo desadostasuna adierazten/eskatzen jakitea.

* Zergatiak adierazten jakitea.

* Norbaitek zer duen atsegin eta zer ez, zer gustatzen zaion eta zer
ez galdetzen jakitea. - ikus .4)

*
d. Zigorrak: Txarteltxo berdeak (b). (Ikus .5)

ZUTABE 33 (7993), 15-18 orr. 15



Aldaera

Prozedura

. 1:
Tableroa

16

Irakasleak erabakiko du zenbat denbora eskaini jokoari (premien arabe
ra) eta, horrek.in batera, beharrezko gerta litekeen txartel-kopurua.

Hemen urrats honetarako proposatzen bada ere, joko hau beste edozein
urratsetara egoki daiteke, eta ez derrigorrez azterketa aurreko birpasara
ko. Ikastaroan zehar tarteka egin ohi den birpasa ere honela plantea dai
teke.

Irakasleak berak ikusiko du nola banatu ikasleak:

- 12 ikasle, binaka: joko bat;

- 12 ikasle, bi taldetan: bi joko;

Hala ere, egok.iagoa litzateke, agian, ikasleak batera jokatzea, irakasleak
hobeto kontrola ditzan (behe-urratsetan behintzat) .
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.2:
Hizkuntz formak

.3:
Mintzamena

.4:
Hizkuntz funtzioak

TRANSFORMATU ERANTZUN

ZUEK ESKORIATZAN "ERREALAK IRABAZI
BIZI ZARETE. DU'', IRAKURRI DU-
LEHEN, ----------------- ZU EGUNKARIAN.
BIHAR, ------------------ ZER IRAKURRI DU-
EGUNERO, ------------ ZU?

ERANTZUN EZEZKA JARRI

INORI GUSTATZEN NIRE AMAK ARE-
ZAIO DANTZALEKU- TXABALETARA
RA JOAN NAHI DU.
JOATEA? ZUEK ARIKETA
BAI, ----------------------- GEHIAGO BEHAR
EZ, ------------------------ IZAN DUZUE GAIN-

DITZEKO.

JAR EZAZU ADITZA

ZUEK LIBURUAK
EROS...
HAIEK BERANDU
ETOR...
GUK ZURE ETXEAN
BAZKAL...
KOTXE HORREK
ORAIN ASKO BALIO
DU, BAINA DATO
RREN URTEAN GE
HIAGO...

ERANTZUN

NORENTZAT DIRA
PAPER HORIEK?
(NIRE LAGUNAK)

ZER EGIN NAHI DU-11ASTEBURUAN ZER 11 HITZ EGIZU ZEURE
ZU OPORRETAN? EGINGO DUZUN HOBBIEZ.
(3 GAUZA) KONTATU.

LANA AURKITZEKO, DEITU TELEFONOZ
ITXURA oso IN- ZEURE IKASKIDE
PORTANTEA DA. BATI ETA GAL-
ADOS ZAUDE? DEIOZU EA GAUR
KOMENTAIGUZU. ARRATSALDEAN LI-

BRE DAGOEN.

ZER MODUZ DAGO
ZURE LAGUNA?
ASPALDIAN EZ DU
GU IKUSI.
EMAIGUZUZURE LA
GUNAREN BERRI.

Hasi eta kitto 17



.5:
Zigorrak
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MIMIKAZ ZERBAIT
ANTZEZTU.

AURKITU 4 BOLl
GRAFO GORRI.

ESAN 5 MUTIL IZEN
A-z HASTEN DIRE
NAK.

* Jokoaren helburua tableroaren hasierako laukitik helmugara arteko
ibilbidea egitea da. Antzarraren jokoan bezala jokatzen da: jokalaria
lauki berdean erortzen dela, fitxa berdea hartu beharko du eta bertan
agintzen zaiona egin; lauki gorrian erortzen dela, fitxa gorria ...

* Agindutakoa egiterakoan kale egingo balu, zuzentzeko aukera bat
bakarra emango zaio. Aprobetxatuko ez balu, taldeak emango luke
erantzun egokia, eta jokalariak ez luke lauki horretatik mugitzeko es
kubiderik izango harik eta froga gainditu arte.

* Kitto dioen laukira heltzen den lehen ikasleari ipiniko zaio txapela.
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