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Entzumena /antzerakoan, beti horre/a ez bada ere, testuaren ulermenera
bideratzen ditugu ikasleen aha/eginak; eta askotan horixe da bukaeran
neurtu ohi dena, entzundakoaren u/ermena, alegia. Beste zenbaitetan,
berriz, entzundako testuan oinarritzen gara mintzamena bultzatzeko. Hona
hemen "entzundako testu"-ari askoz etekin hobea atera ahal izateko pro-
posamen bat.

Maila 9./10. urratsak
Jokoaren helburua bete dadin, aurretiaz Antzoki lluneko "Su-koloreko ílea
zuen emakumea" entzuna eta landua izan behar dute ikasleek.

Helburua Ez da, zuzenean, 9./10. urratsetako hizkuntz forma, esamolde, erregistro,
mintzamena ... lantzea. Helburua landutakoa birpasatzea eta, bide batez,
neurtzea da, atsegin gerta daitekeen moduan gainera.

Materiala 1 45 laukiz osatutako tablero bat (.1). Laukiok urdinak (u), berdeak (b),
horiak (h) eta goniak (g) izango <lira.TableroaA3 formatoan egitea gomen
datzen da, fotokopiatu behar izanez gero, errazago egin ahal izateko.

2 Dadoak etafitxak.
3 Txarteltxoak: Irakasleak lau motatako txarteltxoak egingo ditu, multzo
horietariko hiru testuan oinarrituak izango direlarik.
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a. Hizkuntz formak (60 bat txarteltxo urdin: .2)

Adibidez:

Esan beste modu
batean

Xelebrea erdipurdi
bizi izaten da ge
hienetan.

---ohi---.

1. atala

ltzuli

El médico se sentía
como nunca.

2. atala

Esan beste modu
batean
Hamasei urtetako
mutil gazte urduri
bat ematen zuen.

Urizarrera etorri be
rri den emakumeaz
ari direlarik taber
nan, mardula den
galdetzen dicte.

Emaiguzu sinonimo
bat: _

1. atala 2. atala

... Maria zaharra
azaldu zen mizpi
rondo baten azpian.

--ONDOatzizkia era
biliz, eman iezazki
guzu 4/5 hitz.

3. atala

Halaxe ziotson Ma
riak Alejandrori:

"-Berori inuzente
xamarra da, Don
Alejandro. Barka
bezaiot esatea ...

Jar ezazu zuks:
2. atala

.2
b. Entzundakoaren ulermena (42 bat txarteltxo berde: .3)

Adibidez:

Zer ole da xelebrea
izatea?

1. atala

Makarioren hitzak
entzundakoan, ta
bernako jendeari
hortzak zorroztu zi
tzaizkion.

Zer adierazi nahi da
azpimarratutakoaz?

1. atala

Mariak lnesek zin
tzoa izan behar due
la dio.

Zertan oinarritzen
da hori esateko?

2. atala

.3
c. Mintzamena (43 bat txarteltxo hori: .4)

Adibidez:

Emaiguzu zure au
zo ko xelebreren
baten berri, bere
xelebrekeria zertan
datzan adieraziz.

1. atala
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"... ljito batentzat, ilea
da emakumearen
edertasunik garran
tzizkoena ..." lle luzea
zenbaitentzat ederta
sun-seinaleda.
Zein eritzitakoa za
ra zu?

2. atala



4. atalaAdos al zaude?

3. atala

Zure ustez, beneta
ko maitasuna zen
Alejandrok sentitu
zuena?

"Maitasuna biren
kontua izaten da
beti, eta batzuetan
sufritzea tokatzen
da!"

.4
d. Zigorrak, sariak ... (20 bat txarteltxo gorri: .5)

Hiru horiek ezezik, izango da txarteltxo gorriz osatutako laugarren
multzo bat ere, jokoa arintzeko helburuarekin.

Adibidez:

"Maritxu, nora
zoaz eder ga
lant hori?
lturrira, Bartola,
nahi baduzu eto
rri.... "

lnes damututa ornen
dagaeginduenaz.Zeu
ere horrela zaude?
Beno,ba,lasai,aukera
berribaterna.ngozaizu
eta Atzeratu3 laukieta
ea oraingoanezduzun
eg~endamuriksortuko
dizunik

Ea zer moduz
abesten duzun:

.5

Denbora Ordu bete inguru.

Aldaera Remen 9./10. urratsetarako eta ipuin jakin honetarako proposatzen bada
ere, prozedura herbera erabil daiteke antzeko ezaugarriak dituen ahozko
beste testuren batetarako (hala nola, Antzoki Iluneko edozein ipuinetara
ko).

Prozedura * Ikasleak onuragarrien gerta dakien eran banatuko ditugu:
-14 ikasle, binaka: joko bat.
- 14 ikasle, bi taldetan banaturik: bi joko.

* Jokoaren helburua tableroaren hasierako laukitik helmugara arteko ibil
bidea egitea da. Jokalariak irteeran jarri eta dadoak agintzen dien laukira
joango dira, laukia zein koloretakoa halako txarteltxoa hartuko dutelarik.

* Jokalariak huts eginez gero, horrela adieraziko zaio eta zuzentzeko auke
ra bat emango. Zuzenketan asmatuko ez balu, taldeak emango luke
erantzun egokia eta jokalariak, hurrengo txandan lekutik mugitu gabe,
kolore bereko beste txartel bati erantzun beharko lioke.

* Jokoa helmugara lehenen iristen den ikasleak irabazten du.
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