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Gramatika koloreetan

Kezka haundia dut "tuntzioen lanketa", goiko urratsetan batez ere. Orain
arteko programazioetan ez zen inolako funtziorik aipatu ere egiten,
baina honezkero erabat baliagarri direla jakin dut. Kontua da nota txerta
tu funtzíoak gure programazioetan, zeín funtzío aukeratu eta beste mita
kontu, erantzuteko zinez zaílak dírenak.

Goi-urrats horiek, B mailatik gorakoak alegia, dira joko eta bestelako
material osagarrietan eskasen dauzkagunak, beti aritzen bait gara (erra
zagoa ere bada eta) beheko, A mailako, urratsetarako joko eta materia
lak sortzen.

Bi kezka hauetatik abiatuta bururatu zitzaidan niri orain azalduko dizu
dan hau moldatzea. Ez da gauza berria, Trivial jokoa bait du oinarri,
baina "deskubrimendu" bat izan zen niretzat eta, besteren batentzat hala
balitz, ni pozarren.

Neure taldeko ikasleak motibatu eta behin eta berriro ikasitako edukiei
zentzu, leku, kontestu edo izaera ematea zen nire helburua, eta guzti
hori joko baten inguruan.

Esan dudan bezala, Trivial joko ezaguna du oinarri, baina ez helburu
bera. Honek gramatikako formen zentzua bilatzea eta funtzioetan erabil
tzea du helburu. Ez dut funtzio-joko bat sortu nahi izan, hala ere; zerbait
arinagoa izan behar zuen, galdera eta erantzunetan jokatzeko modukoa,
funtzioak mintzamenean lantzeko beste modurik badagoelakoan. Agian,
zenbait galdera arraro samar suertatuko zaizkio baten bati; eta hori dela
eta, zera argitu nahi nuke: gaztelaniaz esaten den bezala, "Cada maestri
llo tiene su librillo"; eta nabaria da hau oraingo honetan, zenbait gauza
oso modu "pertsonalean" landu bait dugu guk (ikasleek eta nik) klasean,
erabilgarritasuna eta ulergarritasuna errazteko asmotan. Beraz, ados ez
legokeenak ez ditzala gauzak bere onetik atera, eta bere "librillo"arekin
joka dezala, taldearen izaera eta egoerak hala eskatzen badio.

Seigarren eta zazpigarren urratsekoentzako jokoa da hau eta, lehen esan
dudan bezala, talde jakin batean erabiltzeko; beraz, nik aurkeztuko
dudan hau agian ez da bere horretan erabiltzekoa izango, ideia jaso eta
lan-teknika bezala nork bere "librillo"aren arabera erabiltzeko modukoa
baizik.
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Arrasa: Hiztegia!
Atzizkiak

Trivialean bezala, honetan ere sei koloretako galderak daude, sei gai
desberdinetakoak alegia:
- larrosa: hiztegia eta atzizkiak;
- laranja: aditza;
- berdea: sintaxia;
- horia: edozer;
- urdina: loturak, esamoldeak;
- marroia: teoria.

Nik koaderno batean ditut jarrita koloreak eta kolore bakoitzari dagoz
kion orrietan gaiaren inguruko galderak bertan numeratuta.

Ikasleak Trivialean jolastuko dira (joko-mahaia eta fitxak erabiliz esan
nahi dut) eta galderak nik irakurri eta behar denean azalduko dizkiet.

Jokoaren helburua, Trivialean, tartatxoa osatzea da.

Hemen zehazten ditut nik joko honetan eta nire taldean erabilitako gal
derak, baina argi gera dadila aldaketa eta osatze-lana beharrezkoa dela.
Bestalde, galderak koadernoan biltzen direnez, ez daga batere arazorik
galdera-kopurua gehitu eta bertan gera daitezen, denboraren poderioz
Trivial jokoan dagoen beste galdera ere biltzera hel gaitezkeelarik.

Neuri gustatu zitzaidan eta nire ikasleei ere bai. Saia zaitez eta ea zer
deritzozun.

1 Decisión/ Decisor/ Decidido (adj.)
2 Hombría
3 Enemistad
4 Nerviosismo/ Nervioso
5 Plenitud
6 Solitario/ Soledad/ Solista
7 Corrupción
8 Melómano/ Melomanía
9 Momento de silencio

1 O Madrugada
11 Risueño
12 Temporada de lluvias
13 Maternidad
14 Receptor
15 Carne de pato/ Carne de oveja
16 Forzando
17 Cónyuge/ Comensal
18 Calefactor/ Audiófono
19 Adorno/ Aceptable
20 Humano/ Tempranero/ Católico
21 Ilegible/ Irrompible/ Destructible
22 Parón/ Visita/ Salida
23 Cucharada/ Abrazo
24 Remero/ Nadador/ Chivato
25 Mujeriego/ Apostador
26 Sequía/ Nevada/ Plaga

Erabakia/ Erabakitzailea/ Ausarta
Gizontasuna
Etsaikeria
Urduritasuna/ Urduria
Osotasuna
Bakartia/ Bakartasuna/ Bakarlaria
Ustelkeria
Musikazalea/ Musikazaletasuna
lsilaldia/ lsilunea
Goizaldea
Barretia
Euritea
Amatasuna
Hartzailea
Ahatekia/ Ardikia
lndarka
Ezkontidea/ Mahaikidea
Berogailua/ Entzungailua
Apaingarria/ Onargarria
Gizatiarra/ Goiztiarra/ Eliztarra
lrakurtezina/ Apurtezina/ Hauskorra
Geraldia/ Bisitaldia/ 1rtenaldia
Koilarakada/ Besarkada
Arraunlaria/ lgerilaria/ Zelataria
Neskazalea/ Apostuzalea
Lehortea/ Elurtea/ lzurritea
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Laranja: Aditza

Berdea: Sintaxia

20

1 Adieraz itzazu proposamen batzuk.
2 Emaizkiozu aginduak hirugarren pertsona bati.
3 Bota itzazu zerbaiti buruzko iritziak hiru modu desberdinetan.
4 Zerbait azaltzen ari zara eta zail egiten zaizu. Hobeto azaltzeko adibide

bat eman nahi duzu. Nola adieraziko duzu? (Demagun ... -(e)la.)
5 Zein da nezake eta naitekeren arteko diferentzia?
6 Adieraz itzazu momentu desberdinetan egin ahal edo egin behar ditu

zun gauzak. (Gaur/ lehen/ egunero/ bihar/ atzo/ iaz.)
7 Zein da genezake eta genezakeen arteko diferentzia esanahi edo prak

tika aldetik? (Batean posible da oraindik egitea eta bestean dagoeneko
ez.)

8 Deritzozu.
9 Dagokizue.

10 Genizun! zintudan! zenuten! zidaten/ gintuzun: jar itzazu orainaldian.
(Dizugu/ zaitut/ duzue/ didate/ gaituzu.)

11 Zein da honako hauen arteko diferentzia?
Etor dadila - Etor bedi (bata konpletiba da eta bestea agindu zuzena.)
Egin dezala - Egin beza (bata konpletiba da eta bestea agindu zuzena.)

12 Euskara itzazu honako hauek:
Fui, vendré, suelo venir, podré venir, vendría, si viniera.

13 Lehenaldian:
Nik zu: Hura: Hark guri 2:
Guk zuri 1: Niri 2: Zuek ni:

1 "Lan egitera behartu" beste modu batean?
2 Ohi.
3 Osa ezazu esaldi bat aditza zeri kasuan jarririk.
4 ..-la kausa/ ...-la medio/ ...-la bide.
5 Gaztelaniazko gerundioa euskaraz adierazteko lau modu desberdin eta

adibideak.
6 ... -enetik formaren sinonimo batekin esaldi bat osatu.
7 Ordea/ Berriz.
8 ...-elako -F- ••• eta.
9 Ahala.

1 O "Nonbait entzun duzula eta ziur ez dakizuna" nola adierazi?
11 Erabakia gogor hartuta duzu. Hau edo bestea gertatuko balitz ere, zuk

erabakiarekin aurrera egingo zenuke. Nola adieraziko zenuke hori beste
modu batean?

12 Osa ezazu esaldi bat aditza zergatik "kasuan" jarririk.
13 -z.
14 -nez gero eta ... -z geroren artean zein da diferentzia?
15 -tzen.
16 Neure buruari egiten diot galdera edo ez dut erantzunik espero; nola

egingo dut galdera hori?
17 -tzekotan.
18 ezean.
19 ta.
20 ... -ete. No/a galderari erantzunez.
21 Osa ezazu esaldi bat aditza zeren "kasuan" jarririk.
22 Osa ezazu esaldi bat aditza zerekin "kasuan" jarririk.
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Horia: Edozer

Urdina: Loturak

Merroie: Teoria

1 Kondizio txarrak dauzkat, baina nik aurrera segituko dut. Nola esan hau
beste bi eratara? (Ba ere; arren; nahiz eta.)

2 Nora eta norenganaren arteko diferentzia.
3 Nola lotzen dugu deklinazioaren kasu bat sustantibo batekin? Adibi

deak: (Etxerako bideak.)
4 Sustantibo bati buruzko zehaztasunak emateko adjetiboaz gain zer era

bil dezakezu? (Erlatiboa.)
5 Zein da noraino eta noiz arteren arteko diferentzia?
6 Berdin zaizu, Bi aukera daude eta zuri berdin zaizu; biak dituzu (ala ez)

gustoko. Nola adieraziko duzu hori aukerak aipatuz? (Bai ... bai ...)
7 Zer esan nahi du gogozko bidean aldaparik ez esaerak?
8 Bihurtu erabilita egin ezazu esaldi bat. Nola erabiltzen dugu sustanti

boa?
9 Nola esango zenuke "¡ya, hombre!" euskaraz?

1 O Zein da -tzera eta -tzekoren arteko diferentzia?
11 ... -tzearren erabiliaz egin ezazu esaldi bat.
12 Zer da esaldi konpletiboa?
13 Gutun formal bat idaztean, nola emango zenioke hasiera?
14 Gutun formal bat idaztean, nola emango zenioke bukaera?

1 Dagoeneko berandu da, (así y todo) iristen saiatuko naiz, oso in-
portantea bait da neretzat hara heltzea.

2 Udaletxekoak sartu dira aurrena; funtzionarioak (es decir).
3 (A decir verdad), nik ez dut ondo egin, baina...
4 Nik lortuko ditut sarrerak, (de hecho) erregalatuko dizkidatelakoan nago.
5 Bai hau, bai bestea eramango ditut. Beste era batera esateko?
6 Aizu! Tabernara zoaz? Ba (de paso) ekarridazu tabakoa.
7 "Honezkero" erabiliaz egin ezazu esaldi bat.
8 Nola esango zenuke "por supuesto" bi modutara?
9 Zer esango zenuke zerbait sinesten ez duzunean?
10 Ni ez naiz etxean egongo, (de todos modos) lasai etorri nire senarra

egongo da eta.
11 Adibide bat eman nahi duzunean, nola adierazten duzu adibide bat

dela?
12 Ez zaude ziur, ezin duzu ziurtasunez hitz egin. Nola adierazi, beraz,

esan nahi duzuna?
13 Gauza asko duzu adierazteko. Ez dituzu denak nahasian esan nahi.

Nola hasi hitz egiten?
14 "Por suerte", "por desgracia" euskaraz.
15 Nola esango zenuke euskaraz "¡no me digas!"?

1 Aipa itzazu aditzlagunaren hiru graduatzaile. (Oso/ erabat/ zeharo/ bat
ere/ nahikoa.)

2 Zein da ere eta ere baien arteko diferentzia?
3 "Gerundioak"zer adierazten du euskaraz? (Nola.)
4 Zergatik batzuetan aditzean egin agertu eta laguntzaile intransitiboa jar

tzen dugu? (Aditza bera delako galdegai.)

Gramatika koloreetan 21



Marroia: Teoria 5 Nola egingo zenuke proposamen fin bat?
6 Zein da euskaraz erdarazko también eta tampocorenarteko diferentzia?

(Aditza baiezkoan ala ezezkoan egotea.)
7 Gerundial diferenteak daude. Zeintzuk? Zeintzuk dira horien arteko dife

rentziak?
8 Zer da nominalizazioa?
9 Zerqatik dauzkagu horrenbeste modu zergatizkoak adierazteko?

1O Zein laguntzaile jarri behar diogu erazi aditzari?
11 Zergatik deitzen zaio zer-nori-nork aditz bati?
12 Ni norbaitekin banoa mendira sujetoa plurala da?
13 Noiz eta zergatik errepikatzen dugu pertsona batzuetan?
14 Nota adieraziko zenuke egin ahal eta egin ez duzuna? Zein aditzare

kin? (Ahalkera lehenaldian.)
15 Nola banatuko zenituzke lanak eta betebeharrak? (Dagokio aditz-saila

rekin.)
16 Zerbaitetan oinarritu naiz hau esateko. Zein forma erabili beharko dut

adierazteko? (...-ren arabera.)
17 Plan baten barruan gu geu edo entzulea dagoenean, zein tratamendu

emango diogu pertsonaren deklinazioari?
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